Postanowiliśmy sprawdzić, jak dzieci w Polsce
zarządzają pieniędzmi i co sądzą o tym ich rodzice
Wypłacanie kieszonkowego

49%
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14%

TAK - REGULARNIE - 1x na tydzień
TAK - REGULARNIE - 1x na miesiąc
TAK - NIE REGULARNIE - w razie potrzeby
NIE daję dziecku kieszonkowego

Jedynie 1 na 5 respondentów regularnie wypłaca dziecku/dzieciom
pieniądze w formie kieszonkowego.
Natomiast prawie połowa respondentów przyznała, że w ogóle nie daje
swoim dzieciom kieszonkowego.

31%

Oznacza to, że połowa rodziców nie daje dzieciom możliwości
dysponowania własnymi pieniędzmi.

Kieszonkowe jako wynagrodzenie

61%

Moje dziecko dostaje kieszonkowe:
˘ Bez wyraźnej przyczyny
˘ Musi na nie zapracować
˘ Część bez wyraźnej przyczyny, na resztę musi na nie zapracować

18%
22%

45%
27%
22%
6%

Większość respondentów (61%) wypłaca kieszonkowe, nie oczekując
od dzieci w zamian pracy. Jedynie w przypadku 18% rodziców dziecko musi
zapracować na kieszonkowe, zaś 22% rodziców zdecydowało się, że będzie
dodatkowo wynagradzać pracę dzieci. Oznacza to, że dla większości
rodziców wypłacanie kieszonkowego nie łączy się z nauką zarabiania
pieniędzy, rodzice nie wykorzystują tej okazji do pokazania dzieciom,
skąd biorą się pieniądze i w jaki sposób zdobywa się je w dorosłym życiu.

Nierozsądne wydawanie pieniędzy przez dzieci
˘ ZAWSZE
˘ CZĘSTO

˘ RZADKO
˘ NIGDY

1/3 rodziców ocenia, że ich dzieci wydają pieniądze w sposób nierozsądny,
a kolejne 45% twierdzi, iż ich pociechom zdarza się, choć rzadko,
dokonywać niewłaściwych decyzji dotyczących ich finansów.
Niemal połowa (48%) przebadanych rodziców uważa,
że ich dzieci wydają swoje kieszonkowe na słodycze.
Pozwala to sądzić, że już od najmłodszych lat dzieci
uczą się wydawania pieniędzy na rzeczy szybko
zbywalne, przynoszące chwilową przyjemność,
nie wspominając już o aspekcie zdrowotnym. Jednak
warto zwrócić uwagę, że aż 39% wskazuje, że ich dzieci
oszczędzają pieniądze na określony cel, co jest ważne
w budowaniu dobrych nawyków na przyszłość.

Przeznaczenie kieszonkowego
słodycze

48%

oszczędza na określony cel

39%

gadżety

24%

jedzenie

22%

gazety

21%

zabawki

20%

ubrania

17%

gry

15%

kosmetyki

14%

książki

4%

płyty

3%

prezenty urodzinowe

1%

nie wiem/trudno powiedzieć

18%

Uczenie dziecka zarabiania pieniędzy
dostaje wynagrodzenie za dobre oceny w szkole,
dobre zachowanie, osiągnięcia sportowe, etc.

28%

dostaje wynagrodzenie dodatkowe prace domowe
(poza codziennymi obowiązkami)

14%

zachęcam do zbierania butelek, makulatury, etc.
i sprzedaży tych surowców wtórnych

9%

dostaje wynagrodzenie za wykonywanie
codziennych obowiązków domowych

5%

inne

3%

nie uczę dziecka zarabiania pieniędzy

30%

nie wiem/trudno powiedzieć

26%

56% rodziców nie jest w stanie wskazać sposobu, w jaki uczą dzieci
zarabiania pieniędzy, co może oznaczać niewielkie zainteresowanie
tym tematem z ich strony.
Jeżeli rodzice starają się uczyć dzieci zarabiania, decydują się głównie
na nagrody finansowe za dobre wyniki w nauce, osiągnięcia lub też
ustalają wynagradzanie za wykonywanie dodatkowe obowiązków
domowych.
Źródło: Prudential Family Index. Cz.1: Dzieci
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