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Socjalizacja ekonomiczna dzieci i m³odzie¿y
Artyku³ zosta³ poœwiêcony problematyce socjalizacji ekonomicznej, ze szczególnym uwzglêdnieniem dzieci, oraz finansów jako jej przedmiotu. Ma on charakter interdyscyplinarny, a celem autorów sta³o siê wskazanie kluczowych problemów zmieniaj¹cego siê ¿ycia gospodarczego, które
wspó³czeœnie silnie kszta³tuj¹ proces socjalizacji ekonomicznej, sformu³owanie wniosków
opartych na analizie etapów i czynników tego zjawiska (z naciskiem na socjalizacjê finansow¹)
oraz prezentacja kontraktu behawioralnego jako efektywnej metody socjalizacji finansowej
najm³odszych. W artykule dokonano przegl¹du wybranych pozycji literatury naukowej oraz
podstawy programowej wychowania przedszkolnego w Polsce. Jako technikê badawcz¹ wykorzystano te¿ obserwacjê. Socjalizacja ekonomiczna jednostki obejmuje ca³e jej ¿ycie i determinuje
proces jej d¹¿enia do bogacenia siê. To proces, który toczy siê zarówno w kontekœcie rozwoju poznawczego, jak i spo³ecznego dziecka. Zwrócenie uwagi na socjalizacjê ekonomiczn¹ dzieci jest
istotne, poniewa¿ to w³aœnie w dzieciñstwie kszta³tuj¹ siê nawyki zwi¹zane m.in. z konsumpcj¹,
planowaniem wydatków oraz oszczêdzaniem.

Children’s and youth’s economic socialisation
This paper focuses on children’s economic socialisation, especially its financial aspect. It adopts an
interdisciplinary approach and the aim of its authors is to indicate the tendencies in global business life which influence the process of economic socialisation, as well as to present the conclusions based on the analysis of the stages and factors of economic socialisation and the behaviour
contract as a very effective method of children’s financial socialisation. The methods used in the
paper include the analysis of specialist literature and observation. Economic socialisation continues through childhood into adult life of an individual and determines the process of his pursuit of
enrichment, which takes place both in the context of the child’s cognitive and social development.
Paying attention to children’s economic socialisation is important, because it is during childhood
when the habits related to the consumption, budgeting and saving are being shaped.
Keywords: economic socialisation, internationalisation, financialisation, children, behaviour contract
Klasyfikacja JEL: A20, D14, G10
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Wprowadzenie
Niniejszy artyku³ stanowi efekt wspó³pracy naukowej ekonomisty oraz psychologa dzieciêcego. Wspó³praca ta pozwoli³a na dokonanie analizy procesów
tocz¹cych siê wspó³czeœnie w ramach socjalizacji ekonomicznej polskich dzieci,
jak równie¿ na wskazanie kluczowych aspektów zmieniaj¹cego siê ¿ycia gospodarczego, które istotnie wp³ywaj¹ na przebieg owej socjalizacji. Znamienna dla
funkcjonowania wspó³czesnych gospodarek jest internacjonalizacja oraz ufinansowienie. Dlatego te¿ te dwa problemy zosta³y wyraŸnie zaakcentowane przez
autorów artyku³u. Rozwa¿ania dotycz¹ce socjalizacji ekonomicznej poprzedza
wyjaœnienie samego pojêcia socjalizacji, zaproponowane przez socjologów.

1. Istota socjalizacji ekonomicznej
1.1. Pojêcie
Aby wyjaœniæ pojêcie socjalizacji ekonomicznej, nale¿y zaprezentowaæ definicjê samej socjalizacji, sformu³owan¹ w obrêbie takich dyscyplin naukowych, jak:
socjologia, psychologia czy ekonomia behawioralna. Socjologowie definiuj¹ socjalizacjê zarówno w sposób syntetyczny, jak i rozbudowany. Jedno z najkrótszych wyjaœnieñ zaproponowa³ Piotr Sztompka, definiuj¹c socjalizacjê jako
„wchodzenie jednostki do spo³eczeñstwa”, „procesy, za poœrednictwem których
jednostka staje siê pe³nowartoœciowym cz³onkiem zbiorowoœci spo³ecznych”
[Sztompka, 2005]. Podobne ujêcie znajdujemy u Anthony’ego Giddensa, który
stwierdzi³, ¿e jest to „trwaj¹cy ca³e ¿ycie proces kszta³towania ludzkich zachowañ
przez interakcje spo³eczne, w którym dzieci lub inni cz³onkowie spo³eczeñstwa
ucz¹ siê, jak w tym spo³eczeñstwie ¿yæ” [Giddens, 2005]. Nale¿y wiêc wskazaæ na
nieustannoœæ socjalizacji jako jej cechê w³aœciw¹. Socjologowie zwracaj¹ jednak
uwagê na dwa podstawowe etapy socjalizacji: pierwotny (pocz¹tkowy), obejmuj¹cy niemowlêctwo i wczesne dzieciñstwo, oraz wtórny (permanentny), rozci¹gaj¹cy siê na póŸniejsze lata ¿ycia jednostki. Ró¿ni¹ siê one pod wzglêdem
natê¿enia zjawiska socjalizacji, jak i jej instytucji, czyli „grup, w których zachodz¹
wa¿ne procesy socjalizacji” [Giddens, 2005]. Socjalizacja pocz¹tkowa cechuje siê
wiêksz¹ intensywnoœci¹, a dokonuje siê g³ównie w rodzinie. Instytucjami socjalizacji permanentnej staj¹ siê natomiast równie¿: szko³a, grupa rówieœnicza, organizacje, media i miejsce pracy [Sztompka, 2005; Giddens, 2005].
