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Sprawozdanie z konferencji Zachowania gospodarstw domowych 
w warunkach zmian koniunktury  
(Poznań, 11 kwietnia 2013 roku)

W dniu 11 kwietnia 2013 roku  na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu odbyła 
się ogólnopolska konferencja naukowa pt. Zachowania gospodarstw domowych w warun-
kach zmian koniunktury, zorganizowana przez Katedrę Badań Rynku i Usług. W konferencji 
wzięło udział ponad 60 przedstawicieli środowiska naukowego, a dyskusja prowadzona była 
w trzech sesjach tematycznych oraz  w ramach panelu dyskusyjnego.

Tematykę I sesji  – Zmiany koniunktury gospodarczej a zachowania gospodarstw domo-
wych na rynkach finansowych, którą poprowadziła prof. dr hab. Jolanta Witek z Uniwersytetu 
Szczecińskiego, zdominowała dyskusja nad ekonomicznymi i pozaekonomicznymi czyn-
nikami wpływającymi na zachowania gospodarstw domowych w warunkach zmian ko-
niunktury. Prof. dr hab. Krystyna Mazurek-Łopacińska z Uniwersytetu Ekonomicznego we 
Wrocławiu, na podstawie zaprezentowanych wyników badań, wskazała na kluczową rolę, 
którą w procesie adaptacji konsumentów do zmian koniunktury gospodarczej odgrywają 
czynniki psychologiczne, takie jak: osobowość, postawy, przekonania i wartości oraz styl 
życia. 

Na psychologicznych aspektach zachowań konsumenckich koncentrowało się także wy-
stąpienie prof. dr hab. Małgorzaty Rószkiewicz ze Szkoły Głównej Handlowej, w Warszawie 
która opierając się na wynikach prowadzonych przez siebie badań przedstawiła zmiany 
zachodzące w postawach wobec oszczędności i oszczędzania gospodarstw domowych, 
które następują wraz ze zmianą ich kondycji finansowej i samooceny sytuacji ekonomicz-
nej. Do czynników determinujących zachowania gospodarstw domowych w różnych sta-
nach koniunktury gospodarczej odniósł się w swoim wystąpieniu także dr Marek Mocek 
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z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, który zaprezentował czynniki socjo-ekono-
miczne istotnie różnicujące aktywność gospodarstw domowych na rynku usług ubezpiecze-
niowych i lojalność wobec ubezpieczycieli.

Zmiany koniunktury gospodarczej i związane z tym zmiany nastrojów i wydatków kon-
sumpcyjnych ponoszonych przez gospodarstwa domowe dobrze odzwierciedlają  zmienne 
makroekonomiczne, takie jak: PKB, konsumpcja prywatna czy sprzedaż detaliczna – co na 
przykładzie analizy wahań cyklicznych wykazał dr Sławomir Dudek ze Szkoły Głównej 
Handlowej w Warszawie. 

Konsekwencją zmian koniunktury gospodarczej są zmiany w modelu zachowań go-
spodarstw domowych. Wokół tego zagadnienia koncentrowało się  wystąpienie ostatniego 
prelegenta w tej sesji prof. dr hab. Sławomira Smyczka z Uniwersytetu Ekonomicznego 
w Katowicach. Na podstawie prowadzonych badań wyodrębnił on trzy sposoby zachowania 
gospodarstw domowych w warunkach zmian koniunktury na rynku usług finansowych, tj.: 
zachowania nieodpowiedzialne, przezorne i zachowawcze, różniące się sposobem podejmo-
wania decyzji finansowych, skłonnością do oszczędzania i zaciągania kredytów.

Wystąpienia i dyskusja w drugiej sesji pt. Koniunktura gospodarcza a zachowania kon-
sumpcyjne gospodarstw domowych, której przewodniczyła prof. dr hab. Krystyna Mazurek-
Łopacińska, dotyczyły głównie analizy wpływu zmian koniunktury na zachowania gospo-
darstw domowych w zakresie wydatków konsumpcyjnych.

Pierwszy prelegent w tej sesji, prof. dr hab. Ryszard Barczyk z Uniwersytetu Ekonomicznego 
w Poznaniu, przedstawił wyniki analizy związków przyczynowo-skutkowych występują-
cych między indeksami dynamiki wydatków na spożycie indywidualne z dochodów oso-
bistych polskich gospodarstw domowych a zmianami stóp NBP oraz średnim oprocen-
towaniem depozytów i należności banków komercyjnych. Z kolei prof. dr hab. Grażyna 
Światowy z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu zwróciła uwagę na aktywną rolę 
gospodarstw domowych w zmianach koniunktury gospodarczej, która wynika z podejmo-
wanych przez nie decyzji zakupowych.  Przedstawiając wyniki analiz w zakresie zmian, któ-
re nastąpiły po 1989 roku w sposobie dysponowania budżetem przez polskie gospodarstwa 
domowe, wskazała także na zmiany w strukturze ich wydatków konsumpcyjnych. 

Zagadnieniem zmian zachodzących w strukturze wydatków polskich gospodarstw domo-
wych w warunkach zmieniającej się koniunktury zajął się również dr Bohdan Wyżnikiewicz 
z Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową. Analizę tych zmian przedstawił  w pięciu 
typach gospodarstw różniących się profilem socjo-ekonomicznym, wykazując że będący 
wyrazem spowolnienia gospodarczego wzrost udziału wydatków na żywność w strukturze 
wydatków, wystąpił jedynie w gospodarstwach domowych rolników. Wystąpienie kolejne-
go prelegenta, prof. dr hab. Dariusza Fatuły z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 
dotyczyło zachowań finansowych gospodarstw domowych oraz zmian w strukturze ich wy-
datków konsumpcyjnych występujących w kolejnych fazach cyklu koniunkturalnego. 

