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Podjęty przez Autorów problem zmian w zachowaniach gospodarstw domowych w róż-
nych stanach koniunktury gospodarczej w Polsce zasługuje na szczególne uznanie zarówno 
w kontekście wzbogacania wiedzy z zakresu consumer behavior, jak i szczegółowego roz-
poznania oraz analizy wahań koniunkturalnych na rynku usług finansowych w Polsce i ich 
wpływu na zachowania gospodarstw domowych. Autorzy podjęli udaną próbę wypełnienia 
ewidentnej luki w literaturze dzięki konsekwentnej realizacji, zakrojonych na szeroką skalę, 
badań obejmujących długi horyzont czasowy (lata 1995-2012), ze szczególną koncentracją 
na wybranych latach charakteryzujących się odmiennym stanem koniunktury w polskiej go-
spodarce, tj. ożywienia lub pogorszenia koniunktury.

Przyjęta koncepcja badań pozwoliła na wnikliwość i kompleksowość podejść i analiz 
opartych na pogłębionej analizie rozwoju gospodarki i rynku usług finansowych w Polsce 
na tle tendencji światowych. Dzięki rozpoznaniu długookresowych zmian w korzystaniu 
przez gospodarstwa domowe z usług bankowych i ubezpieczeniowych oraz determinant 
tych zachowań Autorzy mogli zidentyfikować segmenty rynku usług bankowych i ubez-
pieczeniowych. Jest to pierwsze w polskiej literaturze takie podejście do badania związków 
między koniunkturą gospodarczą a zachowaniami gospodarstw domowych na rynku usług 
finansowych. Trzeba także podkreślić, iż walory poznawcze i metodyczne pracy przekładają 
się na jej istotne wartości aplikacyjne.

Koncepcja badań została oparta na solidnym fundamencie teoretycznym z zakresu za-
chowań konsumentów na rynku usług finansowych. Autorzy przedstawiali mechanizmy za-
chowań w kontekście powiązań zarówno z czynnikami o charakterze makroekonomicznym, 
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jak i mikroekonomicznym. Bazując na studiach literatury przedmiotu zidentyfikowano mo-
dele zachowań gospodarstw domowych w dziedzinie oszczędzania oraz wpływu wybranych 
czynników na ich zachowania finansowe. Te teoretyczne rozważania i analizy stworzyły 
bardzo dobrą podstawę do badań empirycznych służących rozpoznaniu zmian zachowań 
finansowych w warunkach zmieniającej się koniunktury gospodarczej w Polsce.

Autorzy poświęcili dwa kolejne rozdziały przedstawieniu długookresowych tendencji 
rozwoju sektora finansowego w Polsce oraz wahań koniunktury w tym sektorze na tle ko-
niunktury w całej polskiej gospodarce. Wykorzystywanie różnych miar rozwoju sektora 
finansowego pozwoliło na dokonywanie odniesień do sytuacji na światowym rynku finan-
sowym. Szczegółową diagnozę sytuacji procesów zachodzących na polskim rynku finanso-
wym oparto na źródłach wtórnych: danych statystycznych GUS, raportach badawczych da-
nych statystycznych EBC, Eurostatu, CESifo, CEA, Swiss Re dotyczących stanu gospodarki 
oraz sektora finansowego na świecie. Analizowano skłonność gospodarstw domowych do 
oszczędzania w Polsce i Unii Europejskiej, a także udziały depozytów i kredytów w PKB 
w tych krajach. Pokazano poziom koncentracji sektora bankowego w Polsce na tle krajów 
Europy Środkowo-Wschodniej oraz Unii Europejskiej, a także dynamikę rozwoju rynku 
ubezpieczeniowego w Polsce, która przełożyła się na dynamiczny przyrost wydatków na 
ubezpieczenia w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Autorzy analizowali tendencje na ryn-
ku usług ubezpieczeniowych, porównując współczynniki penetracji i ochrony ubezpiecze-
niowej w Polsce na tle Unii Europejskiej. Prowadzone analizy uwzględniały także strukturę 
portfela ubezpieczeń osobowych i majątkowych w wymienionych krajach, co pokazuje róż-
nice w zachowaniach Polaków w korzystaniu z usług ubezpieczeniowych na tle tych krajów.