Istotny obszar, w którym nastêpuj¹ procesy socjalizacji, to ekonomia. Ludzie
podlegaj¹ socjalizacji ekonomicznej, czyli wdra¿aj¹ siê do otaczaj¹cej ich rzeczywistoœci ekonomicznej. Tak jak socjalizacja w ogóle, socjalizacja ekonomiczna roz-
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ci¹ga siê na ca³e ¿ycie i obejmuje zarówno dzieci, jak i doros³ych. Okreœlenie to jest
jednak czêsto u¿ywane w odniesieniu do pierwszej ze wskazanych grup. Takie
podejœcie prezentuje Christine Roland-Lévy, która definiuje socjalizacjê ekonomiczn¹ jako procesy, „dziêki którym dziecko zdobywa umiejêtnoœci rozumienia
otaczaj¹cego go œwiata gospodarki” [Roland-Lévy, 2004]. Maryla Goszczyñska,
Sabina Ko³odziej oraz Agata Trzciñska z kolei traktuj¹ ten termin jako „proces nabywania i gromadzenia wiedzy dotycz¹cej œwiata ekonomii oraz podejmowania
w³asnej aktywnoœci ekonomicznej […] s³u¿¹cej nabywaniu umiejêtnoœci niezbêdnych do podejmowania ró¿norodnych decyzji o charakterze ekonomicznym”
[Goszczyñska, Ko³odziej, Trzciñska, 2012; Goszczyñska, 2010]. Aby wskazaæ na
dzieciñstwo jako zakres czasowy tego zjawiska, u¿ywaj¹ okreœlenia „socjalizacja
ekonomiczna dzieci i m³odzie¿y”. Agata Trzciñska stwierdza, ¿e „nabywanie wiedzy ekonomicznej, pog³êbianie znajomoœci praw rz¹dz¹cych œwiatem gospodarki
oraz umiejêtnoœci pe³nienia ró¿nych ról spo³ecznych w tym œwiecie jest procesem,
który rozpoczyna siê we wczesnym dzieciñstwie i trwa w zasadzie przez ca³e ¿ycie cz³owieka” [Trzciñska, 2012].
Uznanie ludzi doros³ych za jednostki podlegaj¹ce socjalizacji ekonomicznej
podkreœla tak¿e Weronika Sobieraj, która stwierdza, ¿e owa socjalizacja dotyka
ka¿dego cz³owieka, którego opinie o gospodarce zmieniaj¹ siê na skutek pojawiaj¹cych siê w niej nowych zjawisk [Sobieraj, 2013; Goszczyñska, 2010]. Jako
przyk³ad socjalizacji ekonomicznej ludzi doros³ych mo¿na wskazaæ dokonuj¹c¹
siê wspó³czeœnie ewolucjê pogl¹du Polaków na temat ryzyka kursowego pod
wp³ywem negatywnych doœwiadczeñ wynikaj¹cych ze wzrostu kosztów obs³ugi
ich zad³u¿enia. Œwiadomoœæ osób, które zaci¹gnê³y kredyty indeksowane do kursu CHF/PLN (ale tak¿e reszty spo³eczeñstwa), dotycz¹ca tego, ¿e kursy walutowe
w krótkim, a tym bardziej w d³ugim okresie mog¹ ulegaæ istotnym niekorzystnym
zmianom (powoduj¹c tym samym realne straty), wydaje siê zdecydowanie wy¿sza ni¿ przed rokiem 2014.
Przebieg socjalizacji ekonomicznej jednostek oddzia³uje na efektywnoœæ
zarz¹dzania finansami osobistymi przez osoby doros³e, planowanie przez nie
przysz³ej kariery zawodowej, ich wybory konsumenckie oraz postawy przedsiêbiorcze. Efekty socjalizacji ekonomicznej dzieci i m³odzie¿y mo¿na rozpatrywaæ
nie tylko w skali mikroekonomicznej, ale tak¿e makroekonomicznej, jako ¿e
umiejêtnoœæ radzenia sobie przez jednostki w zetkniêciu z ekonomi¹ wp³ywa na
dobrobyt ca³ego spo³eczeñstwa. Socjalizacjê ekonomiczn¹ dzieci i m³odzie¿y nale¿y wiêc traktowaæ jako „czynnik rozwoju kapita³u ludzkiego” [Sobieraj, 2013].
W d³ugim okresie mo¿na te¿ mówiæ o pozytywnym wp³ywie socjalizacji ekonomicznej nie tylko na sferê realn¹ gospodarki, ale tak¿e na jakoœciowy rozwój systemu finansowego.
Socjalizacja ekonomiczna dzieci i m³odzie¿y dotyczy ró¿nych obszarów.
Czêœæ z nich – taka jak: rozumienie istoty i funkcji pieni¹dza oraz roli instytucji fi-
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nansowych (szczególnie banków) w gospodarce, umiejêtnoœæ oszczêdzania i edukacja w zakresie ubezpieczeñ i podatków – dotyczy stricte sfery finansów. Mo¿na
wiêc okreœliæ j¹ mianem finansowej socjalizacji ekonomicznej (podobnie jak
wskazuje siê na socjalizacjê konsumenck¹, w ramach której dzieci zdobywaj¹
umiejêtnoœci oraz wiedzê niezbêdn¹ do funkcjonowania na rynku w roli konsumenta [Ko³odziejczyk, 2012]).

1.2. Fazy oraz czynniki
Odwo³uj¹c siê do teorii z zakresu psychologii rozwojowej, badacze opisuj¹
przyswajanie wiedzy ekonomicznej przez dzieci zarówno w kontekœcie ich rozwoju poznawczego, jak i spo³ecznego [Bromboszcz, 1994; Kupisiewicz, 2004].