Ponadto w tej sesji podjęty został również temat oddziaływania zmian koniunktury na 
decyzje gospodarstw domowych dotyczące zabezpieczenia emerytalnego oraz na ich zacho-
wania w zakresie korzystania z ochrony ubezpieczeniowej.
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Dyskusja w trzeciej sesji zatytułowanej Nastroje konsumentów oraz ocena sytuacji fi-
nansowej gospodarstw w różnych stanach koniunktury gospodarczej, której przewodniczyła 
prof. dr hab. Elżbieta Adamowicz ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, koncentro-
wała się na zagadnieniu wpływu zmian koniunktury na nastroje konsumentów oraz sytuację 
finansową i materialną gospodarstw domowych.

Problemem metodologii pomiaru nastrojów konsumentów zajęła się w swoim  wystąpie-
niu prof. dr hab. Maria Drozdowicz-Bieć ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, któ-
ra  przedstawiła autorską miarę oceny tych nastrojów nazwaną „Wskaźnikiem Dobrobytu”, 
utworzoną na podstawie trzech zmiennych – inflacji, wynagrodzenia i zatrudnienia. 
Wskazała ona, że wskaźnik ten może być dobrym dopełnieniem pomiaru opinii konsumen-
tów przeprowadzanego w ramach badań koniunktury.

Dalszą dyskusję w tej sesji zdominowała problematyka związków występujących mię-
dzy nastrojami konsumentów a zmianami koniunktury. Dyskutowano m.in. na temat relacji 
występujących między zachowaniami oszczędnościowymi a optymizmem konsumenckim 
w czasie zmieniającej się koniunktury gospodarczej, a także nad możliwością analizowania 
związków pomiędzy zmianami jakościowych wskaźników nastrojów konsumentów a ko-
niunkturalnymi fluktuacjami w gospodarce.

Przedmiotem rozważań w tej sesji była również dokonywana przez gospodarstwa domo-
we ocena ich sytuacji finansowej i materialnej w warunkach zmian koniunktury. Na podsta-
wie analizy danych z budżetów gospodarstw domowych oraz publikowanych przez GUS 
mierników sytuacji gospodarczej kraju wykazano, że mimo spowolnienia gospodarczego 
gospodarstwa domowe pozytywnie oceniają swoją sytuację materialną. Z kolei przedsta-
wione wyniki analizy zależności między ocenami sytuacji finansowej dokonanymi przez 
gospodarstwa domowe a tempem wzrostu produktu krajowego brutto pokazały, że w okre-
sach wysokiego tempa wzrostu gospodarczego ten sam respondent lepiej ocenia sytuację 
finansową swojego gospodarstwa niż w okresach niskiego tempa wzrostu gospodarczego.

W trzeciej sesji dyskutowano również nad problemem wpływu zmian koniunktury na za-
chowania gospodarstw domowych na rynku usług finansowych. Na podstawie analizy zależ-
ności między podstawowym wskaźnikiem koniunktury konsumenckiej BWUK a dynamiką 
zmian kredytów bankowych dla osób prywatnych wykazano, że koniunktura konsumencka 
wykazuje najsilniejszy związek z dynamiką kredytów konsumpcyjnych, słabszy natomiast 
ze zmianami popytu na kredyty na nieruchomości. Poruszone zostało także zagadnienie za-
rządzania finansami osobistymi i powiązań koniunktury gospodarczej z procesem podejmo-
wania decyzji kredytowych, ubezpieczeniowych i w zakresie zabezpieczenia emerytalnego. 

Ostatnim punktem konferencji, będącym zarazem podsumowaniem problematyki pre-
zentowanej w ramach poszczególnych sesji, była dyskusja w ramach panelu Wpływ stanu 
gospodarki na zachowania gospodarstw domowych na rynku, który poprowadził dr Bohdan 
Wyżnikiewicz, a 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. 
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W pierwszej części dyskusji próbowano określić, które czynniki najbardziej różnicują 
zachowania gospodarstw domowych na rynku w różnych stanach koniunktury oraz decydu-
ją o ich zachowaniach w zakresie oszczędzania i konsumpcji. W tym kontekście zwrócono 
m.in. uwagę na wpływ, które na te zachowania wywierają informacje  pojawiające się w me-
diach na temat stanu koniunktury, szczególnie te mające niekorzystny wydźwięk. 

Drugą część dyskusji panelowej zdominowało zagadnienie niskiej skłonności do oszczę-
dzania polskich gospodarstw domowych i przyczyn tego stanu rzeczy. Próbowano m.in. 
określić, w jakim stopniu takie zachowania są rezultatem szerokiej podaży dóbr konsump-
cyjnych przy występującym równocześnie wzroście dochodów. Ponadto uczestnicy panelu 
próbowali odpowiedzieć na pytanie, w jakim stopniu działania inwestycyjne gospodarstw 
domowych wynikają ze wzrostu ich wiedzy ekonomicznej i znajomości zasad funkcjonowa-
nia gospodarki rynkowej.

Zamykając konferencję prof. dr hab. Józef Garczarczyk zwrócił uwagę, że unikalną jej 
wartością była możliwość prowadzenia dyskusji przez przedstawicieli środowiska nauko-
wego prezentujących różnorodne podejścia w obszarze badania i analizy zachowań gospo-
darstw domowych w warunkach zmian koniunktury. Podkreślił, że analizy oparte na danych 
makroekonomicznych znakomicie uzupełniają się z wynikami badań empirycznych pro-
wadzonych wśród gospodarstw domowych, które pozwalają wnioskować m.in. o wpływie 
czynników psychologicznych na zachowania konsumentów w warunkach zmian koniunk-
tury. 