Duże doświadczenie Autorów w badaniu koniunktury gospodarczej pozwoliło na okre-
ślenie stopnia zgodności przebiegu wahań cyklicznych w polskiej gospodarce oraz w sekto-
rze bankowym i ubezpieczeniowym. W tym celu wykorzystywali w badaniach odpowiednio 
dobrane zestawy metod obejmujących: analizę graficzną, analizę korelacji jednoczesnych 
i korelacji krzyżowych, analizę punktów zwrotnych w wyodrębnionych cyklach koniunktu-
ry, analizę cech morfologicznych cykli i ich faz. Uzyskane wyniki analizy wahań koniunktu-
ry w sektorze finansowym w latach 1995-2012 dostarczyły dobrych podstaw do formułowa-
nia hipotez dotyczących zachowań gospodarstw domowych w różnych stanach koniunktury. 

Rozdział czwarty publikacji Autorzy poświęcili analizie aktywności gospodarstw domo-
wych na rynku usług finansowych. Analizy zostały oparte na wynikach corocznego moni-
toringu korzystania przez gospodarstwa domowe z usług bankowych i ubezpieczeniowych. 
Badane przez zespół ogólnopolskie próby liczyły od 850 do 1551 gospodarstw domowych, 
co zasługuje na uznanie zważywszy na znane trudności skłonienia gospodarstw domowych 
do udzielania odpowiedzi na pytania dotyczące ich zachowań finansowych.

Autorzy przedstawili udziały gospodarstw domowych korzystających z usług banko-
wych i ubezpieczeniowych, biorąc pod uwagę liczbę banków i zakładów ubezpieczeń, licz-
bę usług, a także wybrane kategorie usług oraz średnie kwoty oszczędności i wypłacanych 
odszkodowań. Dodając do tego ważne aspekty behawioralne, takie jak: kryteria wyboru 
banku czy zakładu ubezpieczeń jako podmiotu świadczącego usługi, sposoby komunikowa-
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nia się z danym podmiotem, a także oceny jakości badanych usług, otrzymujemy ciekawy 
poznawczo, kompleksowy obraz zachowań gospodarstw domowych na rynku usług finan-
sowych. Zastosowanie kwotowego doboru prób badawczych według najważniejszych cech 
różnicujących respondentów (wiek, wykształcenie, zawód, miejsce zamieszkania) pozwala 
potraktować wyniki jako reprezentatywne i mogące służyć ocenie skutków oddziaływania 
koniunktury gospodarczej, a w szczególności finansowej dla konsumentów i gospodarstw 
domowych. 

Warto podkreślić, iż Autorzy nie poprzestali na analizie wskaźników koniunktury, lecz 
uwzględniali także jednorazowe wydarzenia polityczne, gospodarcze i społeczne, które 
oddziałują na zmiany nastrojów ekonomicznych i koniunktury finansowej. Wnioskowanie 
dokonywane przez Autorów zostało oparte na wynikach testów ilorazu wariancji zarówno 
w odniesieniu do wydarzeń o charakterze pozytywnym, jak i negatywnym, wpływających 
na koniunkturę w sektorze bankowym i ubezpieczeniowym. Przeprowadzone analizy wska-
zały na wyraźną prawidłowość większego oddziaływania jednorazowych zdarzeń politycz-
nych, społecznych i gospodarczych na koniunkturę konsumencką niż na kształtowanie się 
koniunktury na rynku usług finansowych. 

Aby zwiększyć wartość aplikacyjną prowadzonych badań przeprowadzono procedurę 
segmentacji rynku usług bankowych oraz rynku usług ubezpieczeniowych w różnych sta-
nach koniunktury. Zastosowanie metod dwustopniowego grupowania umożliwiło połą-
czenie w jednym zestawie cech segmentacyjnych o różnym charakterze, tj. zarówno cech 
behawioralnych, jak i deskryptywnych. Autorzy zadbali o poprawność metodologiczną pro-
cedury segmentacji, gdyż do opisu segmentów zostały użyte cechy, w przypadku których test 
niezależności chi kwadrat potwierdził występowanie statystyczne istotnych różnic między 
segmentami. Szczegółowy opis segmentów wyodrębnionych dla czterech lat wyrażających 
różne stany koniunktury dostarcza dużej wiedzy o zachowaniach gospodarstw domowych 
na rynku usług finansowych.