W g³ównej mierze nawi¹zuj¹ oni do teorii rozwoju poznawczego Jeana Piageta
oraz teorii spo³ecznego uczenia siê Alberta Bandury [Roland-Lévy, 2004].
Piaget [1992] wyró¿ni³ cztery g³ówne stadia rozwoju intelektualnego dziecka.
Uwa¿a³ on, ¿e poprzez w³¹czanie nowych informacji do powsta³ych wczeœniej
schematów poznawczych (proces asymilacji) oraz zmiany w posiadanych ju¿
schematach (proces akomodacji) dziecko jest w stanie rozwijaæ swoje struktury
poznawcze. Na tej podstawie wyodrêbni³ ci¹g nastêpuj¹cych po sobie etapów
rozwoju: od inteligencji sensomotorycznej (0–2 lat), poprzez stadium inteligencji
przedoperacyjnej (2–6 lat) oraz stadium operacji konkretnych (6–12 lat), a¿ do stadium operacji formalnych (12–15 lat). Zdaniem badacza rozwój poznawczy przebiega podobnie jak rozwój inteligencji. Podstawow¹ jednostk¹ inteligentnego
zachowania jest schemat jako forma organizacji doœwiadczenia, podstawa ró¿nego rodzaju dzia³añ.
Anna E. Berti i Anna S. Bombi [1988], opieraj¹c siê na teorii Piageta oraz na
podstawie wyników swoich badañ, wyró¿ni³y nastêpuj¹ce stadia, które dotycz¹
rozwoju myœlenia ekonomicznego dzieci:
– stadium preekonomiczne (3–6) – pojawianie siê pierwszych skryptów, które
odnosz¹ siê do prostych sytuacji ekonomicznych poznawanych z w³asnego
doœwiadczenia lub obserwacji osób z najbli¿szego otoczenia (np. podczas zakupów);
– stadium intuicyjne (6–7) – pocz¹tek rozumienia zale¿noœci pomiêdzy zjawiskami i obiektami ekonomicznymi (np. cena – towar – zysk), na tym etapie przy
for- mu³owaniu ocen dziecko bierze jedynie pod uwagê zewnêtrzne atrybuty
obiektów (np. wielkoœæ monety decyduje o jej wartoœci);
– stadium operacji konkretnych (7–10) – poszerzanie wiedzy o nowe obiekty
i zjawiska ekonomiczne (np. funkcje banku, prawo w³asnoœci czy p³acenie podatków), a tak¿e poszerzenie istniej¹cych skryptów o nowe informacje;
– stadium operacji formalnych (11–14) – gromadzenie wiedzy dotycz¹cej funkcji
i dzia³ania instytucji ekonomicznych, ³¹czenie dotychczas zgromadzonych in-
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formacji w wewnêtrznie powi¹zany, coraz bardziej spójny i ca³oœciowy system wiedzy.
Rozwój poznawczy, na podstawie którego kszta³tuje siê myœlenie ekonomiczne dzieci, z pewnoœci¹ nie jest jedynie prostym nabywaniem pewnych zdolnoœci,
ale wymaga równie¿ interakcji dziecka zarówno z osobami, jak i przedmiotami
z jego otoczenia [Wojciechowska, 2007]. Wp³yw œrodowiska, w jakim ¿yje dziecko, mniej zaakcentowany przez Piageta, uwzglêdni³ w³aœnie w swojej teorii
spo³ecznego uczenia siê Bandura [1969]. Badacz po³o¿y³ nacisk na fakt, ¿e znaczna
czêœæ wiedzy zdobywanej przez cz³owieka to efekt obserwowania innych ludzi
(modeli spo³ecznych) i zapamiêtywania ich zachowañ. Zachowania innych osób,
które mo¿na zaobserwowaæ i zapamiêtaæ, staj¹ siê w przysz³oœci wskazówk¹ dla
w³asnych dzia³añ. Bandura podkreœla tym samym poznawcze podejœcie do zdobywania przez dzieci nowej wiedzy i umiejêtnoœci. Teoria ta nie wyklucza jednak
podejœcia behawioralnego, w którym uczenie siê jest zwi¹zane ze wzmocnieniami
oraz karami. Doœwiadczanie przez dziecko pozytywnych konsekwencji jego zachowañ wzmocni ich wyst¹pienie w przysz³oœci, a negatywnych – spowoduje ich
wygaszenie. Równoczeœnie mo¿na zaznaczyæ aktywn¹ rolê dzieci w opisywanym
procesie, poniewa¿ s¹ one nie tylko odbiorcami bodŸców ze œrodowiska, ale równie¿ kszta³tuj¹ je swoim zachowaniem [Goszczyñska, Ko³odziej, Trzciñska, 2012].
Badania nad socjalizacj¹ ekonomiczn¹ przeprowadzano w ró¿nych krajach,
a uzyskane przez badaczy wyniki ró¿ni¹ siê miêdzy sob¹ nieznacznie, je¿eli chodzi o liczbê wyró¿nianych stadiów oraz wiek dzieci osi¹gaj¹cych dane stadium
rozwojowe [Goszczyñska, Ko³odziej, Trzciñska, 2012]. Badacze wyci¹gaj¹ te same
wnioski dotycz¹ce kolejnoœci stadiów, zaznaczaj¹ jedynie ró¿nice co do szybkoœci,
z jak¹ dzieci przechodz¹ z jednego stadium do drugiego. Podkreœlaj¹ oni niezwykle wa¿ny wp³yw doœwiadczeñ dzieci, które zdobywaj¹ one w trakcie prowadzenia
dzia³añ ekonomicznych. Adrian Furnham [1999] uwa¿a, ¿e wczesne wdra¿anie
dzieci do udzia³u w codziennych zadaniach domowych powoduje, ¿e szybciej poznaj¹ one pojêcia ekonomiczne oraz pojmuj¹ z³o¿one zjawiska spo³eczne. Z kolei liczne miêdzynarodowe badania z zakresu socjalizacji finansowej dzieci prowadz¹
do dalszych wniosków.
