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MIROSŁAWA KACZMAREK
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Sprawozdanie z konferencji „Zachowania gospodarstw 
domowych w warunkach zmian koniunktury”  
(Poznań, 11 kwietnia 2013 r.)

W dniu 11 kwietnia 2013 r. na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu od-
była się ogólnopolska konferencja naukowa pt. „Zachowania gospodarstw domo-
wych w warunkach zmian koniunktury”, zorganizowana przez Katedrę Badań Rynku 
i Usług. Głównym celem konferencji, w której uczestniczyło ponad sześćdziesięciu 
przedstawicieli środowiska naukowego, była wymiana poglądów i prezentacja naj-
nowszych wyników badań dotyczących wpływu zmian koniunktury gospodarczej na 
zachowania rynkowe gospodarstw domowych. Dyskusja prowadzona była w trzech 
sesjach tematycznych, w których wystąpiło dwudziestu prelegentów, oraz w ramach 
panelu dyskusyjnego.

W pierwszej sesji pt. Zmiany koniunktury gospodarczej a zachowania gospodarstw 
domowych na rynkach finansowych, której przewodniczyła prof. dr hab. Jolanta Witek 
z Uniwersytetu Szczecińskiego, szeroko omówiona została problematyka oddziały-
wania różnorodnych czynników na zachowania gospodarstw domowych, zarówno 
ekonomicznych, jak i pozaekonomicznych, mających charakter mikro, jak również 
makroekonomiczny. 

Sesję rozpoczęło wystąpienie prof. dr hab. Krystyny Mazurek-Łopacińskiej 
z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, w którym dokonała analizy wpływu 
i roli, jaką w procesie adaptacji konsumentów do zmian koniunktury gospodarczej 
odgrywają czynniki psychograficzne, takie jak: osobowość, postawy, przekonania 
i wartości, style życia. Prezentując wyniki badań, szczególnie dużo miejsca profe-
sor poświęciła analizie zachowań adaptacyjnych gospodarstw domowych w Polsce, 
które miały miejsce w kilku ostatnich latach, charakteryzujących się spowolnieniem 
gospodarczym.

Z kolei prof. dr hab. Małgorzata Rószkiewicz ze Szkoły Głównej Handlowej 
przedstawiła zmiany w zakresie postrzegania oszczędności i oszczędzania przez 
polskie gospodarstwa domowe, jakie następują wraz ze zmianą ich kondycji finan-
sowej i oceną sytuacji ekonomicznej. Wskazała, że można zdiagnozować dwa wy-
miary: zapobiegliwość oraz wstrzemięźliwość, przez pryzmat których gospodarstwa 
postrzegają oszczędności i oszczędzanie. Gospodarstwa domowe, które negatywnie 
postrzegają swoją sytuację materialną i mają najtrudniejszą sytuację materialną ze 
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względu na poziom osiąganych dochodów, wyrażają postawy wstrzemięźliwe i ma-
nifestują zapobiegliwość. Natomiast im korzystniej postrzegają one swoją sytuację 
materialną w relacji do obiektywnej sytuacji, tym słabiej prezentowane są postawy 
zapobiegliwe.

Dr Sławomir Dudek ze Szkoły Głównej Handlowej skoncentrował się na analizie 
wahań cyklicznych zmiennych makroekonomicznych, które odzwierciedlają zagre-
gowane zachowania gospodarstw domowych w zakresie ich nastrojów i ponoszonych 
wydatków konsumpcyjnych. Analizowanymi zmiennymi były: PKB, konsumpcja 
prywatna, sprzedaż detaliczna oraz wskaźnik nastrojów konsumentów. 

Kolejny prelegent, dr Marek Mocek z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu 
przedstawił rezultaty badań dotyczących czynników determinujących aktywność 
polskich gospodarstw domowych na rynku usług ubezpieczeniowych i ich lojalność 
wobec ubezpieczycieli w różnych stanach koniunktury gospodarczej. Wśród analizo-
wanych przez niego czynników znalazły się: kryteria wyboru ubezpieczyciela, spo-
soby komunikowania się klientów z ubezpieczycielem, jakość świadczonych usług 
ubezpieczeniowych, zmiany w zakresie wiarygodności ubezpieczycieli, szerokości 
oferty usługowej, działalności promocyjnej i jakości usług.

