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Sprawozdanie z konferencji naukowej pt. Konsumpcja 
w innowacyjnej gospodarce

W dniu 14 stycznia 2013 r. w Ministerstwie Gospodarki odbyła się konferencja pt. 
Konsumpcja w innowacyjnej gospodarce zorganizowana przez Instytut Badań Rynku, 
Konsumpcji i Koniunktur (IBRKK) pod honorowym patronatem Ministerstwa Gospodarki. 
Celem konferencji była wymiana poglądów przedstawicieli środowiska naukowego na te-
mat postrzegania konsumpcji jako elementu współdecydującego o rozwoju gospodarki oraz 
związków między innowacyjną konsumpcją a innowacyjną gospodarką. 

Tematyka konferencji obejmowała następujące bloki tematyczne:
 - makrotrendy i uwarunkowania systemowe,
 - innowacyjna gospodarka, innowacyjny konsument,
 - innowacyjne zachowania konsumentów na rynkach branżowych.

Konferencję otworzył Dyrektor IBRKK, dr hab. Ryszard Michalski, witając przybyłych 
gości. Następnie głos zabrała pani Grażyna Henclewska, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie 
Gospodarki, zwracając uwagę na znaczną rolę konsumpcji w rozwoju gospodarki, w szcze-
gólności – gospodarki innowacyjnej i wspominając o Strategii Innowacyjności realizowanej 
przez Ministerstwo Gospodarki, która jest bezpośrednio wpisana w strategię unijną Europa 
2020 i pozwoli na lepsze zrozumienie procesów gospodarczych, a także związków między 
gospodarką a innowacyjnością.

W dalszej kolejności zabrała głos pani Aneta Piątkowska, Dyrektor Departamentu 
Strategii i Analiz Ministerstwa Gospodarki, która w swoim wystąpieniu zwróciła uwagę 
na powiązanie konsumpcji i innowacyjnej gospodarki, a także na trudność i złożoność za-
gadnień będących tematem konferencji. Część wprowadzającą konferencji zakończyło wy-
stąpienie prof. dr hab. Anny Olejniczuk-Merty, Kierownika Zakładu Konsumpcji IBRKK, 
która powitała przybyłych gości i podziękowała Zespołowi Konsumpcji za przygotowanie 
konferencji.

W panelu pierwszym pt. Megatrendy i systemowe uwarunkowania konsumpcji poruszo-
ne zostały następujące zagadnienia:
 - Quo vadis consumptio? Dylematy przyszłości konsumpcji oraz rozwoju społecznego 

i gospodarczego?
 - Czy, a jeśli tak, to w jaki sposób megatrendy i systemowe uwarunkowania konsumpcji 

napędzają innowacyjność polskiej gospodarki?
 - Czy, a jeśli tak, to w jakim zakresie konsumpcja jest weryfikatorem rozwoju polskiej 

gospodarki?
Moderatorem panelu pierwszego był prof. dr hab. Czesław Bywalec (Uniwersytet 

Ekonomiczny w Krakowie). Jako pierwsza zabrała głos prof. dr hab. Anna Olejniczuk-Merta 
(IBRKK). W swoim wystąpieniu zwróciła uwagę na fakt, że często zapominamy o bardzo 
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istotnych innowacjach społecznych. Pani Profesor nawiązała następnie do książki prof. dr. 
hab. Leszka Żabińskiego pt. Marketing produktów systemowych, w której zwrócił uwagę na 
konieczność systemowego podejścia do innowacji, zamiast rozpatrywania oddzielnie ich 
różnych rodzajów.

Następnie głos zabrał prof. dr hab. Leszek Żabiński (Uniwersytet Ekonomiczny 
w Katowicach), podkreślając, że innowacje, oprócz innowacji technicznych, obejmują 
także innowacyjne koncepcje biznesu i zarządzania. Prof. dr hab. Halina Szulce (Wyższa 
Szkoła Logistyki w Poznaniu) omówiła relację między rozwojem gospodarki a konsumpcją. 
Następnie swoimi przemyśleniami dotyczącymi relacji między uwarunkowaniami systemo-
wymi a innowacyjnością podzielił się prof. dr hab. Stanisław Styś (Wyższa Szkoła Bankowa 
we Wrocławiu). Prof. dr hab. Andrzej Szromnik (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie) 
przedstawił natomiast w swoim wystąpieniu szereg pozytywnych zjawisk w rozwoju spo-
łecznym i konsumpcji. 

W dyskusji po panelu jako pierwszy zabrał głos prof. dr hab. Andrzej Kowalski (Instytut 
Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej) i zaprezentował optymistyczny po-
gląd na temat  rozwoju polskiego przemysłu spożywczego i znaczenia dotacji unijnych dla 
rozwoju polskiej wsi. Następnie dr hab. Ewa Ratajczak, prof. ITD (Instytut Technologii 
Drewna) zwróciła uwagę na kwestię wyczerpywania się zasobów i konieczności rozważne-
go gospodarowania nimi. 

