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Źródła wiedzy ekonomicznej konsumentów w procesach
decyzyjnych na współczesnym rynku
Streszczenie
Wykorzystanie wiedzy ekonomicznej w procesach decydowania zwiększa racjonalność decyzji podejmowanych przez konsumentów, co ma niebagatelne znaczenie zarówno na poziomie mikro- (z punktu widzenia konsumenta i jego bezpieczeństwa), jak i makroekonomicznym (tj. całej gospodarki).
W opracowaniu poddano identyfikacji i ocenie (na podstawie wybranych kryteriów: znaczenia, wiarygodności, częstotliwości stosowania itp.) źródła wiedzy ekonomicznej w opinii konsumentów wykorzystywane w ich procesach decydowania
na rynku. Przybliżono subiektywne oceny dotyczące poziomu wiedzy ekonomicznej oraz ustosunkowanie się konsumentów do potrzeby jej poszerzenia w wybranych zakresach. Analizy oparto na wynikach badań bezpośrednich zrealizowanych
techniką ankiety internetowej, własnych obserwacjach i spostrzeżeniach autora
oraz na dostępnej literaturze przedmiotu.
Słowa kluczowe: źródła wiedzy, proces decyzyjny, racjonalność.
Kody JEL: C90, D01, M30

Wstęp
Cechą współczesnego rynku jest nierównowaga informacyjna występująca w relacjach
konsumentów i podmiotów instytucjonalnych. Indywidualny klient jest słabszym ogniwem
wymiany rynkowej niemal pod każdym względem (tj. ekonomicznym, prawnym, technicznym, organizacyjnym itd.). Wykorzystanie wiedzy ekonomicznej w procesach decydowania
zwiększa racjonalność decyzji podejmowanych przez konsumentów, co ma niebagatelne
znaczenie zarówno na poziomie mikro- (z punktu widzenia konsumenta i jego bezpieczeństwa), jak i makroekonomicznym (tj. całej gospodarki). Oprócz dostępu, umiejętności
i możliwości wykorzystania wiedzy w procesach decyzyjnych, ważne jest również zaangażowanie konsumenta w proces pogłębienia wiedzy ekonomicznej.
Głównym celem podjętych rozważań była identyfikacja i ocena źródeł wiedzy ekonomicznej z zastosowaniem wybranych kryteriów w opinii konsumentów. Przedmiotem badań
była ocena subiektywna posiadanej wiedzy ekonomicznej w ujęciu absolutnym i relatywnym oraz ocena zaangażowania konsumentów w proces poszerzania wiedzy o zjawiskach
gospodarczych.
Zakłada się, że w tym obszarze pojawia się przestrzeń do zagospodarowania przez instytucje stojące na straży interesu konsumenta, dla państwa oraz jego interwencyjnej regulacji
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oraz obowiązek informacyjny dla przedsiębiorstw, zapewniający wszystkim uczestnikom
rynku pełny i wyrównany dostęp do informacji. Gotowość konsumenta do zdobywania i poszerzania wiedzy o zjawiskach gospodarczych stanowi niewątpliwie jeden z ważniejszych
czynników decydujących o jego sile i pozycji rynkowej.
Rozważania oparte zostały na wynikach badań bezpośrednich, własnych obserwacjach
i spostrzeżeniach autora oraz na dostępnej literaturze przedmiotu.