Dzieci w wieku 3–4 lat nie rozumiej¹ zupe³nie pojêcia pieni¹dza, natomiast
4–5-letnie wskazuj¹, ¿e pieni¹dze s³u¿¹ do p³acenia i s¹ konieczne, aby coœ kupiæ.
W tym wieku rozró¿niaj¹ ju¿ poszczególne monety, ale uwa¿aj¹ tak¿e, ¿e za jeden przedmiot nale¿y zap³aciæ jedn¹ monetê. 5–6-latki rozumiej¹ pojêcie ceny,
nie wiedz¹ jednak jeszcze, czym jest reszta, i twierdz¹, ¿e w sklepie trzeba mieæ
dok³adnie tyle pieniêdzy, ile kosztuje towar. Dzieci 6–8-letnie maj¹ œwiadomoœæ,
¿e sprzedawcy mo¿na daæ wiêcej pieniêdzy i otrzymaæ od niego resztê. Ostatni
poziom rozwoju osi¹gaj¹ dzieci 8–12-letnie, które posiadaj¹ ju¿ pe³n¹ znajomoœæ
systemu monetarnego oraz zasad transakcji wymiany [Berti, Bombi, 1988]. Powy¿-
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sze dane z pewnoœci¹ nale¿y uwzglêdniæ, wprowadzaj¹c w ¿ycie dziecka pierwsze
zasady ekonomii.
Nauka oszczêdzania to niew¹tpliwie wa¿ny proces, wp³ywaj¹cy na jakoœæ ¿ycia cz³owieka. Jak ju¿ wspomniano, to w³aœnie doœwiadczenia z dzieciñstwa
kszta³tuj¹ postawy przysz³ych konsumentów. Zmienne demograficzne oraz styl
wychowania s¹ g³ównymi czynnikami wymienianymi przez badaczy jako te, które maj¹ wp³yw na poziom oszczêdzania. Poœród zmiennych demograficznych
wyró¿nia siê wiek oraz p³eæ dziecka, status spo³eczno-ekonomiczny rodziny,
a tak¿e miejsce zamieszkania.
Wyniki badañ pokazuj¹, ¿e dzieci starsze s¹ w stanie zaoszczêdziæ wiêcej pieniêdzy ni¿ m³odsze. Zgodnie z prawami rozwoju cz³owieka starsze potrafi¹ lepiej
przewidywaæ swoje wydatki oraz zastosowaæ z³o¿one strategie dotycz¹ce oszczêdzania [Otto i in., 2006]. Wi¹¿e siê to równie¿ z tym, ¿e otrzymuj¹ wiêksz¹ kwotê
kieszonkowego. Podkreœlaj¹c rolê p³ci, podaje siê, ¿e to ch³opcy otrzymuj¹ wiêcej
pieniêdzy ni¿ dziewczynki [Furnham, Thomas, 1984; Furnham, 1999]. Wp³yw na
oszczêdzanie dzieci ma tak¿e status materialny rodziny. Badacze dowiedli, ¿e
dzieci z rodzin robotniczych otrzymywa³y wiêksze kieszonkowe, potrafi³y jednak
zaoszczêdziæ mniej ni¿ ich rówieœnicy z rodzin o wy¿szym statusie ekonomicznym. Dzieciom z rodzin bogatszych rodzice dawali pieni¹dze czêœciej, wysokoœæ
kwot natomiast zbli¿a³a siê do kwot kieszonkowego dzieci z rodzin o ni¿szym statusie ekonomicznym [Mortimer i in., 1994].
Styl wychowania ekonomicznego równie¿ wp³ywa na oszczêdzanie przez
dzieci. Furnham [1999] wykaza³ w swoich badaniach, ¿e wiêkszoœæ rodziców
uwa¿a za s³uszne dawanie swoim dzieciom kieszonkowego oraz zachêcanie ich
do oszczêdzania. Za najlepszy czas dawania kieszonkowego uzna³ wiek szeœciu
lat, stwierdzaj¹c jednoczeœnie, ¿e wraz z wiekiem kwota powinna rosn¹æ. Jak siê
okazuje, regularne wyp³acanie pewnej kwoty pieniêdzy dzieciom nie jest zjawiskiem powszechnym we wszystkich krajach. Paul Webley [2003] wskazuje, ¿e
dzieci mieszkaj¹ce w Grecji i we W³oszech rzadziej dostaj¹ kieszonkowe. Wiêkszoœæ danych dotycz¹cych opisywanego tematu pochodzi z Wielkiej Brytanii
[Furnham, Thomas, 1984; Furnham, 1999], Francji [Lassarre, 1996] oraz USA [Miller,
Yung, 1990; Mortimer i in., 1994]. Wykazuj¹ one, ¿e rodzice najczêœciej rozpoczynaj¹ dawaæ swoim dzieciom kieszonkowe, kiedy koñcz¹ one 5–8 lat.
W latach osiemdziesi¹tych XX w. przeprowadzono badania dotycz¹ce rozumienia przez dzieci funkcjonowania banków [Berti, Bombi, 1988]. Wyró¿niono
wówczas w rozwoju poznawczym dzieci kilka nastêpuj¹cych po sobie etapów rozumienia dzia³ania banków. Stwierdzono, ¿e pocz¹tkowo dzieci postrzegaj¹ bank
jako nieograniczone Ÿród³o pieniêdzy, poprzez traktowanie tej instytucji jako „supersejfu”, który ma chroniæ pieni¹dze. Nastêpnie traktuj¹ go jako miejsce, z którego mo¿na po¿yczyæ pieni¹dze lub ulokowaæ je w nim, a nastêpnie jako instytucjê,

190

Magdalena Harmaciñska, Monika Szmelter

której celem jest tworzenie zysku. Badania przeprowadzone na gruncie polskim
potwierdzi³y, ¿e dzieci gromadz¹ wiedzê odnoœnie bankowoœci stopniowo od lat
przedszkolnych, przechodz¹c do pe³nego rozumienia zasad funkcjonowania
banku [Rudziñska-Wojciechowska, Trzciñska, Maison, 2011].
