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Młodzi-dorośli na rynku usług finansowych 

Streszczenie

Grupa młodych dorosłych jako podmiot rozważań wybrana została nieprzypad-
kowo. Jest to bowiem stosunkowo liczna w Europie oraz bardzo interesująca po-
znawczo grupa społeczna. Samo pojęcie „młodzi dorośli” w literaturze najczęściej 
odnosi się do osób w sensie biologicznym całkowicie dojrzałych, ale jednocześnie 
jeszcze niesamodzielnych i uzależnionych w pełni lub częściowo od rodziców/
opiekunów. Z socjo-ekonomicznego punktu widzenia, cechami mogącymi cha-
rakteryzować te osoby są: niewykonywanie pracy zawodowej, brak zdolności do 
samodzielnego zapewnienia bytu sobie i swojej rodzinie oraz brak dojrzałości do 
podejmowania zadań ponadosobistych. 

Przedmiotem rozważań w proponowanym artykule były zachowania tej grupy 
społecznej na rynku usług finansowych w Polsce. Podstawy źródłowe artykułu sta-
nowiły literatura przedmiotu oraz badania bezpośrednie autora przeprowadzone na 
potrzeby prezentowanego artykułu techniką FGI. 

Słowa kluczowe: młodzi dorośli, zachowania konsumentów, rynek usług finanso-
wych, FGI.

Kody JEL: D10, D12, D14, G02, M31

Wstęp

Wiek XXI, mimo że trwa dopiero jego druga dekada, już został okrzyknięty wiekiem 
Internetu, globalizacji, pluralizmu, ale także wiekiem unifikacji i zacierania różnic społeczno-
-kulturowych. Zdaje się, że tofflerowska trzecia fala zalała już bogatą północną kulturę globu 
i rozlewa się dalej niepowstrzymywana przez żadną siłę. Przejście z epoki modernizmu do 
postmodernizmu stało się faktem, a słowo „eklektyzm” słyszane jest wszędzie. We wszyst-
kich wysoko uprzemysłowionych społeczeństwach widoczne są zmiany społeczne polegające 
na odmasowieniu, czyli indywidualizacji konsumpcji, rozczłonkowaniu czy paradoksalnych 
zestawieniach (van Raaij 2001, s. 331). Towarzyszące transformacjom społecznym zmiany 
w technice i technologiach produkcji powodują, że współczesny człowiek przestaje być po-
trzebny jako siła procesów produkcji, a zaczyna być potrzebny przede wszystkim jako siła 
konsumpcji. W ponowoczesnym etapie rozwoju świata szybko stało się bowiem jasne, że 
społeczeństwo nie potrzebuje specjalnie ani masowej siły roboczej, ani pochodzącej z wy-
boru armii. Potrzebuje natomiast swych członków jako konsumentów, aby przede wszystkim 
odpowiedzieć niespotykanie dotąd w dziejach produktywnej gospodarce, domagającej się, 
by z konsumpcji uczynić styl życia. Silna presja producentów, sprzedawców, wszechobecnej 
reklamy i mediów windujących na piedestał wartości materialistyczne sprawia, że współcze-
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sny człowiek zaczął chodzić w „hedonistycznym kieracie”. W świadomości człowieka drugiej 
dekady XXI wieku zadomowiło się dążenie do gromadzenia dóbr materialnych stanowiące 
ważny, a dla wielu osób najważniejszy motyw życiowej aktywności (Mróz 2013, s. 51-52). 

Nowa epoka tworzy zatem „nowego”, postmodernistycznego konsumenta. Z jednej strony 
stwarza dla niego dotąd nieosiągalne możliwości zyskiwania doświadczeń i wyrażania siebie 
w konsumpcji, z drugiej – konieczność dokonywania wyborów między różnymi tradycjami, 
stylami, wyrobami i usługami (Maciejewski 2012, s. 27-42). W tym kontekście coraz większe 
zainteresowanie nauki, jak i podażowej strony rynku budzi grupa konsumentów określanych 
mianem młodych – dorosłych; grupa wykazująca z jednej strony największą otwartość i cie-
kawość w stosunku do nowych zjawisk i trendów, z drugiej ‒ borykająca się z problemami 
finansowymi charakterystycznymi dla osób wchodzących dopiero w dorosłe życie. 