Autorzy świadomi wagi uzyskanych wyników i rozpoznań, podjęli także próbę modelo-
wania zachowań gospodarstw domowych przy różnych stanach koniunktury. Zastosowane 
w książce podejście badawcze zostało oparte na grupowaniu segmentów gospodarstw do-
mowych według kryteriów istotnych dla przewidywania przyszłych zachowań, gdyż brano 
pod uwagę: aktualne i przyszłe oszczędności, posiadane i planowane kredyty, a także re-
alizowane i przyszłe wydatki na ubezpieczenia. Uzyskane wyniki pozwoliły na określenie 
kierunków zmian aktywności gospodarstw domowych na rynku bankowym i ubezpiecze-
niowym w różnych stanach koniunktury gospodarczej.

Mocną stroną stosowanych procedur badawczych jest wsparcie prowadzonych analiz 
określeniem siły związku między koniunkturą gospodarczą a zmiennymi charakteryzujący-
mi zachowania gospodarstw domowych w zakresie korzystania z usług bankowych i ubez-
pieczeniowych. Wnikliwa analiza współczynników korelacji wzmacnia uzyskane wyniki 
i tworzy solidne podstawy do wnioskowania o wpływie koniunktury gospodarczej na za-
chowania polskich gospodarstw na rynku bankowym i ubezpieczeniowym w Polsce. Jednak 
wobec zaskakujących, w niektórych przypadkach, wyników badań stanowią one jednocze-
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śnie istotne źródło inspiracji do dalszych badań, które powinny być prowadzone, zgodnie 
z koncepcją autorów, tj.w ujęciu dynamicznym.

Podsumowując recenzję trzeba podkreślić, że książka autorstwa J. Garczarczyka,  
M. Mocka i R. Skikiewicza posiada niewątpliwie istotne walory naukowe i aplikacyjne.

W warstwie naukowej książka przedstawia oryginalną koncepcję badania oraz istotne 
rozpoznania dotyczące wpływu koniunktury gospodarczej na zachowania gospodarstw do-
mowych na rynku usług finansowych. Jest to efekt umiejętnego łączenia aspektów ekono-
micznych z podejściem marketingowym zarówno w procesie identyfikowania czynników 
i mechanizmów reakcji gospodarstw domowych na ofertę bankową i ubezpieczeniową, jak 
i w procesie wyodrębniania segmentów tych dwóch rodzajów rynku.

W warstwie praktycznej recenzowana pozycja dostarcza istotnych przesłanek dla pro-
gnozowania wyników finansowych banków i zakładów ubezpieczeń dzięki wzmocnieniu 
podstaw tworzenia strategii i budowania ofert produktowych odpowiadających mechani-
zmom zachowań nabywców i tendencjom w popycie.

Biorąc pod uwagę walory recenzowanej książki z pełnym przekonaniem rekomenduję ją 
zarówno przedstawicielom nauki, jak i podmiotom polityki społeczno-ekonomicznej oraz 
menadżerom, zwłaszcza działającym w sektorze finansowym. 

Należy podkreślić, iż książka wyróżnia się wśród publikacji z zakresu consumer beha-
vior oryginalną koncepcją badawczą, która została z powodzeniem zrealizowana dzięki du-
żym umiejętnościom metodycznym, doświadczeniom badawczym Autorów oraz doskonałej 
znajomości mechanizmu funkcjonowania rynku finansowego. Stanowi na polskim rynku 
wydawniczym jedyną taką pozycję, zachęcając do kontynuowania zrealizowanych ba-
dań, a także inspirując do podejmowania nowych kierunków poszukiwań wzbogacających 
wiedzę o mechanizmach funkcjonowania podmiotów na rynku finansowym w warunkach 
zmiennej koniunktury. 
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