Tę sesję zakończyło wystąpienie prof. dr hab. Sławomira Smyczka z Uniwersytetu 
Ekonomicznego w Katowicach, który przedstawił model zachowań gospodarstw do-
mowych w warunkach zmian koniunktury na rynku usług finansowych, opracowany 
przy wykorzystaniu analizy eksploracyjnej i konfirmacyjnej czynnikowej, opartej 
na badaniach empirycznych prowadzonych wśród klientów instytucji finansowych. 
Profesor wskazał na występowanie trzech odmiennych sposobów zachowania go-
spodarstw domowych w warunkach zmian koniunktury na rynku usług finansowych, 
którymi są: zachowania nieodpowiedzialne, przezorne i zachowawcze, różniące się 
sposobem podejmowania decyzji finansowych, skłonnością do oszczędzania i zacią-
gania kredytów.

Wystąpienia i dyskusja w drugiej sesji pt. Koniunktura gospodarcza a zachowania 
konsumpcyjne gospodarstw domowych, której przewodniczyła prof. dr hab. Krystyna 
Mazurek-Łopacińska, dotyczyły głównie analizy wpływu zmian koniunktury na za-
chowania rynkowe gospodarstw domowych, w tym związane z wydatkami na zakup 
trwałych i nietrwałych dóbr konsumpcyjnych.

Jako pierwszy głos zabrał prof. dr hab. Ryszard Barczyk z Uniwersytetu 
Ekonomicznego w Poznaniu, który zaprezentował wyniki analizy związków przy-
czynowo-skutkowych i czasowych, występujących pomiędzy indeksami dynamiki 
wydatków na spożycie indywidualne z dochodów osobistych polskich gospodarstw 
domowych a zmianami stóp NBP oraz średnim oprocentowaniem depozytów i należ-
ności banków komercyjnych. Jak wykazał w latach 2004-2012 dynamika konsumpcji 
polskich gospodarstw domowych zależała odwrotnie proporcjonalnie od stóp procen-
towych depozytów banków komercyjnych, zaś w mniejszym stopniu oddziaływały 
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na nią stopy procentowe udzielanych przez nie kredytów. Natomiast relatywnie naj-
mniejsze znaczenie miały stopy procentowe NBP.

Z kolei prof. dr hab. Grażyna Światowy z Uniwersytetu Ekonomicznego we 
Wrocławiu przedstawiła wyniki analiz dotyczących zmian w sposobie dysponowania 
budżetem przez gospodarstwa domowe, jakie zaszły w ciągu ostatnich dwudziestu 
lat, a których egzemplifikacją są zmiany w strukturze ponoszonych przez nie wydat-
ków konsumpcyjnych. Zwróciła uwagę na aktywną rolę, jaką pełnią gospodarstwa 
domowe w zmianach koniunktury gospodarczej poprzez podejmowane decyzje za-
kupowe.

Problematykę zmian zachodzących w strukturze wydatków polskich gospodarstw 
domowych w warunkach zmieniającej się koniunktury podjął także dr Bogdan 
Wyżnikiewicz z Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową. Analizę tych zmian 
przedstawił odrębnie dla pięciu grup gospodarstw, wyróżniając gospodarstwa pra-
cowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych (tzw. niebieskie kołnierzy-
ki) i nierobotniczych (tzw. białe kołnierzyki), gospodarstwa rolników, gospodarstwa 
pracujących na własny rachunek oraz gospodarstwa emerytów. Jak wykazał, jedynie 
gospodarstwa domowe rolników odczuły skutki spowolnienia gospodarczego, czego 
wyrazem był wzrost udziału wydatków na żywność w ich strukturze wydatków.

Prof. dr hab. Dariusz Fatuła z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie dokonał 
analizy zachowań finansowych oraz, będących ich konsekwencją, zmian w strukturze 
wydatków konsumpcyjnych gospodarstw domowych w kolejnych fazach cyklu ko-
niunkturalnego. W tym kontekście zwrócił uwagę na konieczność stosowania przez 
przedsiębiorstwa wobec gospodarstw domowych odmiennych działań marketingo-
wych w poszczególnych fazach koniunktury.