Celem prezentowanego artykułu jest chęć zwrócenia uwagi czytelników na specyfikę tej 
grupy konsumentów oraz ich zachowań na rynku usług finansowych.

Prezentowane rozważania prowadzone są przy wykorzystaniu metod wnioskowania lo-
gicznego, krytycznej analizy przedmiotu oraz wniosków z badań autora nad zachowania-
mi rynkowymi współczesnych konsumentów. W artykule wykorzystano również materiały 
i wnioski z panelu eksperckiego Polskiego Towarzystwa Badaczy Rynku i Konsumpcji pt. 
Konsument 2014, w którym autor brał aktywny udział. Konkluzje, wynikające z przedsta-
wionych rozważań, mogą być przydatne przedsiębiorstwom oraz instytucjom finansowym 
w procesie budowania ich przewagi konkurencyjnej. Przewaga ta może zostać osiągnię-
ta w wyniku zaspokojenia oczekiwań grupy młodych – dorosłych, którzy pragną, mimo 
szczupłości swoich zasobów finansowych, być aktywnymi uczestnikami rynku dóbr i usług 
konsumpcyjnych. 

Młodzi-dorośli jako podmiot rynku 

Samo pojęcie „młodzi-dorośli” w literaturze najczęściej odnosi się do osób w sensie bio-
logicznym całkowicie dojrzałych, ale jednocześnie jeszcze niesamodzielnych i uzależnio-
nych w pełni lub częściowo od rodziców/opiekunów. Z demograficznego punktu widzenia 
mogą być to osoby obu płci, w wieku 18-24 lat, uczące się lub studiujące. Bywa, że są to 
osoby starsze od wskazanych – wybierające np. kolejny kierunek studiów, studia III stopnia 
(doktoranckie) czy pozostające bez pracy. Z socjoekonomicznego punktu widzenia, cecha-
mi mogącymi charakteryzować młodych-dorosłych są: niewykonywanie pracy zawodowej, 
brak zdolności do samodzielnego zapewnienia bytu sobie i swojej rodzinie oraz brak doj-
rzałości do podejmowania zadań ponadosobistych (Borowicz, Krzyminiewska, Szafraniec 
1991, s. 14; Ledzińska 2012) (por. rysunek 1). 

Grupa młodych-dorosłych jako podmiot rozważań wybrana została nieprzypadkowo. 
Jest to bowiem stosunkowo liczny oraz bardzo interesujący poznawczo i marketingowo seg-
ment rynku. W roku szkolnym i akademickim 2012/2013 w Polsce naukę podjęło 334,3 tys. 
uczniów szkół policealnych i 1 676, 9 tys. studentów szkół wyższych, co daje łącznie ponad 
2 miliony osób (por. tabela 1). 
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Tabela 1
Uczniowie szkół policealnych oraz studenci szkół wyższych w Polsce (w tys.) 

Wyszczególnienie
Lata

2005/2006 2010/2011 2011/2012 2013/2013

Uczniowie szkół policealnych 313,5 298,8 330,6 334,3
Studenci szkół wyższych 1953,8 1841,3 1764,1 1676,9
Razem 2 267,3 2 140 ,1 2 094,7 2 011,2

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2013 (Tabl. 1 (237), 
s. 341). 

Podmiotem czynionych analiz w niniejszym opracowaniu są studenci, których zalicza się 
do grupy młodych-dorosłych z racji podjęcia studiów wyższych i tym samym przesunięcia 
w czasie momentu wejścia w pełni dorosłe życie. Jest do grupa liczna nie tylko w Polsce, ale 
także w pozostałych krajach Europy (por. tabela 2). 