Racjonalność decydowania konsumentów i jej uwarunkowania
Racjonalność nie jest pojęciem jednoznacznym, nadal przysparza naukowcom wielu
problemów w definiowaniu. Racjonalność jest wartością, której formy przejawiania się
w poszczególnych sferach życia człowieka są różne w zależności od specyfiki dziedziny
życia oraz sytuacji, w której się znajduje (Kłosiński 2000, s. 97). W literaturze przedmiotu
znajdujemy odniesienia do wybranych rodzajów racjonalności, np. rzeczowej (gdy dobór
środków odpowiada prawdziwej, obiektywnie istniejącej sytuacji) oraz metodologicznej
(gdy dobór środków jest właściwy w świetle posiadanej przez podmiot decyzyjny wiedzy)
(Kłosiński 2000, s. 99), faktycznej (przełożonej na reguły działania, w określonych warunkach, zmiennych w czasie, kiedy wybory dokonywane są przy posiadaniu niepełnych
informacji) (Zacher 2000, s. 10), teleologicznej (na poziomie celów), instrumentalnej (na
poziomie środków i sposobów osiągnięcia celów) (Bywalec 2010, s. 36).
Efekt zachowań konsumenta jest trudny w ocenie i mierzeniu, dlatego ich racjonalność
ma zawsze charakter względny, dotyczą krótkiego okresu i oparte są na: racjonalności samej potrzeby, wiedzy o możliwościach jej zaspokojenia, dostępności produktów i możliwości wyboru oraz tzw. refleksji pozakupowej (Kieżel 2007, s. 108). Racjonalność zachowań konsumentów wywodzi się z racjonalności gospodarowania i jest tzw. racjonalnością
proceduralną, odnoszącą się do sposobu podejmowania decyzji. W myśl tego kryterium za
racjonalną uznaje się taką decyzję, która w danych warunkach gospodarczych przybliża
podmiot do najlepszego, możliwego wyniku (Kramer 2011, s. 9). Wszelka ludzka racjonalność, a zwłaszcza w sferze konsumpcji i zachowań konsumentów jest pojęciem bardzo
subiektywnym, zależnym od ogromnej liczby czynników zarówno wewnętrznych, tkwiących
w człowieku, jak i zewnętrznych, pochodzących z jego otoczenia. W ocenie racjonalności
wykorzystuje się rachunek kardynalny (bezwzględna racjonalność) i rachunek ordynalny
(ocena racjonalności poprzez porównania). Mając na uwadze powyższe interpretacje racjonalności w literaturze przedmiotu można zauważyć, że w sposób szczególny podkreśla się
znaczenie wykorzystania informacji (wiedzy) i aktywności w ich zbieraniu, uwzględnianie
zmian w otoczeniu, umiejętność planowania i kalkulacji, zorientowanie nie tylko na teraźniejszość, ale i przyszłość, dostrzeganie potrzeby skutecznego działania itp. Uświadomienie
sobie celów związanych z zaspokojeniem potrzeb i ich realizacja przez konkretne działania
opiera się na procesach myślowych, na wiedzy posiadanej i zdobywanej.
Ograniczenia istniejące po stronie wiedzy oraz warunków otoczenia, skutkują ograniczonością racjonalności i zachowań konsumentów. Decyzje racjonalne opierają się na dostęp-

handel_wew_6-2017.indd 194

2017-11-23 12:53:31

AGATA MAŁYSA-KALETA

195

nej i posiadanej przez konsumenta wiedzy oraz każdorazowo określane są przez konkretne
warunki otoczenia (co wiąże się z potrzebą podjęcia działań adaptacyjnych) i warunki wewnętrzne (ekonomiczne, rodzinne, zawodowe). Zachowanie racjonalne interpretowane jest
jako zachowanie celowe, świadome, przemyślane, rozważne, zaplanowane, wewnętrznie
spójne, wykalkulowane, zgodne z interesem konsumenta (Rudnicki 2000, s. 33). Konsument
ma wówczas określone preferencje, potrafi określić swoje potrzeby, jest zdolny je uporządkować w sposób wewnętrznie spójny i dokonuje wewnętrznie spójnych wyborów, aby maksymalizować swoje zadowolenie.
W świetle trudności w ocenie racjonalności postępowania konsumenta zasadne wydaje
się wskazanie kryteriów i mierników racjonalności zachowań konsumentów na rynku zarówno w ujęciu makroekonomicznym, jak i mikroekonomicznym. Uzasadnione jest konstruowanie mierników w odniesieniu do fazy procesu decyzyjnego i rodzajów podejmowanych
decyzji (Kieżel 2004, s. 27). Na etapie podejmowania działań poprzedzających decyzję za
miernik racjonalności można uznać przykładowo: aktywność konsumenta w sferze poszukiwania informacji oraz źródła i zakres informacji wykorzystywanych przez konsumenta.