Jak wykazała Jolanta Zasada, doktorantka z Uniwersytetu Ekonomicznego 
w Poznaniu, istnieje nie tylko zależność pomiędzy wydatkami polskich gospodarstw 
domowych na nietrwałe dobra konsumpcyjne, ale także korelacja pomiędzy koniunk-
turą gospodarczą a ich standardem życia, ocenionym na podstawie ich wyposażenia 
w wybrane dobra trwałe. Z przeprowadzonej przez nią analizy wynika, że wyposa-
żenie gospodarstw domowych zmienia się w ten sam sposób co koniunktura gospo-
darcza najczęściej w przypadku dóbr „nowej generacji” (zmywarka, telewizja sate-
litarna) i drogich (np. samochód osobowy), a w sposób odwrotny do wskaźników 
obrazujących koniunkturę gospodarczą dla przedmiotów „starej generacji” (np. pral-
ka elektryczna, magnetowid).

W tej sesji rozważano również temat wpływu zmian koniunktury na działania 
podejmowane przez gospodarstwa domowe w zakresie zabezpieczenia emerytalnego 
i ochrony ubezpieczeniowej. Określenie relacji pomiędzy rozwojem rynku dobrowol-
nych oszczędności emerytalnych a zmianami koniunktury gospodarczej było przed-
miotem wystąpienia dr Iwony Olejnik z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. 
Identyfikację tych relacji poprzedziła analiza postrzegania i postaw konsumentów wo-
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bec konieczności tworzenia indywidualnego i dobrowolnego kapitału emerytalnego 
oraz ocena rzeczywistych działań, które w tym zakresie podejmują. Z kolei dr Renata 
Kwaśny-Pajewska ze Szkoły Głównej Handlowej podjęła problem zmian czynników 
determinujących rozwój prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych i scharakteryzowała 
zmiany w popycie gospodarstw domowych na dodatkowe ubezpieczenia zdrowotne 
oraz inne usługi z zakresu ochrony zdrowia o charakterze quasi ubezpieczeniowym.

Wystąpienia i wymiana poglądów w trzeciej sesji pt. Nastroje konsumentów oraz 
ocena sytuacji finansowej gospodarstw w różnych stanach koniunktury gospodar-
czej, której przewodniczyła prof. dr hab. Elżbieta Adamowicz ze Szkoły Głównej 
Handlowej, ogniskowały się wokół zagadnienia wpływu zmieniającej się koniunk-
tury na nastroje konsumentów oraz sytuację finansową i materialną gospodarstw do-
mowych.

Jako pierwsza głos zabrała prof. dr hab. Maria Drozdowicz-Bieć ze Szkoły 
Głównej Handlowej, która podjęła w swoim wystąpieniu problem metodologii po-
miaru nastrojów konsumentów. Zaprezentowała autorską miarę oceny tych nastro-
jów, nazwaną „Wskaźnikiem Dobrobytu”, a opartą na trzech zmiennych: inflacji, wy-
nagrodzeniach i zatrudnieniu, podkreślając że może być ona istotnym dopełnieniem 
do prowadzonych badań opinii konsumentów. Przydatność tej miary wykazała, ana-
lizując zmiany nastrojów konsumentów i „Wskaźnika Dobrobytu” w ramach trzech 
epizodów światowych recesji, które wystąpiły w latach 2000-2012. 

Zagadnieniem analizy związków pomiędzy nastrojami konsumentów a zmianami 
koniunktury zajęli się dr Sylwester Białowąs i dr Jacek Jankiewicz z Uniwersytetu 
Ekonomicznego w Poznaniu. Pierwszy przedstawił relacje występujące pomiędzy 
zachowaniami oszczędnościowymi a optymizmem konsumenckim i dokonał analizy 
zależności między zachowaniami oszczędnościowymi konsumentów (w podziale na 
optymistów i pesymistów) a zmianami koniunktury gospodarczej. Drugi natomiast 
poświęcił wystąpienie analizie związków między zmianami jakościowych wskaź-
ników nastrojów konsumentów a koniunkturalnymi fluktuacjami w gospodarce. 
Wykazał, że wskaźnik syntetyczny zaufania konsumentów (CCI) nie jest przydatny 
do prognozowania, natomiast dokonywane przez konsumentów diagnozy dobrze opi-
sują zmienność dynamiki cen. Również oczekiwania konsumentów co do poziomu 
bezrobocia wykazują przydatność do przewidywania sytuacji na rynku pracy.