Według GUS w roku akademickim 2012/2013 współczynnik skolaryzacji brutto (envol-
mentrategross) dla szkół wyższych wyniósł 51,8%, co oznacza, że ponad połowa Polaków 

Rysunek 1
Młodzi – dorośli: profil społeczno-ekonomiczno-demograficzny

Źródło: opracowanie własne na podstawie kwerendy literatury przedmiotu. 
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Tabela 2
Studenci szkół wyższych w Polsce i w Europie (ISCED 5,6)a

Wyszczególnienie

Lata

2005/2006 2010/2011 2005/2006 2010/2011

(wtys.) (na 100 tys. ludności)

1 2 3 4 5
Austria 235,0 362,0 306 429
Białoruś 544,0 585,0 566 619
Belgia 394,0 462,0 373 420
Bulgaria 244,0 285,0 319 389
Chorwacja 137,0 154,0 312 356
Cypr 20,6 32,1 197 288
Republika czeska 337,0 446,0 328 421
Dania 229,0 259,0 421 464
Estonia 68,3 69,1 518 534
Finlandia 309,0 308,0 587 572
Francja 2 201,0 2 259,0 356 355
Niemcy 2 290,0 2 763,0 273 333
Grecja 653,0 661,0 591 594
Węgry 439,0 382,0 435 382
Irlandia 186,0 196,0 440 434
Włochy 2 029,0 1 968,0 343 324
Łotwa 131,0 104,0 597 501
Litwa 199,0 187,0 614 615
Luksemburg 2,7 6,1 58 118
Malta 8,9 11,4 214 267
Holandia 580,0 780,0 354 468
Norwegia 215,0 230,0 460 465
Polska 2 146,0 2 080,0 562 540
Portugalia 367,0 396,0 349 374
Rumunia 835,0 872,0 378 400
Slowacja 198,0 226,0 367 416
Slowenia 115,0 107,0 571 519
Hiszpania 1 789,0 1 951,0 406 419
Szwecja 423,0 464,0 465 491
Szwajcaria 205,0 258,0 274 326
Turcja 2 343,0 3 817,0 341 522
Ukraina 2 740,0 2 566,0 585 560
Wielka Brytania 2 336,0 2 492,0 385 399

a Według Międzynarodowej Standardowej Klasyfikacji Edukacji ISCED`97.
Źródło: opracowanie własne na podstawie: Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2013 (Tabl. 32 (636), 
s. 805). 
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w wieku od 19 do 24 lat kształciła się na uczelniach wyższych1. Daje to 550 studentów na 
10 000 ludności w Polsce. W Unii Europejskiej (UE-27, bez Chorwacji) na 10 000 ludności 
przypada 401 studentów (Rocznik Statystyczny… 2013, tabl. 6(610), s. 761). 

Cele i metodyka badań

Badania zachowań grupy młodych-dorosłych wpisują się w szerszy zakres badań nad 
zachowaniami nabywczymi konsumentów. Zachowania te mogą być identyfikowane przez 
obserwacje faktycznie zrealizowanych wyborów oraz deklaracje dotyczące sposobu zacho-
wania, aspiracje, oceny, opinie czy motywy. Celem przeprowadzonych wywiadów było uzy-
skanie informacji o charakterze jakościowym na temat: 
 - wielkości posiadanych przez badanych środków finansowych i źródeł ich pochodzenia, 
 - samooceny stopnia zaspokojenia odczuwanych przez badanych potrzeb oraz sposobów 

poprawy ich zaspokojenia,
 - wiedzy badanych na temat rynku usług finansowych w Polsce oraz deklarowanych za-

chowań na tym rynku. 
Zadanie stanowiła także próba zidentyfikowania szczegółowych zakresów badawczych 

do przyszłych badań ilościowych (w tym uzyskania informacji pomocnych do stworzenia 
kwestionariusza wywiadu bezpośredniego PAPI). 

Badania przeprowadzono w październiku 2013 roku, w dwóch miastach województwa 
śląskiego: Katowicach i Rybniku2 – por. tabela 3. Wykorzystaną techniką badawczą był gru-
powy wywiad pogłębiony (FGI), a narzędziem badawczym – scenariusz wywiadu. Przebieg 
badania był bezpośrednio obserwowany oraz nagrywany w sposób jawny za pomocą dykta-
fonu. Doboru uczestników wywiadu dokonano w sposób celowy, kryterium stanowił wiek 
badanych oraz faza życia gospodarstwa domowego, z którego pochodzili badani. W wywia-
dzie przeprowadzonym w Katowicach wzięło udział 12 osób: 8 kobiet i 4 mężczyzn. Byli 
to studenci uzupełniających studiów magisterskich (studia II stopnia), 11 osób studiowało 
i pracowało dorywczo, 1 osoba studiowała i poszukiwała pracy. W badaniu przeprowadzo-
nym w Rybniku udział wzięło 10 osób, byli to studenci studiów licencjackich (studia I stop-
nia), 8 kobiet i 2 mężczyzn, 3osoby studiowały i pracowały dorywczo – 7 studiowało i na ra-
zie nie poszukiwało pracy. Badani reprezentowali tak miejskie, jak i wiejskie gospodarstwa 
domowe, najczęściej 4 osobowe. W obu przypadkach czas trwania wywiadu nie przekroczył 
80 minut. 