Źródła wiedzy ekonomicznej w procesach decydowania polskich
konsumentów
Racjonalne decyzje oznaczają, że konsument podejmuje je wykorzystując dostępną wiedzę w celu zminimalizowania ponoszonego ryzyka. Wiedza ekonomiczna to wiedza o procesach i zjawiskach rynkowych, o narzędziach polityki gospodarczej i społecznej, o funkcjonowaniu rynku i podmiotach rynkowych oferujących dobra i usługi konsumpcyjne itd.
Wiedzę ekonomiczną konsumenci zdobywają właściwie przez całe życie, bo jest nie tylko
efektem edukacji na różnych poziomach nauczania, ale także efektem zdobytych doświadczeń, komunikacji społecznej, rynkowej itd.
Współczesny rynek cechuje się ogólnym spadkiem zaufania w relacjach rynkowych podmiotów na nim działających. Sytuacja ta powoduje wzrost ryzyka podejmowanych decyzji.
Indywidualny klient jest słabszym ogniwem wymiany rynkowej pod każdym niemal względem (tj. ekonomicznym, prawnym, technicznym, organizacyjnym, psychologicznym itd.).
Nierównowaga informacyjna jest powodem nietrafionych, ryzykownych decyzji podejmowanych przez konsumenta, których skutki można odczuć także na poziomie makroekonomicznym, tj. w funkcjonowaniu całej gospodarki (Sawicki 2015).
Jednym z wyjściowych celów badań bezpośrednich1 było poznanie podstaw źródłowych
wiedzy ekonomicznej konsumentów. Badani mieli rozdzielić 100 punktów pomiędzy wyszczególnione opcje (por. tabela 1).

Do zdiagnozowania problemu posłużyły badania bezpośrednie z zastosowaniem ankiety internetowej przeprowadzone na
próbie 1120 osób, zrealizowane w okresie: listopad 2015 roku czerwiec 2016 roku; opracowane przez pracowników Katedry
Badań Konsumpcji Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, za ich organizację odpowiadało Centrum Badań i Transferu
Wiedzy funkcjonujące przy UE w Katowicach.

1
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Tabela 1
Podstawy źródłowe wiedzy ekonomicznej respondentów (w %)
Źródła wiedzy ekonomicznej

Wielkość
średnia

Dominanta

5,8

31,0

30

0,1

19,1

20

0,3

0,3

17,4

10

2,1

0,5

15,9

10

10,0

0,8

0,3

13,2

10

1,6

0,0

0,1

2,3

0

0-20

21-50

51-80 81-100

Własne doświadczenie i obserwacja rynku

35,3

58,4

0,5

Intuicja

70,3

28,7

0,8

Informacje nieformalne

76,6

22,8

Wiedza zdobyta w trakcie nauki

78,4

19,1

Informacje formalne

88,9

Inne

98,3

Źródło : wyniki badań bezpośrednich.

Jak pokazują wyniki badań, własne doświadczenie i obserwacja rynku dla prawie 60%
badanych uzyskały punktację w przedziale 21-50 punktów, a dla ponad 35% badanych
punktację z przedziału 0-20 punktów, co w efekcie dało wysoką średnią ocenę.. Pozostałe
źródła wiedzy ekonomicznej, tj. intuicja, informacje nieformalne, wiedza zdobyta w trakcie
nauki oraz informacje formalne, uzyskały znacznie niższe oceny.
W badaniach respondenci ocenili również znaczenie wybranych źródeł wiedzy ekonomicznej
(por. tabela 2). Najwyższą ocenę w 7-stopniowej skali uzyskało w ocenie respondentów uczenie
się poprzez własne doświadczenie (ocena 5,33). Niższą ocenę (5,01) uzyskało samokształcenie
oraz zdobywanie wiedzy we własnym zakresie, natomiast najniższą ocenę uzyskała edukacja
w szkole (4,14), która wymaga modernizacji zarówno programów, jak i metod nauczania.
Tabela 2
Znaczenie źródeł wiedzy ekonomicznej (dotyczącej oszczędzania, inwestowania,
polityki podatkowej itd.) w ocenie respondentów
Wyszczególnienie
Edukacja w szkole
Samokształcenie,
zdobywanie dodatkowej
wiedzy we własnym
zakresie
Uczenie się poprzez
własne doświadczenie