Przedmiotem dyskusji w tej sesji była również ocena sytuacji finansowej i ma-
terialnej dokonywana przez gospodarstwa domowe. Agata Dziakowicz, doktorant-
ka z Uniwersytetu Szczecińskiego, analizując dane budżetów gospodarstw domo-
wych i podstawowe mierniki sytuacji gospodarczej kraju publikowane przez GUS, 
pozytywnie zweryfikowała w swoim wystąpieniu hipotezę badawczą, zakładającą, 
że gospodarstwa domowe – mimo zaobserwowanego spowolnienia gospodarcze-
go – względnie dobrze oceniają swoją sytuację materialną. Z kolei dr Mieczysław 
Kowerski przedstawił analizę zależności pomiędzy ocenami sytuacji finansowej go-
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spodarstw domowych uzyskanymi z badań ankietowych a tempem wzrostu produk-
tu krajowego brutto. Stosując analizę logitową wykazał, że w okresach wysokiego 
tempa wzrostu gospodarczego ten sam respondent lepiej ocenia sytuację finansową 
swojego gospodarstwa niż w okresach niskiego tempa wzrostu gospodarczego.

Problemem wpływu zmian koniunktury na zachowania finansowe gospodarstw 
domowych zajęli się dr Robert Skikiewicz i dr Krzysztof Waliszewski z Uniwersytetu 
Ekonomicznego w Poznaniu. Pierwszy przedstawił wyniki analizy siły zależności 
między podstawowym wskaźnikiem koniunktury konsumenckiej BWUK i dynamiką 
zmian kredytów bankowych dla osób prywatnych, pokazując, że koniunktura kon-
sumencka ma najsilniejszy związek z dynamiką kredytów konsumpcyjnych, a nieco 
słabszy ze zmianami kredytów na nieruchomości. Drugi natomiast poruszył zagad-
nienie zarządzania finansami osobistymi i jego powiązanie z koniunkturą gospodar-
czą, z uwzględnieniem procesu podejmowania decyzji kredytowych, ubezpieczenio-
wych i w zakresie dobrowolnego gromadzenia kapitału emerytalnego. 

Ostatnią część konferencji wypełniła dyskusja w ramach panelu Wpływ stanu 
gospodarki na zachowania gospodarstw domowych na rynku, któremu przewodni-
czył dr Bohdan Wyżnikiewicz, a którego uczestnikami byli: prof. dr hab. Elżbieta 
Adamowicz, dr Alfred Bieć, dr Piotr Boguszewski, prof. dr hab. Józef Garczarczyk,  
dr Mieczysław Kowerski, prof. dr hab. Sławomir Smyczek, prof. dr hab. Jolanta 
Witek. 

Dyskusja koncentrowała się na czynnikach, które najbardziej różnicują zachowa-
nia gospodarstw domowych na rynku w różnych stanach koniunktury i decydują o ich 
zachowaniu w zakresie oszczędzania i konsumpcji. Uczestnicy dyskusji próbowali 
m.in. określić, jaki wpływ na te zachowania ma bieżący dochód i opinie mediów 
o stanie koniunktury, szczególnie te niekorzystne. 

Przedmiotem dyskusji panelowej było także zjawisko niskiej skłonności do 
oszczędzania wykazywanej przez polskie gospodarstwa domowe i przyczyn tego sta-
nu rzeczy. Zastanawiano się, na ile takie zachowania wyjaśnia szeroki dostęp do dóbr 
konsumpcyjnych przy rosnących dochodach. Ponadto uczestnicy dyskusji próbowali 
odpowiedzieć na pytanie, na ile działania inwestycyjne gospodarstw domowych są 
efektem poprawy świadomości ekonomicznej i lepszego rozumienia zasad gospodar-
ki rynkowej.

Podsumowując konferencję, prof. dr hab. Józef Garczarczyk podkreślił, że istot-
nym jej walorem była prezentacja zróżnicowanych podejść badawczych i analitycz-
nych w odniesieniu do zagadnienia koniunktury gospodarczej i konsumenckiej. Obok 
analiz opartych na danych makroekonomicznych równie wartościowe okazało się 
spojrzenie na zachowania gospodarstw domowych w warunkach zmian koniunktury 
przez pryzmat czynników pozaekonomicznych. Jak się wydaje, trendem w badaniach 
koniunktury będzie łączenie obu podejść badawczych.