1  Dla porównania w roku akademickim 1990/1991 współczynniki skolaryzacji brutto dla szkół wyższych wyniósł w Polsce 
12,9% a w roku akademickim 2000/2001 – 40.7%. 
2  W obu przypadkach były to sale dydaktyczne zlokalizowane w budynkach Uniwersytetu Ekonomicznego, przystosowane do 
wymagań wywiadu grupowego. 
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Tabela 3
Charakterystyka uczestników wywiadów zogniskowanych (w l.b.)   

Wyszczególnienie Uczestnicy 
ogółem

Grupa  
katowicka

Grupa  
rybnicka

Płeć kobieta 16 8 8
mężczyzna 6 4 2

Wiek 18-22 lat 8 0 8
23-29 lat 14 12 2
Średnia wieku 22,5 24,0 20,4
Mediana wieku 23,0 23,5 20,5

Wykształcenie podstawowe i zawodowe 0 0 0
średnie 10 0 10
wyższe 12 12 0

Aktywność na rynku pracy pracujący dorywczo 14 11 3
niepracujący 8 1 7

Liczba osób w gospodarstwie 
domowym

1 osoba 0 0 0
2 osoby 4 3 1
3 osoby 4 3 1
4 osoby 8 3 5
5 i więcej osób 6 3 3

Subiektywna ocena sytuacji 
materialnej swojego gospo-
darstwa domowego

bardzo dobra i dobra 15 8 7
średnia 7 4 3
trudna i bardzo trudna 0 0 0

Źródło: opracowanie własne.

Wyniki badań 

Pierwszą kwestią podjętą podczas przeprowadzonych wywiadów FGI była identyfikacja 
wielkości środków finansowych będących w posiadaniu badanych oraz źródeł ich pocho-
dzenia. 

Wysokość miesięcznych środków pieniężnych będących w dyspozycji badanych oscylo-
wała między 500 zł a 1500 zł. Przy czym większość badanych wskazywała wartości bliżej 
dolnej granicy podanego przedziału. 

Źródłem dochodów osób biorących udział w badaniu była najczęściej praca dorywcza, 
stypendia naukowe (około 300-350 zł), wcześniejsze oszczędności, gra na giełdzie, 
hodowla psów rasy haski oraz kieszonkowe od rodziców. Przy czym praca dorywcza nie 
zawsze musiała być legalna: „(…) część pieniędzy zarobię na czarno w firmie wujka, on 
mnie nie rejestruje, nawet konta w banku nie mam, wypłatę dostaję w kopercie na koniec 
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miesiąca od księgowej. Póki co bardzo mi to odpowiada”3 (kobieta, 20 lat). Jako źródło 
dochodów wskazywane były również pieniądze otrzymywane od dziadków oraz docho-
dy z korepetycji. Prawie wszyscy badani mieszkali jeszcze z rodzicami lub z dziadkami. 
Respondenci wskazywali zatem także jako źródło dochodów „dochody w naturze”, czyli 
możliwość mieszkania za darmo u rodziców, wyżywienie, ubranie. Badani przyznawali, 
że ich „umowa” z rodzicami polega najczęściej na tym, że za swoje środki pokrywają 
wydatki związane ze studiowaniem (czesne, dojazdy, książki itp.) oraz własnymi potrze-
bami (kino, abonament za telefon komórkowy, Internet itp.) – w zamian oni najczęściej 
mają się jedynie uczyć i ewentualnie pomagać w prowadzeniu domu. Badani wcale nie 
byli skrępowani tym, że będąc osobami dorosłymi ciągle pozostają na utrzymaniu rodzi-
ców czy nawet dziadków. Część osób przyznała, że i nawet czesne za studia pokrywają 
za nich rodzice. Przykładem może tu być wypowiedź jednego ze studentów z Rybnika: 
„Mieszkam sam z rodzicami. Tak mi wygodnie. Dwaj starsi bracia poszli już na swoje. Ja 
mam jeszcze czas. Moją pasją jest kulturystyka. Uwielbiam to. Cały wolny czas spędzam 
na siłowni. Zawsze chciałem zostać takim Arnoldem Schwarzeneggerem (śmiech). Nie 
pracuję i nie poszukuję pracy. Swoje potrzeby zaspokajam z kieszonkowego od rodziców. 
W zamian sprzątam dom i wokół domu, piorę i gotuję, jestem takim gosposiem domo-
wym” (mężczyzna, 21 lat). 