Małe

Raczej
małe

Ani małe
ani duże

Raczej
duże

Duże

Średnia
(w skali
1-7)

Odchylenie standardowe

16,0

15,8

25,8

23,2

19,1

4,14

1,60

4,9

9,0

21,3

26,1

38,8

5,01

1,44

3,4

6,7

15,6

25,0

49,3

5,33

1,40

Źródło: jak w tabeli 1.

Kolejnym celem badań bezpośrednich było poznanie oceny subiektywnej respondentów
dotyczącej poziomu ich wiedzy ekonomicznej w ujęciu absolutnym i względnym, tj. oceny
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ogólnej i oceny w relacji do wiedzy Polaków w tym zakresie (por. tabela 3). Wyniki badań
wskazały jednoznacznie, że respondenci (około 27%) oceniają poziom własnej wiedzy ekonomicznej jako średni, tj. ani mały, ani duży. Zaledwie 19% badanych ocenia swój poziom
wiedzy ekonomicznej jako duży, a około 23% jako raczej duży. Ponad 30% respondentów
swój poziom wiedzy ekonomicznej ocenia jako mały lub raczej mały. Zauważalna jest pewna zależność subiektywnej oceny poziomu wiedzy ekonomicznej od wybranych czynników,
takich jak: płeć, wiek, poziom i rodzaj wykształcenia oraz sytuacja materialna.
Tabela 3
Wiedza ekonomiczna w opinii respondentów (ocena absolutna) z uwzględnieniem płci
(w %)
Wyszczególnienie

Wiedza ekonomiczna
(ocena absolutna)

Ogółem

Płeć

Ogółem

Kobieta

Mężczyzna

mała

16,4

12,2

14,4

raczej mała

18,4

16,2

17,4

ani mała ani duża

28,8

24,3

26,7

raczej duża

21,2

24,5

22,8

duża

15,2
100

22,8
100

18,8
100

Źródło: jak w tabeli 1.

