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Ekonomia wobec kryzysu liberalnej demokracji 

prof. dr hab. Janina Godłów-Legiędź, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, 

Uniwersytet Łódzki 

Nawiązując do nazwy inicjatora Konferencji, można spojrzeć na ekonomię 

jak na tygiel, w którym nieustannie ścierają się idee związane z gospodaro-

waniem ograniczonymi zasobami oraz współdziałaniem ludzi w tym procesie 

i konkurencją o te zasoby. W tyglu ekonomii obok ekonomii ortodoksyjnej 

pojmowanej jako teoria wyboru ograniczonych środków do zaspokajania nie-

ograniczonych potrzeb, rozwija się ekonomia behawioralna, krytyczna wobec 

ortodoksyjnie pojmowanego założenia racjonalności, i instytucjonalna, akcen-

tująca znaczenie kultury, prawa i polityki. Kryzys finansowy 2007-2009, 

odwrót od demokracji na świecie i rosnąca świadomość zagrożeń związanych 

ze zmianami klimatycznymi – to procesy, które potęgują zawsze obecny 

wśród badaczy społecznych niepokój związany ze statusem ekonomii i możli -

wościami jej oddziaływania na rozwój społeczny. Wykład skoncentrowany 

jest wokół trzech kwestii: ekonomii pojmowanej jako ekonomia polityczna, 

przyczyn kryzysu liberalnej demokracji i sprzeczności między zasadą 

konkurencji a potrzebami nowej gospodarki.  

W pierwszej części wykładu prezentowana jest argumentacja za tezą, że 

istocie przedmiotu ekonomii odpowiada nazwa ekonomia polityczna, pod-

kreślana jest aktualność Smithowskiej idei Wielkiego Społeczeństwa oraz 

trudność przezwyciężania napięcia między korzyściami i ryzykiem życia 

w społeczeństwie otwartym i zamkniętym.  

W części drugiej punktem wyjścia jest oparta na ekonomii instytucjo -

nalnej definicja kryzysu liberalnej demokracji. Poszukiwanie przyczyn tego 

kryzysu w Polsce prowadzi do wniosku, że w miarę  oddalania się od epoki 

komunizmu ujawniła się potrzeba zastępowania negatywnej legitymizacji 

nowego ustroju legitymizacją pozytywną.  

W części trzeciej szuka się odpowiedzi na pytanie, jaką rolę ma do 

spełnienia ekonomia, nie tylko wobec kryzysu liberalne j demokracji, ale 

także kryzysu klimatycznego. Tok rozważań wyznaczają dwa pytania. Czy 
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sprzeczności narastające w sferze politycznej i kulturowej i dewastacja 

środowiska naturalnego pozwolą utrzymać konkurencję jako niekwestio-

nowaną zasadę porządku gospodarczego? Jak urzeczywistniać projekty 

nowej, czystej gospodarki w kontekście utrzymujących się roszczeń i obietnic 

zwiększonej konsumpcji?  
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Konsumpcja i zachowania konsumentów  

w wymiarze historycznym i makroekonomicznym: 

wnioski dla teraźniejszości i przyszłości 

prof. dr hab. Marek Ratajczak, Instytut Ekonomii, Katedra Makroekonomii i Badań 

nad Rozwojem, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 

W trakcie wystąpienia zostanie zaprezentowanych zbiór uwag dotyczących 

konsumpcji w podziale na trzy podejścia. Pierwsze to podejście tradycyjne, 

w ramach którego szczególnie akcentowany jest  problemu wyboru. W tej 

części wystąpienia podniesione zostaną takie problemy, jak: 1.  konsumpcja 

dziś wobec konsumpcji jutro, 2. konsumpcja a oszczędności, 3. konsumpcja 

a inwestycje w kontekście podstawowych czy też agregatowych  zależności 

makroekonomicznych. W tej części wystąpienia podniesiona zostanie także, 

w ujęciu historycznym, kwestia pytania o rolę konsumpcji, jej ewentualne 

ograniczenia oraz reguły kreowania i kształtowania. 