Drugim wątkiem podjętym w przeprowadzonych wywiadach były potrzeby młodych-
-dorosłych, samoocena stopnia ich zaspokojenia oraz identyfikacja ewentualnych sposo-
bów poprawy stopnia zaspokojenia potrzeb. W tej części wywiadu wykorzystano technikę 
skalowania. Uczestnicy dokonywali oceny stopnia zaspokojenia swoich potrzeb na dziesię-
ciostopniowej skali porządkowej, na której 10 oznaczało całkowite zaspokojenie potrzeb 
w danym obszarze, a 1 – całkowite niezaspokojenie potrzeb. Następnie byli proszeni o uza-
sadnienie swojej wypowiedzi.

W grupie studentów uzupełniających studiów magisterskich (II stopnia), deklarujących 
generalnie mniejszą zależność od wsparcia rodziców/opiekunów niż ich młodsi koledzy ze 
studiów licencjackich (I stopnia), potrzeby ogółem, tzw. dobrostan oceniony został na 4 do 5 
w 10 stopniowej skali. Najniższa ocena wyniosła 3, najwyższa 6. Najwyżej ocenione zostało 
zaspokojenie potrzeb w zakresie wyżywienia: 10 – 8. Na drugim miejscu potrzeby związane 
z obuwiem i odzieżą: 7 – 6. Na kolejnym miejscu potrzeby związane z ochroną zdrowia: 
6 – 5 na dziesięciostopniowej skali. Najsłabiej badani oceniali zaspokojenie potrzeb wyż-
szego rzędu: rozrywki oraz dłuższego wypoczynku: od 2 do 4. Podkreślić jednak trzeba su-
biektywność dokonanych ocen i dość wysokie aspiracje badanych. Na pytanie moderatora, 
dlaczego ocena potrzeb związanych z rozrywką czy wypoczynkiem jest tak niska, jedna 
z uczestniczek udzieliła odpowiedzi, z którą zgodzili się także pozostali uczestnicy badania 
w grupie katowickiej: „Zaspokojenie potrzeb rozrywki i wypoczynku oceniam na niskim 
poziomie, gdyż nie stać mnie, by np. w każdy weekend iść do kina, muszę tu liczyć na 
sponsoring chłopaka lub babci”. Inna respondentka wypowiadając się na temat wypoczynku 

3  We wszystkich cytowanych tu wypowiedziach badanych starano się zachować jak najwierniej zarejestrowany przekaz, nawet 
kosztem poprawności gramatycznej. 



GRZEGORZ MACIEJEWSKI 165

stwierdziła, że „(…) muszę się bardzo nakombinować, by się na ten tydzień do Tunezji czy 
Egiptu wybrać, choć raz w roku. A co to jest tydzień? Ledwo się człowiek rozpakuje już się 
musi pakować. A gdzie wyjazdy na narty zimą? Takich tygodniowych wyjazdów powinno 
się mieć trzy – cztery w roku”.