Mężczyźni (ponad 47%) oceniają swoją wiedzę ekonomiczną jako dużą lub raczej dużą.
Natomiast kobiety (około 35%) oceniają swoją wiedzę ekonomiczną jako małą lub raczej
małą. Jako dużą lub raczej dużą wiedzę ekonomiczną oceniają respondenci w wieku 40-49
lat (ponad 51%) lub w starszym wieku, tj. powyżej 50 lat (około 45%). Młodsi respondenci
(w wieku 30-39 lat) oceniają swoją wiedzę ekonomiczną jako «dużą» lub «raczej dużą»
(ponad 38%). Wśród najmłodszej grupy badanych (18-29 lat) dominują oceny posiadanej
wiedzy ekonomicznej jako średniej, tj. ani małej, ani dużej (ponad 30%). Najwięcej respondentów oceniających posiadaną wiedzę ekonomiczną jako małą lub raczej małą znajduje się
w grupie respondentów z wykształceniem podstawowym i zawodowym (38,3%), a najmniej
w grupie z wykształceniem wyższym (około 26 %). Rodzaj wykształcenia również determinuje oceny wiedzy ekonomicznej przez respondentów. Około 17% respondentów z wykształceniem ekonomicznym ocenia posiadaną wiedzę ekonomiczną jako małą lub raczej
małą, natomiast prawie 59% respondentów z takim wykształceniem ocenia swoją wiedzę
ekonomiczną jako dużą lub raczej dużą. Około 36% respondentów z wykształceniem pozaekonomicznym ocenia posiadaną wiedzę ekonomiczną jako dużą lub raczej dużą.
Kolejnym istotnym celem badań bezpośrednich była ocena wiedzy ekonomicznej respondentów w porównaniu do wiedzy Polaków (por. tabela 4). Wyniki badań pokazują, że
prawie 30% badanych ocenia swoją wiedzę jako porównywalną z wiedzą Polaków, a ponad
40% jako większą lub raczej większą w porównaniu z wiedzą Polaków. Można zauważyć,
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że zdecydowanie więcej kobiet (32%) ocenia swoją wiedzę jako porównywalną z wiedzą
Polaków, natomiast więcej mężczyzn (49%) ocenia własny poziom wiedzy ekonomicznej jako większy lub raczej większy w porównaniu z wiedzą Polaków. Wiek jest również
czynnikiem różnicującym oceny respondentów dotyczące posiadanej wiedzy ekonomicznej
w porównaniu do wiedzy Polaków. Młodsi respondenci w wieku 18-29 lat (około 31%)
ocenili posiadaną wiedzę ekonomiczną jako porównywalną do wiedzy Polaków. Jako większą lub raczej większą posiadaną wiedzę ekonomiczną oceniło ponad 47% respondentów
w wieku 40-49 lat. W grupie najstarszych respondentów (powyżej 50 lat) ponad 30% oceniło posiadaną wiedzę jako mniejszą lub raczej mniejszą niż wiedza Polaków.
Tabela 4
Wiedza ekonomiczna w opinii respondentów (ocena względna − w porównaniu
z wiedzą Polaków) z uwzględnieniem płci (w %)
Wyszczególnienie

Płeć

Ogółem

Kobieta

Mężczyzna

mniejsza
Wiedza ekonomiczna
raczej mniejsza
(ocena względna, w poporównywalna
równaniu do wiedzy
raczej większa
Polaków)
większa

14,4

12,5

13,5

17,3

13,6

15,5

32,1

25,0

28,8

18,5

23,9

21,0

17,8

25,0

21,2

Ogółem

100

100

100

Źródło: jak w tabeli 1.

Wykształcenie i jego rodzaj także różnicują oceny respondentów dotyczące ich wiedzy ekonomicznej w porównaniu z wiedzą Polaków. Osoby z wyższym wykształceniem
znacznie częściej deklarują, że ich wiedza ekonomiczna jest większa lub raczej większa niż
wiedza Polaków w tym zakresie (prawie 49%). Osoby z wykształceniem ekonomicznym
(prawie 54%) uznały, że ich wiedza ekonomiczna jest większa w porównaniu z wiedzą ekonomiczną Polaków i zaledwie 21% z tej grupy badanych wskazało, że ich wiedza jest niższa
lub raczej niższa w porównaniu z wiedzą Polaków.
Ważnym celem badań bezpośrednich była ocena gotowości konsumentów do potrzeby
poszerzenia posiadanej wiedzy ekonomicznej, co pozwoliło ocenić zaangażowanie respondentów w tym zakresie. W obliczu pojawiających się na rynku wyzwań i zagrożeń, coraz
bardziej skomplikowanego układu sił, podnoszenie poziomu wiedzy ekonomicznej powinno
być dla konsumenta priorytetowe. Ważne jest także ułatwienie konsumentowi dostępu do
wiedzy ekspertów, specjalistów z danej dziedziny, a także pomoc i ochrona instytucji państwowych. Zasadniczym problemem polskiego społeczeństwa jest nie tylko niski poziom
wiedzy ekonomicznej, ale również brak motywacji do zmiany tego stanu (www1). Badania
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wykazały, że potrzebę poszerzenia wiedzy ekonomicznej respondenci odczuwają w stosunku do następujących jej zakresów (odpowiedzi „tak” i „raczej tak”):
-- możliwości inwestowania i oszczędzania (50,5%);
-- usługi finansowe i zasady korzystania z nich (45,4%);
-- polityka podatkowa kraju (39,7%);
-- rynek, oferta podażowa, sposoby dokonywania zakupów (39,1%);
-- problemy ekonomiczne w kraju i na świecie (38,7%);
-- wiedza podstawowa, znajomość podstawowych pojęć z zakresu ekonomii (35,2%).
Tabela 5
Wiarygodność wybranych źródeł informacji oferujących wiedzę ekonomiczną
w opinii respondentów
Częstości (w %)
Wyszczególnienie