Problemem postrzegania i wyjaœniania przez dzieci i m³odzie¿ nierównoœci
spo³ecznych w Polsce zajmowali siê m.in. Agnieszka Pietrzyk i Renata Stefañska-Klar [1997], Ma³gorzata Górnik-Durose [1999], a tak¿e Justyna Bartosiewicz
[2000]. Zdaniem badaczy, dzieci szybko ucz¹ siê odró¿niaæ dwie grupy spo³eczne:
biednych i bogatych. Opisuj¹c je, pocz¹tkowo pos³uguj¹ siê jedynie cechami zewnêtrznymi statusu maj¹tkowego (np. wygl¹d, posiadanie dóbr). Wraz z wiekiem
w swoich opisach zawieraj¹ bardziej szczegó³owe wyznaczniki nierównoœci
spo³ecznych: dostrzegaj¹ przyczyny ubóstwa, wykazuj¹ wy¿szy stopieñ akceptacji nierównoœci maj¹tkowych wystêpuj¹cych w spo³eczeñstwie, oczekuj¹ równie¿, ¿e pañstwo bêdzie pomagaæ biednym.
Podstawowymi Ÿród³ami wiedzy ekonomicznej dzieci s¹ rodzina oraz osoby
znacz¹ce, rówieœnicy, media oraz instytucjonalne formy edukacji [Kupisiewicz,
2004; Sobieraj, 2013]. Dzieci zdobywaj¹ wiedzê na temat ekonomii, obserwuj¹c zachowania doros³ych. Badania dowodz¹, ¿e zachowania rodziców, ich styl wychowawczy, wykszta³cenie oraz wykonywane czynnoœci zawodowe decyduj¹
o jakoœci i poziomie wiedzy ekonomicznej ich dzieci. Zachêcanie do oszczêdzania,
wspólne ustalanie rodzinnego bud¿etu domowego oraz tworzenie list zakupów
i ich robienie, a tak¿e uczestniczenie dziecka w dyskusjach o wydatkach domowych, kredytach i ubezpieczeniach w du¿ym stopniu wp³ywaj¹ na proces socjalizacji ekonomicznej. Obserwuj¹c codzienne ¿ycie rodzinne, w œwiadomoœci dzieci
kszta³tuj¹ siê wzorce tworzenia i korzystania z zasobów finansowych. Wraz z rozwojem dzieci rolê modela przejmuj¹ w znacznej czêœci rówieœnicy.
Czynnikiem wp³ywaj¹cym na rozwój wiedzy ekonomicznej jest tak¿e przekaz medialny (przede wszystkim reklamowy). Socjalizacja ekonomiczna nastêpuj¹ca w ten sposób mo¿e jednak prowadziæ do powstania w œwiadomoœci dzieci
zafa³szowanego obrazu œwiata [Sobieraj, 2013]. Inny niezwykle wa¿ny czynnik
w procesie zdobywania wiedzy ekonomicznej to edukacja instytucjonalna. Najstarsz¹ z form kszta³cenia ekonomicznego dzieci poni¿ej 13. roku ¿ycia s¹ szkolne
kasy oszczêdnoœciowe (SKO), których patronem jest Bank PKO BP. Dostêpne s¹
tak¿e inne programy, takie jak: audycja radiowa „SKO w Radiu Dzieciom” (Program 1 Polskiego Radia), „Moje finanse” (Fundacja Kronenberga) czy konkurs
„Z klasy do klasy” („Gazeta Wyborcza”) [Kupisiewicz, 2004; Sobieraj, 2013]. Nale¿y
równie¿ wskazaæ na inicjatywy Narodowego Banku Polskiego, który wprowadza
szereg programów edukacyjnych. Jeden z nich, akademia „Dostêpne Finanse”,
ma zwiêkszyæ œwiadomoœæ Polaków dotycz¹c¹ korzyœci i mo¿liwoœci p³yn¹cych
z posiadania rachunku bankowego, a tak¿e zachêciæ do aktywnego korzystania
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z nowoczesnych instrumentów p³atniczych, takich jak karty p³atnicze i bankowoœæ elektroniczna. Kolejn¹ ofert¹ edukacyjn¹ banku centralnego skierowan¹ do
m³odzie¿y i doros³ych jest NBPortal.pl. Narodowy Bank Polski wspó³finansuje
tak¿e dodatki do czasopism, które ucz¹ m.in. przedsiêbiorczoœci, planowania domowego bud¿etu, przedstawiaj¹ mo¿liwoœci prowadzenia w³asnej dzia³alnoœci
gospodarczej, t³umacz¹, na czym polega obrót bezgotówkowy i jakie p³yn¹ korzyœci z u¿ywania kart p³atniczych [NBP, 2015].