Drugie podejście do konsumpcji można określić jako podejście krytyczne. 

W tym podejściu akcentowane są zagrożenia związane z nadmierną kon-

sumpcją i zmianami w sferze oddziaływania na zachowania konsumentów. 

Chodzi o takie kwestie, jak: 1. konsumpcjonizm jako zagrożenie dla czło-

wieka w wymiarze indywidualnym, jak i dla ludzkości, 2.  konsumpcję oderwaną 

od idei zaspokajania potrzeb w tradycyjnym rozumieniu, 3. pytanie 

o suwerenność konsumenta w realiach rewolucji cyfrowej  i istnienia firm, 

które nie tyle chcą zdominować rynek, co same tym rynkiem się stać.  

Trzecie podejście do konsumpcji można  określić jako niestandardowe, 

a mieści się w tym między innymi dyskusja o konsumpcji  jako inwestycji oraz 

o ekonomii współdzielenia. Charakterystyczne dla tego podejścia jest akcento-

wanie nadziei i szansy związanej z nowym podejściem do konsumpcji  i zmia-

nami w sferze konsumpcji  

Wystąpienie zakończy kilka uwag podsumowujących.  
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Renesans suwerenności konsumenta 

prof. dr hab. Adam Noga, Katedra Ekonomii, Akademia Leona Koźmińskiego 

Powszechnie w ekonomii uważa się, że jak wiek XIX był wiekiem 

przedsiębiorcy, wiek XX wiekiem pracownika (związków zawodowych), to 

wiek XXI powinien być wiekiem konsumenta. Ten renesans konsumenta ma 

jednak dobre i złe strony. Dobrymi stronami jest to, że przedsiębiorcy muszą 

coraz bardziej stawać się tzw. Konfirmami, połączeniem słów konsument 

i firma, aby utrzymać się na rynku. Nie mogą już działać jako dostawcy 

masowych produktów i usług, ale muszą coraz bardziej je dostosowywać do 

segmentów, nisz, grup docelowych a nawet do indywidualnych zamówień, 

pod dyktującego warunki konsumenta, np. w zakresie dóbr spełniających 

warunki ESG. Jednakże ujemnymi stronami tego renesansu konsumenta staje 

się znów inflacja, która od dawna drąży portfele konsumentów, nie tylko jak 

się wydaje w Polsce w roku 2021. Przysłowiowy kilogram chleba może 

bowiem kosztować od 5 PLN do 50 PLN – bardzo wielu konsumentów 

przechodząc do wyższych segmentów rynków, co jest istotą rozwoju, od 

dawna permanentnie płaci coraz więcej za nabywane produkty, w bardziej 

lub mniej autentycznie wyższych segmentach. Wielu konsumentów odczuwa 

wysoką dwucyfrową inflację, przy której wysoka jednocyfrowa inflacja jest 

tylko statystycznym pocieszeniem. 
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Konsumpcja wybranych produktów żywnościowych 

w warunkach stresu 

Izabela Cichocka, icichocka@wsiz.edu.pl, Katedra Zarządzania, Kolegium Zarzą-

dzania, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania, www.wsiz.edu.pl 

Jan Krupa, jkrupa@wsiz.edu.pl, Katedra Zarządzania, Kolegium Zarządzania, 

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania, www.wsiz.edu.pl 

Andrzej Mantaj, amantaj@wsiz.edu.pl, Katedra Ekonomii i Finansów, Kolegium 

Zarządzania, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania, www.wsiz.edu.pl 

Sytuacje stresowe są w obecnych czasach nieodłącznym atrybutem życia 

człowieka, zaś sam stres uznawany jest za zjawisko negatywne, prowadzące 

do wielu problemów zdrowotnych u osób, które pozostają pod jego wpływem. 