W panelu drugim pt. Innowacyjna gospodarka, innowacyjny konsument poruszone zo-
stały następujące zagadnienia:
 - Istota i mierniki innowacyjnej gospodarki.
 - Czy konsumpcja może być miarą innowacyjnej gospodarki (zważywszy na jej duże zmiany)?
 - Czy występuje i w czym się przejawia w polskich warunkach tzw. „pchanie” innowacji 

do konsumenta?
 - Czy występuje i w czym się przejawia w polskich warunkach tzw. „ssanie” innowacji 

przez konsumenta? 
Moderatorem panelu była prof. dr hab. Aniela Styś (Wyższa Szkoła Bankowa we 

Wrocławiu), która w swoim wystąpieniu zwróciła uwagę na związek konsumpcji z innowa-
cyjnością. Następnie prof. dr hab. Ewa Kieżel (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach) 
w swojej wypowiedzi nawiązała do unowocześnienia konsumpcji w innowacyjnej gospodar-
ce. Kolejna uczestniczka panelu, dr hab. Mirosława Janoś-Kresło, prof. SGH zwróciła uwagę 
na fakt, że innowacyjna gospodarka łączy się ze znacznymi nakładami, również na poziomie 
konsumentów – innowacyjność gospodarstw domowych jest ściśle powiązana z ich pozio-
mem życia. W następnej kolejności zabrał głos dr hab. Grzegorz Maciejewski (Uniwersytet 
Ekonomiczny w Katowicach), uznając, że konsumpcja może być miarą innowacyjnej go-
spodarki. Kolejny panelista, prof. dr hab. Felicjan Bylok (Politechnika Częstochowska) po-
ruszył kwestię tworzenia przez polską gospodarkę innowacyjnych produktów. 

W dyskusji po panelu dr hab. Krystyna Świetlik, prof. IERiGŻ, zwróciła uwagę na mega-
trendy, które mogą mieć fundamentalne znaczenie dla innowacji. W sesji pytań i odpowiedzi 
zabrał głos również prof. dr hab. Stanisław Styś (Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu), 
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który poruszył temat roli nauki w innowacyjności i problem zbyt małych środków pienięż-
nych przeznaczanych w Polsce na naukę.

W panelu trzecim Zachowania konsumentów na rynkach branżowych poruszone zostały 
następujące zagadnienia:
 - Jakie przejawy innowacyjnych zachowań konsumentów można odnotować w odniesie-

niu do innowacyjnej oferty na wybranych rynkach branżowych?
 - Jakie zmiany (pozytywne i negatywne) powoduje innowacyjna oferta rynkowa w od-

działywaniu na zachowania konsumenta?
 - Jaka jest świadomość konsumentów dotycząca korzyści lub/i strat  wynikających dla 

nich z innowacyjnej oferty rynkowej konsumpcji?
 - Czy można, a jeśli tak, to w jaki sposób należy mierzyć i wyrażać korzyści lub/oraz straty 

dla konsumentów i dla gospodarki wynikające z obecnego tempa i skali wdrażania inno-
wacji (na przykładach wybranych branż)?

 - Jaki jest wpływ konsumentów na rozwój innowacji na wybranych rynkach branżowych?
Moderatorem panelu była dr hab. Jolanta Witek, prof. US (Uniwersytet Szczeciński). 

W swoim wystąpieniu zwróciła uwagę na polaryzację polskich konsumentów i moty-
wy wpływające na ich innowacyjne zachowania. Jako pierwszy zabrał głos prof. dr hab. 
Bogdan Sojkin (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu). Poruszył on kwestię innowa-
cyjności polskich przedsiębiorstw. Tematem wypowiedzi kolejnej panelistki, dr hab. inż. 
arch. Ewa Stachury (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach), była architektura jako 
przedmiot konsumpcji. W dalszej kolejności zabrał głos dr Paweł de Pourbaix (Akademia 
Leona Koźmińskiego) w swoim wystąpieniu poruszył temat młodych konsumentów w sieci, 
w szczególności ich uczestnictwa w mediach społecznościowych. Następnie głos zabrała dr 
Magdalena Sobocińska (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu), wystąpienie dotyczyło 
kulturyzacji ekonomii.

W dyskusji po panelu jako pierwszy zabrał głos prof. dr hab. Czesław Bywalec 
(Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie). Zwrócił uwagę na poszerzenie pola zaintereso-
wań badań konsumpcji. Następnie głos zabrała prof. dr hab. Krystyna Gutkowska (SGGW), 
poruszając temat zróżnicowania innowacyjności na poszczególnych rynkach branżowych. 
W dalszej kolejności prof. dr hab. Halina Szulce (Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu) 
zwróciła uwagę na istnienie różnych definicji „innowacyjnego konsumenta”.

Konferencję zakończyła prof. dr hab. Anna Olejniczuk-Merta (IBRKK). Dziękując pa-
nelistom i wszystkim uczestnikom konferencji, zwróciła uwagę na rozszerzanie interdy-
scyplinarności patrzenia na konsumpcję i jej przejawy oraz konieczność uwzględnienia tej 
interdyscyplinarności przy tworzeniu zespołów badawczych. Podkreśliła również wagę in-
nowacji systemowych. Żegnając zebranych prof. Olejniczuk-Merta zaprosiła wszystkich na 
kolejną konferencję, która planowana jest za dwa lata.