W grupie studentów pierwszego stopnia, oceny poziomu zaspokojenia ogółu potrzeb 
były wyraźnie wyższe i kształtowały się na poziomie 9 – 8 punktów. Nie wskazywano na 
maksymalną ocenę, gdyż jak przyznał jeden z badanych „(…) zawsze mogłoby być le-
piej”. W innych sytuacjach brak „10” uzasadniano brakiem własnego mieszkania czy bra-
kiem własnego samochodu: „Dziesiątkę zaniża mi brak samochodu, reszta ok.mam w co 
się ubrać, co jeść, starcza mi na kosmetyki, ale ten samochód – bardzo by się przydał” 
(kobieta, 22 lata).W grupie rybnickiej najwyżej, bo na 9 – 10 zostało ocenione zaspokoje-
nie potrzeb związanych z ochroną zdrowia. Badani podkreślali, że w ich wieku jedynym 
problemem może być opieka stomatologiczna, ewentualnie profilaktyka prozdrowotna 
(suplementy diety, szczepionki przeciw grypie itp.). Pozostaje to jednak w zakresie ich 
możliwości finansowych. 

Uczestnicy wywiadów zostali zapytani o to, co musiałoby się wydarzyć, by mogli 
zaspokojenie swoich potrzeb ocenić na 10? Co by im o tym „powiedziało”? Na poziomie 
grup odpowiadali dosyć podobnie, różnice pojawiły się między młodszymi studentami 
z Rybnika a starszymi z Katowic. W Katowicach była to przede wszystkim kwestia zna-
lezienia stałej, dobrze płatnej pracy pozwalającej osiągać dochody na poziomie około 
4 tys. zł netto na osobę, aczkolwiek jak przyznała jedna z respondentek „(…) w przypadku 
bycia z kimś w związku, dochody mogłyby być nawet i po 3 tys. zł na osobę. Wiadomo, 
jak się z kimś mieszka to pewne koszty takie jak czynsz, prąd, gaz ponosi się wspólnie. 
Z drugiej strony trzeba też wziąć pod uwagę, gdzie się chce mieszkać. W stolicy to nie 
4 tys., a 8 tys. Sam wynajem kawalerki to 2 tys. miesięcznie” (kobieta, 25 lat).Natomiast 
w Rybniku, badani deklarowali ogólne zadowolenie ze stopnia zaspokojenia swoich po-
trzeb, a największą bolączką wydawał się nie tyle brak pieniędzy, co brak czasu. Jeden 
z mężczyzn skomentował to w ten sposób: „Po co mi pieniądze, gdy nie będę miał ich 
kiedy wydać?”. Dyskutując na temat wyboru: „więcej zarabiać czy posiadać więcej czasu 
wolnego” opcję: „człowiek powinien zarabiać tyle ile zarabia obecnie, ale pracować nie 
8, a 4 godziny dziennie” w Rybniku wybrało 9 osób, a w Katowicach 4; natomiast opcję-
:„człowiek powinien pracować tyle ile pracuje obecnie (8 godzin), ale zarabiać dwa razy 
więcej” w Rybniku wybrała jedna osoba, a w Katowicach 8.Co interesujące, w grupie 
rybnickiej, wyraźnie dał się zauważyć brak orientacji badanych w kwestii cen nawet pod-
stawowych grup produktów, jak np. masło, pieczywo czy w kwestii wysokości miesięcz-
nych opłat za czynsz, energię elektryczną, gaz. Za niepokojące, zwłaszcza z perspektywy 
demograficznej, można uznać wypowiedzi badanych na temat podejmowania przez nich 
ról rodzicielskich. W obu grupach uczestnicy wywiadów podkreślali, że chcieliby mieć 
przynajmniej jedno dziecko, ale póki co nie stać ich na nie. 

Wypowiadając się w kwestii poprawy swojej sytuacji finansowej badani wybierali tak 
czynne, jak i bierne strategie zaradcze (por. rysunek 2). 
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Pierwsze przejawiały się chęcią działania, wzięcia sprawy we własne ręce4, np. „(…) 
można by założyć własny biznes. Ale nie jakiś banalny typu <kebab>. To nie ma przyszłości 
i jest za duża konkurencja. To musiałby być biznes innowacyjny, a jednocześnie niewyma-
gający dużych nakładów finansowych, bo skąd je wziąć?. To mogłaby być np. jakaś apli-
kacja na smartfona” (mężczyzna, 26 lat). Drugie, ukierunkowane były głównie na doraźną 
pomoc z zewnątrz lub na łut szczęścia, np. „Trzeba dobrze żyć z rodziną. Babcia, dziadek 
nigdy nie odmówią pożyczki, a i o zwrot się nie dopominają” (kobieta, 19 lat).