Miary statystyczne

niewiarygodne

raczej
niewiarygodne

ani wiarygodne,
ani nie

raczej
wiarygodne

wiarygodne

ogółem

10,1

14,1

20,1

19,6

36,1

100,0

4,72

1,65

10,7

12,8

23,4

20,8

32,3

100,0

4,60

1,58

10,9

13,2

19,9

26,2

29,7

100,0

4,56

1,55

13,0

13,0

19,4

21,6

33,0

100,0

4,56

1,64

24,4

19,4

23,6

18,2

14,3

100,0

3,73

1,60

30,6

21,1

23,7

13,5

11,2

100,0

3,42

1,57

Znajomi,
rodzina
Niekomercyjne
informacje
w mediach
Pracownicy
instytucji
finansowych
Internetowe
źródła
niekomercyjne
Internetowe
źródła
komercyjne
Komercyjne
informacje
w mediach

Średnia Odchyle(w skali nie stan1-7)
dardowe

Źródło: jak w tabeli 1.

W badaniach starano się również poznać częstotliwość poszukiwania dodatkowych informacji w celu zdobycia i (lub) poszerzenia posiadanej wiedzy ekonomicznej z uwzględnieniem wskazanych podstaw źródłowych oraz częstotliwości korzystania z wybranych
źródeł informacji. Badania pokazały, że 24,8% respondentów rzadko albo nigdy nie poszukuje dodatkowych informacji dla zdobycia albo poszerzenia posiadanej wiedzy ekonomicznej. Około 37% respondentów nie umie jednoznacznie wskazać, czy poszukuje tych
informacji często czy rzadko, a 38% respondentów poszukuje często lub stale takich informacji. Wyniki badań pokazują, że 1/4 respondentów nie poszukuje dodatkowych informa-
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cji dla zdobycia lub/i poszerzenia posiadanej wiedzy ekonomicznej. W badaniach starano
się również określić częstotliwość poszukiwania dodatkowych informacji w celu zdobycia
i (lub) poszerzenia posiadanej wiedzy ekonomicznej z uwzględnieniem wskazanych podstaw źródłowych. Najwyższe oceny średnie uzyskały niekomercyjne informacje w mediach
(tj. programy publicystyczne, artykuły i wywiady w prasie, wypowiedzi ekspertów itp.),
internetowe źródła niekomercyjne (tj. media społecznościowe, fora internetowe, blogi, opinie internautów), a w dalszej kolejności znajomi, rodzina oraz pracownicy instytucji finansowych. Najmniejsza częstotliwość korzystania ze źródeł informacji przez respondentów
odnosi do internetowych źródeł komercyjnych i komercyjnych informacji w mediach.
Ważnym celem badań bezpośrednich była również ocena wiarygodności wybranych
źródeł informacji oferujących wiedzę ekonomiczną w opinii respondentów (por. tabela 5).
Najwyższą ocenę pod kątem wiarygodności uzyskały źródła prywatne, tj. rodzina i znajomi, a w dalszej kolejności niekomercyjne informacje w mediach, pracownicy instytucji
finansowych oraz internetowe źródła niekomercyjne. Daje się zauważyć wyraźny spadek
wiarygodności komercyjnych informacji w mediach oraz internetowych źródeł komercyjnych.