2. ¯ycie gospodarcze a socjalizacja ekonomiczna
Podstawow¹ cech¹ ¿ycia gospodarczego jest jego ci¹g³a zmiennoœæ, co wymusza na jednostkach koniecznoœæ dostosowywania siê do jego nowych uwarunkowañ. Mo¿na jednak¿e zauwa¿yæ w nim tak¿e pewne silne tendencje, takie jak
internacjonalizacja procesów gospodarczych czy istotny wzrost znaczenia sfery
finansowej w gospodarce œwiatowej. Umiêdzynarodowienie ¿ycia gospodarczego przybiera ró¿norodne formy: od internacjonalizacji rynków (towarów, us³ug,
czynników wytwórczych, szczególnie si³y roboczej, kapita³u i pieni¹dza, wiedzy
technologicznej) przez efekty uboczne rozwoju spo³eczno-gospodarczego (np. po
stronie konsumpcji upowszechnienie siê ró¿norodnych wzorców konsumpcji) po
umiêdzynarodowienie instytucji, organizacji i instrumentów polityki ekonomicznej (np. banków czy niebankowych instytucji finansowych) [Misala, 2009]. Zdaniem wielu naukowców wspó³czesna gospodarka œwiatowa stopniowo traci swój
tradycyjny kszta³t, oparty na miêdzyga³êziowym podziale pracy i narodowych
podmiotach gospodarczych, staj¹c siê gospodark¹ coraz bardziej umiêdzynarodowion¹ (co prowadzi do jej globalizacji).
Internacjonalizacja dzia³alnoœci firm, sprzedaj¹cych swoje produkty i us³ugi
na ca³ym œwiecie, przyczyni³a siê z kolei do globalizacji rynków finansowych,
gdy¿ ze strony przedsiêbiorstw dzia³aj¹cych w skali ponadkrajowej pojawi³a siê
potrzeba dostêpu do ró¿nych Ÿróde³ finansowania oraz u³atwienia im przeprowadzania transakcji miêdzynarodowych [Kalinowski, 2013]. Z kolei intensyfikacja
przep³ywów z tytu³u ró¿nych operacji finansowych w skali miêdzynarodowej
spowodowa³a istotny rozwój sfery finansowej gospodarki œwiatowej. Wspó³czeœnie relacja aktywów finansowych do œwiatowego PKB przekracza 100%, a dynamika wzrostu obrotów na œwiatowym rynku finansowym przewy¿sza tempo
wzrostu PKB. System finansowy rozwija siê zdecydowanie szybciej ni¿ ca³a gospodarka œwiatowa. Mo¿na zatem mówiæ o jej „ufinansowieniu” (financialization),
czyli o „rosn¹cej roli motywacji finansowych, rynków finansowych i instytucji
finansowych w funkcjonowaniu krajowych i miêdzynarodowych gospodarek”
[Jajuga, 2014].
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Skutkiem wystêpowania tych tendencji jest wiêksza wspó³zale¿noœæ gospodarek poszczególnych krajów oraz zale¿noœæ sfery realnej od finansowej. Cykle
koniunkturalne przenosz¹ siê w skali miêdzynarodowej, a negatywne zjawiska
w systemie finansowym wp³ywaj¹ hamuj¹co na rozwój gospodarczy (kryzys finansowy wywo³uje dekoniunkturê gospodarcz¹).
We wspó³czesnym systemie finansowym mo¿na zauwa¿yæ kilka charakterystycznych zjawisk, m.in. silny pozytywny wp³yw na jego rozwój nowych technologii u³atwiaj¹cych zawieranie transakcji (m.in. nowe kana³y dystrybucji produktów
instytucji finansowych), wzrost znaczenia stabilnoœci finansowej na skutek
rosn¹cego ryzyka systemowego czy transfer ryzyka do gospodarstw domowych
[Jajuga, 2014]. Warto tak¿e wskazaæ na wysok¹ p³ynnoœæ rynków finansowych
z uwagi na obecnoœæ inwestorów zagranicznych [S³awiñski, 2006]. Takie tendencje s¹ nie bez znaczenia dla zarz¹dzania finansami osobistymi przez osobê indywidualn¹ i oddzia³uj¹ na wszystkie podstawowe obszary jej osobistego planowania finansowego, czyli na: zarz¹dzanie p³ynnoœci¹ (krótkoterminowe decyzje
inwestycyjne i w zakresie pozyskania kapita³u, dokonywane w celu zabezpieczenia
sp³aty bie¿¹cych zobowi¹zañ), inwestowanie (d³ugoterminowe decyzje inwestycyjne), finansowanie (szczególnie decyzje dotycz¹ce kredytów konsumpcyjnych
i mieszkaniowych) oraz zabezpieczenie kapita³u (g³ównie decyzje dotycz¹ce ubezpieczeñ na ¿ycie, maj¹tkowych oraz tworzenia kapita³u emerytalnego) [Jajuga,
Jajuga, 2008].
„Ufinansowienie” ¿ycia gospodarczego (w warunkach rosn¹cej zamo¿noœci
spo³eczeñstw) oraz obecne tendencje w bankowoœci oraz na rynkach finansowych sk³aniaj¹ do postawienia tezy o potrzebie lepszej finansowej socjalizacji
dzieci i m³odzie¿y. Odbywa siê ona w przypadku ka¿dej jednostki „mimochodem”, poprzez obserwacjê zachowañ innych cz³onków rodziny czy spo³eczeñstwa oraz w ramach w³asnej aktywnoœci finansowej. Wspó³czeœnie, z uwagi na
wspomniane ufinansowienie gospodarki œwiatowej, konieczne wydaje siê podejmowanie celowych dzia³añ edukacyjnych i to na ró¿nych etapach rozwoju dziecka.
Mog¹ one nastêpowaæ w rodzinie oraz w postaci bardziej zinstytucjonalizowanej,
za pomoc¹ ró¿nych metod dostosowanych do wieku dziecka. Jedn¹ z nich, mo¿liw¹ do zastosowania ju¿ w przypadku dzieci najm³odszych, jest kontrakt behawioralny.