Trzecim, ostatnim wątkiem podjętym w badaniu była identyfikacja zachowań mło-
dych-dorosłych na rynku usług finansowych. Dotychczasowa aktywność badanych na 
rynku usług finansowych była bardzo znikoma. Ograniczała się w zasadzie tylko do 

4  Na marginesie trzeba dodać, że badani – studenci Uniwersytetu Ekonomicznego, dysponowali na ogół bardzo małą wiedzą na 
temat możliwości dofinansowania działalności gospodarczej z różnych programów pomocowych (Unii Europejskiej, urzędu 
pracy, funduszy wspierających młodych przedsiębiorców itp.). 

Rysunek 2
Deklarowane sposoby poprawy obecnej sytuacji finansowej przez młodych-dorosłych

Źródło: opracowanie własne.
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płacenia bankową kartą płatniczą. W grupie rybnickiej jedna z osób nie posiadała jesz-
cze konta bankowego. W ocenie badanych rynek usług finansowych nie ma im obecnie 
nic do zaoferowania: „Kredytów nie dostaniemy, bo nie mamy zdolności kredytowej, 
a żeby być rentierem to z kolei nie mamy tylu oszczędności. Trzeba by mieć odłożone 
parę milionów, by żyć z odsetek” (kobieta, 24 lata). Badani, poza jedną osobą, nie byli 
zainteresowani także grą na giełdzie czy lokowaniem oszczędności w jednostki fundu-
szy powierniczych: „Dywidendy z akcji są niepewne, może nie być zysku, a nawet jak 
będzie to Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy może podjąć decyzję, by dywidendy nie 
wypłacić. Poza tym to jest ryzykowne. Trzeba w tym siedzieć, trzeba się na tym znać” 
(mężczyzna, 27 lat). 

Gdzie zatem lokują swoje oszczędności? Zazwyczaj nie lokują ich wcale, trzymając 
w domu, w „skarpecie”. Ewentualnie wybierają lokaty terminowe w bankach. Nie zaufa-
liby doradcy finansowemu, ponieważ doradzając nie ponosi on żadnej odpowiedzialności 
za udzielane klientom porady. W przypadku braku środków finansowych proszą o pomoc 
rodziców lub rodzinę: „Najlepszy bank to rodzice albo babcia i dziadek. Nie ponaglają do 
zwrotu, odsetek też nie chcą” (kobieta, 23 lata). O kredytach na studia albo wcale nie sły-
szeli, albo ich wiedza na ten temat ogranicza się do stwierdzenia: „znajomi mówili, że to 
nieopłacalne”. 

Generalnie zainteresowanie usługami finansowymi tak w jednej, jak i drugiej grupie ba-
danych uznać należy za niskie. Badani nie orientowali się w zasadach funkcjonowania fun-
duszy inwestycyjnych, możliwościach inwestowania i lokowania nadwyżek finansowych 
w papiery wartościowe (akcje, obligacje, instrumenty pochodne), a nawet w wysokości ak-
tualnego oprocentowania lokat terminowych w bankach. Zdaniem badanych na interesowa-
nie się rynkiem usług finansowych mają jeszcze czas: „Oszczędności pojawia się dopiero 
po trzydziestce i to jak dobrze pójdzie. Wiek 30-60 lat to czas na gromadzenie oszczędności. 
Potem trzeba wydawać, o ile zdrowie pozwoli” (mężczyzna, 24 lata).

Badani młodzi-dorośli deklarowali także niewielką skłonność do zaciągania kredytów. 
Jeśli zdecydowaliby się na zaciągnięcie kredytu, to cel musiałby wynikać z tzw. wyższej 
potrzeby. Mógłby to być zakup działki budowlanej, mieszkania ewentualnie samochodu. 
Kredyt byliby także skłonni wziąć w sytuacji nagłej ciężkiej choroby, gdyby była potrzeba 
pomocy ich najbliższym. Jedna z badanych kobiet przyznała, że zdecydowałaby się wziąć 
kredyt na pokrycie kosztów wesela, jeden z mężczyzn – na zakup samochodu. Na pewno 
za pieniądze z kredytu nie sfinansowaliby wakacji, ani drogiej odzieży. Po kredyt bądź po-
życzkę zwróciliby się w pierwszej kolejności do rodziny, w przypadku większych sum – 
odwiedziliby placówkę bankową. Zwróciliby się także do kas zapomogowo-pożyczkowych 
w swoim miejscu pracy. Z pewnością nie pożyczaliby w parabankach, ani w lombardach. Do 
zaciągania kredytów najbardziej zniechęca ich obawa o to, że w razie utraty pracy, zdrowia 
nie będą w stanie spłacić zobowiązań. Badani przytaczali przykłady oglądanych przez siebie 
programów publicystycznych lub podawali przykłady z najbliższego środowiska, kiedy to 
zadłużone osoby traciły wszystko: domy, mieszkania, samochody własną firmę. Boją się, że 
może spotkać ich podobny los.
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Podsumowanie 