Podsumowanie
Wiedza ekonomiczna obejmuje warstwę warsztatową (podstawową), wiedzę o problemach występujących w kraju oraz praktyczne umiejętności poruszania się w otaczającym
świecie. Wiedza ekonomiczna służy wzmocnieniu pozycji rynkowej konsumenta, zwiększa
racjonalność i skuteczność podejmowanych decyzji, co ma znaczenie zarówno w skali mikro-, jak i w skali makroekonomicznej.
W obecnych warunkach rynkowych, konsument wyedukowany to konsument bezpieczny. Świadomość konsumenta jest kształtowana przez uczenie się (samokształcenie),
edukację szkolną i doświadczenie. Podstawową wiedzę konsumenci zdobywają na rynku,
a więc przez własne doświadczenie i kontakt z rzeczywistością. W ocenach źródeł wiedzy
wskazują na małe znaczenie edukacji szkolnej, której jakość budzi widoczny niedosyt.
Poziom wiedzy ekonomicznej konsumentów jest istotny dla nich samych, ale także przekłada się również na efektywność funkcjonowania całej gospodarki. W modelu źródeł
wiedzy ekonomicznej priorytetowe znaczenie mają źródła nieformalne i niekomercyjne
w mediach oraz Internecie, które oceniane są zdecydowanie jako bardziej wiarygodne.
Podniesienie wiedzy ekonomicznej konsumentów skutkuje ich lepszą i silniejszą pozycją rynkową w efekcie eliminowania nierównowagi informacyjnej. Warunkiem tego
jest niewątpliwie zaangażowanie samego konsumenta w proces pogłębiania posiadanej
wiedzy. Zaprezentowane badania pokazują, że w tym zakresie jest wiele do zrobienia.
Konsumentom należy uświadomić znaczenie wiedzy o zjawiskach gospodarczych i potrzebę nieustannego jej pogłębiania. Edukowanie konsumenta jest działaniem żmudnym,
długoterminowym a zarazem kosztownym. Nie mniej dobra edukacja służy nabywcom,
a w ostatecznym rozrachunku także całej gospodarce.
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Sources of Economic Knowledge of Consumers in Decision-Making
Processes in the Contemporary Market
Summary
Application of economic knowledge in decision-making processes explicitly
increases rationality of decisions made by consumers, which is of great importance
both on the microeconomic level (from the point of view of consumer and their
security), and macroeconomic level (i.e. the whole economy). The paper identifies
and assesses (on the basis of selected criteria of importance, reliability, frequency
of use, etc.) the sources of economic knowledge applied, in consumers’ opinions,
in decision-making processes in the market. Subjective assessments concerning the
level of economic knowledge as well as consumers’ attitudes to the need of its
development in the selected areas are recognised. Analyses are based on results of
direct research conducted with the use of online survey, own observations and findings of the author and on the available literature of the subject.
Key words: sources of knowledge, decision-making process, rationality.
JEL codes: C90, D01, M30

Источники экономических знаний потребителей в процессах
принятия решений на современном рынке
Резюме
Использование экономических знаний в процессах принятия решений повышает рациональность решений, принимаемых потребителями, что имеет
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немаловажное значение как на микро- (с точки зрения потребителя и его безопасности), так и макроэкономическом уровне (т.е. экономики в целом).
В разработке выявили и оценили (на основе избранных критериаев: значения, достоверности, частотности применения и т.п.) источники экономичесих знаний по мнению потребителей, используемые в их процессах принятия
решений на рынке. Приблизили субъективные оценки, касающиеся уровня
экономических знаний и отношение потребителей к необходимости их расширения в избранных областях. Анализы основали на результатах непосредственных обследований по методу интернет-опроса, на собственных наблюдениях и восприятиях автора, а также на доступной литературе предмета.
Ключевые слова: источники знаний, процесс принятия решений, рациональность.
Коды JEL: C90, D01, M30
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