3. Kontrakt behawioralny jako metoda socjalizacji finansowej
Kontrakt behawioralny (behavioral contract) to umowa, któr¹ zawieraj¹ dwie
strony (zazwyczaj dziecko oraz osoby doros³e: rodzic/terapeuta). Dotyczy on
okreœlonego zachowania dziecka i konsekwencji jego anga¿owania siê w nie
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(b¹dŸ nie). Zawiera on jasno sprecyzowane opisy zachowañ poddawanych modyfikacji oraz wzmocnieñ („nagród”) dostêpnych po wykonaniu okreœlonych zadañ wymienionych w umowie. W umowie wyszczególnia siê zarówno zachowania
po¿¹dane, których czêstoœæ ma byæ zwiêkszona, jak i zachowania niepo¿¹dane,
których czêstoœæ ma ulec ograniczeniu [B¹bel, Suchowierska, Ostaszewski, 2010].
Zawieraj¹c kontrakt, nale¿y okreœliæ zadania, jakie dziecko musi wykonaæ w celu
uzyskania okreœlonego wzmocnienia. Zasady s¹ jasno okreœlone – zadanie wykonane gwarantuje uzyskanie „nagrody”, niewykonane powoduje jej brak. Przed
przyst¹pieniem do wykonania zadañ kontraktowych rodzic przedstawia dziecku
zasady kontraktu. Nastêpnie wspólnie z zainteresowanymi stronami dziecko podpisuje siê pod nim. Oczywiœcie wczeœniej rodzice upewniaj¹ siê, czy dziecko zrozumia³o zasady rz¹dz¹ce obustronn¹ umow¹. Kontrakt ma formê graficzn¹. Jest to
tabela, której kolumny podzielone s¹ na dni tygodnia, a w wierszach umieszczone
s¹ ikony przedstawiaj¹ce dane zadanie b¹dŸ jego krótki opis (wersja dla dzieci starszych).
Kontrakt rozlicza siê zazwyczaj w systemie tygodniowym, a dziecko na pocz¹tku
ustala z rodzicem wzmocnienie („nagrodê”), które otrzyma po zakoñczeniu danego tygodnia. Wzmocnienie pochodzi z wczeœniej ustalonej puli nagród. Do puli
tej zwykle bywaj¹ w³¹czone wyjœcia do ulubionej restauracji, kina i na basen czy
wreszcie okreœlona kwota pieniêdzy. Wartoœci ka¿dej z nagród s¹ przybli¿one.
Symbol b¹dŸ zdjêcie danej nagrody po wybraniu przez dziecko nakleja siê na tabelê, w odpowiednio przeznaczonym do tego polu. W obszarze oznaczaj¹cym
dane zadanie dziecko wkleja ¿eton (np. rysunek ulubionej postaci) b¹dŸ inaczej
oznacza wykonane przez siebie zadanie. Ka¿dy z ¿etonów pe³ni funkcjê wzmocnienia poœredniego w stosunku do wybranego z puli nagród. W danym tygodniu
ka¿de z pól zadaniowych musi byæ wype³nione ¿etonem, w przeciwnym wypadku dziecko nie otrzymuje nagrody. To rodzice jednak kontroluj¹ przebieg umowy
– mog¹ zadecydowaæ o tym, ¿e dziecko, które nie wykona³o zadania, ma mo¿liwoœæ wykonania dodatkowej pracy. Nie mo¿e to byæ jednak sytuacja dla dziecka
przewidywalna. Nale¿y wspomnieæ tak¿e, ¿e dziecko musi doœwiadczyæ konsekwencji w przypadku niewype³nienia zadañ, czyli braku nagrody. Zebrane przez
siebie ¿etony dziecko wymienia na wybran¹ wczeœniej nagrodê, która ma odgrywaæ rolê wzmocnienia pozytywnego zachowañ po¿¹danych. Rodzaj kontraktu
zale¿y od wieku dziecka. Dzieci m³odsze otrzymuj¹ wzmocnienie ju¿ po jednym
dniu, nastêpnie po trzech, piêciu itp. W miarê czynienia przez dziecko postêpów
wzmocnienie odracza siê w czasie, co oznacza, ¿e otrzymuje ono nagrodê po
d³u¿szym okresie, tak aby nauczy³o siê wykonywaæ codzienne czynnoœci z odroczonym skutkiem w postaci wzmocnieñ.
W codziennym ¿yciu dzieci maj¹ niew¹tpliwie dostêp do ró¿nych przyjemnoœci. Bez wzglêdu na ich zachowanie rodzice czêsto kupuj¹ im zabawki, s³ody-
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cze czy te¿ zabieraj¹ je w atrakcyjne miejsca. Kiedy dzieci zachowuj¹ siê w sposób
niepo¿¹dany, rodzice potrafi¹ czêsto informowaæ je o tym, ¿e z powodu swojego
niepoprawnego zachowania nie otrzymaj¹ nagród, ale czêsto nie s¹ konsekwentni. Wzmacnia to u dzieci niepo¿¹dane zachowania – ucz¹ siê one, ¿e „op³aca siê”
nie wykonywaæ poleceñ rodziców, poniewa¿ i tak otrzymaj¹ to, czego pragn¹.
Kontrakt ma pomóc rodzicom i dzieciom okreœliæ przejrzyste zasady stosowania
wzmocnieñ. Dziêki kontraktowi rodzice s¹ w stanie lepiej kontrolowaæ zachowanie dzieci, a u¿ywanie w kontraktach pieniêdzy jako nagrody wzmacnia zachowania po¿¹dane, wprowadzaj¹c dziecko w œwiat ekonomii oraz planowania
finansowego. W ten sposób mo¿e ono dodatkowo samodzielnie zarz¹dzaæ pieniêdzmi i poznawaæ ich wartoœæ. Z pomoc¹ rodziców wkracza w œwiat oszczêdzania.