Przeprowadzone badania, mimo charakteru jakościowego, dostarczyły interesujących 
danych, które mogą zostać zweryfikowane przez badania ilościowe, na reprezentatywnych 
próbach. 

Jednak już na podstawie pierwszych, wstępnych wyników można powiedzieć, że seg-
ment młodych-dorosłych na rynku usług finansowych w Polsce wydaje się być segmentem 
biernym, niezaznajomionym z ofertą podażową oraz mającym wiele obaw i wątpliwości 
związanych ze swoją aktywnością na tym rynku. 

Uczestników przeprowadzonych badań charakteryzowała niska wiedza nawet na temat 
podstawowych produktów dostępnych na rynku finansowym. Badani nie orientowali się 
w co mogą inwestować swoje oszczędności, nie wiedzieli też jak postępować, by osiągać 
z tego tytułu zyski. Kredyty, pożyczki, karty debetowe to produkty, które zamiast poma-
gać młodym-dorosłym w realizacji ich celów, zniechęcają ich do siebie, a nawet wywołują 
u nich lęk. Najlepszą instytucją finansową dla badanych pozostają ich najbliżsi: rodzina 
i krewni, którzy pożyczając pieniądze najczęściej nie wyznaczają ani terminu zwrotu, ani 
wysokości odsetek. 
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Young Adults in the Market for Financial Services 

Summary

The group of young adults as the subject of considerations was selected in-
tentionally as this is a relatively numerous in Europe and very interesting cogni-
tively social group. The very notion “young adults” in the literature most often 
refers to people fully adult in the biological sense but, at the same time, still not 
self-reliant and fully or partly dependent on parents/legal guardians. From the 
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socioeconomic point of view, the traits that may characterise those individuals 
are: non-performance of professional job, lack of the ability to ensure independ-
ent living to oneself and one’s family as well as lack of maturity to take tasks 
exceeding personal traits. 

The subject matter of considerations in the article was behaviours of this social 
group in the market for financial services in Poland. The source bases of the article 
were the subject literature and author’s direct surveys carried out for the purpose of 
the article by the FGI method. 

Key words: young adults, consumers’ behaviours, market for financial services, 
FGI.

JEL codes: D10, D12, D14, G02, M31

Молодые взрослые на рынке финансовых услуг 

Резюме

Группа молодых взрослых как субъект рассуждений избрана не случайно, 
ибо это относительно многочисленная в Европе и весьма интересная с точки 
зрения познания общественная группа. Само понятие «молодые взрослые»  
в литературе чаще всего относится к лицам в биологическом смысле полно-
стью взрослым, но заодно еще несамостоятельным и полностью или частично 
зависимым от родителей (опекунов). С социально-экономической точки зре-
ния чертами, которые могут характеризовать этих лиц, являются: невыполне-
ние профессионального труда, отсутствие умений самостоятельно обеспечить 
бытие себе и своей семье, а также отсутствие зрелости для принятия на себя 
задач, выходящих за рамки личности. 

Предметом рассуждений в статье было поведение этой социальной 
группы на рынке финансовых услуг в Польше. Источниками для статьи 
были литература предмета и непосредственные обследования, проведен-
ные автором для нужд представляемой статьи по технике опроса целевой 
группы, FGI. 

Ключевые слова: молодые взрослые, поведение потребителей, рынок фи-
нансовых услуг, опрос целевой группы (FGI).

Коды JEL: D10, D12, D14, G02, M31
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