Sugeruj¹c dzieciom, ¿e te, chc¹c zdobyæ rzecz cenn¹, musz¹ odroczyæ swoje oczekiwania, doroœli motywuj¹ i ucz¹ je odk³adania pieniêdzy.
Nale¿y równie¿ wspomnieæ o tym, ¿e czêsto dzieciom otrzymuj¹cym kieszonkowe rodzice w ramach kary „obcinaj¹” je, jeœli siê one niepoprawnie zachowuj¹,
licz¹c na zmniejszenie czêstotliwoœci wystêpowania owych zachowañ w przysz³oœci. Obserwacja zachowañ dzieci (i to bez wzglêdu na wiek) prowadzi jednak
do wniosków, ¿e du¿o wiêksz¹ skutecznoœæ osi¹gaj¹ jednak procedury wykorzystuj¹ce w³aœnie wzmocnienia pozytywne ani¿eli kary.

Podsumowanie
Umiêdzynarodowienie poszczególnych gospodarek, nastêpuj¹ce w wielu
obszarach i prowadz¹ce do globalizacji gospodarki œwiatowej, oraz „ufinansowienie” tej ostatniej wyznaczaj¹ kierunki wspó³czesnej socjalizacji ekonomicznej.
Intensywnoœæ tych procesów powoduje, ¿e dojrzewanie ekonomiczne jednostki,
czyli jej wdra¿anie siê do ¿ycia gospodarczego, staje siê dla jej póŸniejszej egzystencji istotniejsze ni¿ kiedykolwiek wczeœniej. Dlatego tak wa¿ne jest, aby proces
edukacji ekonomicznej rozpocz¹³ siê ju¿ w grupie dzieci w wieku przedszkolnym. Jak pokazuj¹ badania (równie¿ na polskich dzieciach), najwa¿niejszym
czynnikiem wp³ywaj¹cym na rozwój na tym etapie jest rodzina, która w sposób
nieœwiadomy, ale równie¿ zamierzony, mo¿e zainteresowaæ m³odego cz³owieka
podstawowymi prawami ekonomii. Rozpoczyna siê wówczas socjalizacja finansowa jednostki, a jedn¹ z niezwykle skutecznych metod, które mo¿e zastosowaæ
rodzic, aby nauczyæ dziecko oszczêdzania (a jednoczeœnie wzmocniæ u niego
po¿¹dane zachowania), jest kontrakt behawioralny. Jak wykazuj¹ badania, wiedza dzieci jest wówczas fragmentaryczna, lecz ju¿ w wieku szkolnym proces socjalizacji ekonomicznej (w tym finansowej) ulega intensyfikacji z uwagi na
samodzieln¹ aktywnoœæ ekonomiczn¹ dziecka (przechodzi ono z poziomu przed-
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operacyjnego do etapu operacji konkretnych). ród³a wiedzy ekonomicznej,
kszta³tuj¹ce przebieg tego procesu w przypadku poszczególnych jednostek, tak¿e
ulegaj¹ istotnemu zró¿nicowaniu. Badania polskich dzieci dowodz¹ jednak, ¿e
o ile doœæ wczeœnie otrzymuj¹ one pieni¹dze na w³asne wydatki, to rodzice wykazuj¹ czêsto biern¹ postawê w zakresie ich edukacji (m.in. incydentalnie dyskutuj¹
z nimi na tematy finansowe i nie s¹ systematyczni i konsekwentni w sprawach
zwi¹zanych z wyp³at¹ kieszonkowego) [Goszczyñska, Ko³odziej, Trzciñska,
2012]. W warunkach czêsto zafa³szowanego przekazu kreowanego w reklamach
(np. ofert po¿yczkowych ró¿nych instytucji finansowych) i braku reakcji na niego
ze strony rodziców rodzi siê niebezpieczeñstwo kszta³towania u m³odych ludzi
nieprawid³owych postaw. Dlatego coraz wa¿niejsze staje siê instytucjonalne
kszta³cenie w celu formowania u dzieci obiektywnego obrazu. Rola takiego czynnika socjalizacji ekonomicznej powinna rosn¹æ.
Instytucjonalne formy edukacji ekonomicznej mo¿na wprowadziæ ju¿ w przypadku najm³odszych dzieci na terenie placówki oœwiatowej lub poza ni¹. W podstawie programowej wychowania przedszkolnego w Polsce znalaz³y siê zapisy
dotycz¹ce koniecznoœci socjalizacji w ogóle. Jako cele wychowania przedszkolnego
wymieniono m.in. „rozwijanie umiejêtnoœci spo³ecznych dzieci, które s¹ niezbêdne w poprawnych relacjach z dzieæmi i doros³ymi” oraz „budowanie dzieciêcej
wiedzy o œwiecie spo³ecznym”. Aby je osi¹gn¹æ, przedszkole ma za zadanie
„kszta³towaæ umiejêtnoœci spo³eczne dzieci: porozumiewanie siê z doros³ymi
i dzieæmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych” oraz
„wspomagaæ umiejêtnoœci komunikacyjne dzieci”. Dziecko koñcz¹ce wychowanie przedszkolne powinno „przestrzegaæ regu³ obowi¹zuj¹cych […] w œwiecie doros³ych”, „w miarê samodzielnie radziæ sobie w sytuacjach ¿yciowych i próbowaæ
przewidywaæ skutki swoich zachowañ”, „wiedzieæ, ¿e nie nale¿y chwaliæ siê bogactwem”, „znaæ wa¿niejsze instytucje i orientowaæ siê w rolach spo³ecznych
pe³nionych przez wa¿ne osoby”, „wiedzieæ, ¿e Polska nale¿y do UE” [Rozporz¹dzenie].
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