Stres pozostaje w ścisłym związku z odżywianiem również ze względu na 

emocje. Pobudzenie emocjonalne, które towarzyszy stresowi, prowadzi do 

zmian w zachowaniach związanych z jedzeniem. Zachowania żywieniowe, 

uwarunkowane negatywnymi emocjami, przestają być jedynie odpowiedzią 

na odczucie głodu. Zwiększona potrzeba jedzenia i rosnąca liczba nega-

tywnych zachowań żywieniowych, zwłaszcza wśród młodych osób, często jest 

odpowiedzią na codzienny stres. Celem niniejszej pracy jest określenie 

wpływu stresu na zachowania żywieniowe na podstawie badań ankietowych 

przeprowadzonych w 2020 r. wśród 549 osób województwa podkarpackiego. 

Do analizy wyników badan zastosowano test niezależności chi-kwadrat. 

Statystycznie istotne różnice w upodobaniach respondentów do słodyczy 

stwierdzono tylko w przypadku mężczyzn. Tymczasem w sytuacjach streso-

wych kobiety powszechniej sięgały po suszone owoce. Osoby młodsze 

częściej spożywały chipsy, a rzadziej paluszki, orzeszki i mieszankę 

studencką. Wśród osób z wyższym wyksztalceniem większym powodzeniem 

cieszyły się krakersy, a osoby z wykształceniem średnim i niższym wybierały 

chipsy. Grupa respondentów znajdujących się w korzystniejszej sytuacji 

finansowej preferowała pizzę, zaś w mniejszym stopniu kebab. Do 

przyjmowania suplementów diety bardziej przekonane były kobiety, osoby 

starsze i posiadające wyższe wykształcenie. Żywność typu fast-food rzadziej 
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spożywały kobiety, absolwenci uczelni oraz osoby o niższym wskaźniku BMI. 

Niezwykle istotne wydaje się wypracowanie metod zaradczych, które 

w sytuacji wszechobecnego stresu będą wykorzystywane w celu zapobiegania 

negatywnym skutkom zachowań żywieniowych.  
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Kup teraz, zapłać później – czyli o pułapkach zakupów 

internetowych pod wpływem impulsu 

Anna Franaszek, ajakubowska1602@gmail.com, Zakład Prawa Cywilnego, Wydział 

Prawa, Uniwersytet w Białymstoku, www.uwb.edu.pl 

Zakupy w sklepach internetowych od wielu lat stanowiły alternatywę dla 

robienia zakupów w sklepach stacjonarnych. I choć wciąż znajdą się osoby 

sceptycznie do nich nastawione, gdyż widzą w nich również aspekt społeczny 

związany z bezpośrednimi kontaktami z innymi ludźmi, to trudno zaprze -

czyć, że właśnie w ostatnim czasie zyskały wielu zwolenników. Zwłaszcza, że 

prawodawca wychodząc na przeciw oczekiwaniom konsumentów udostępnił 

im wiele rozwiązań, dzięki którym można uznać, iż zakupy w tzw. sieci 

czasami są nawet bezpieczniejsze niż zakupy w sklepach stacjonarnych.  

Podobnie działania przedsiębiorców coraz bardziej nastawione są na 

komfort konsumentów. Zabezpieczenia transakcji do czasu potwierdzenia 

zgodności zamówienia z opisem w ofercie, darmowe wysyłki i zwroty, 

możliwość skorzystania z opcji odroczonej płatności za zamówienie to tylko 

niektóre z coraz szerszego wachlarza dostępnych dla kupujących opcji.  

Wskazane rozwiązania kształtują obraz wręcz idealnego świata konsu-

mentów, w którym za pomocą kilku kliknięć, korzystając z elektronicznego 

portfela, można mieć wszystko. Jednakże właśnie z tego powodu tak łatwo 

jest się zapomnieć podczas dokonywania zakupów. Pieniądze, które stały się 

wyłącznie ciągiem cyfr, szybkie potwierdzenia dokonania opłaty, sprawiają, 

że dużo łatwiej jest konsumentom dokonać nieracjonalnych zakupów, które 

często przekraczają ich finansowe możliwości.  

W przygotowanej prezentacji przybliżone zostaną opisane zjawiska, 

zagrożenia z nich wynikające oraz możliwości rozwiązania choć części 

problemów, które mogą spowodować w dłuższej perspektywie.  
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Od poznawczego niebytu konsumpcji  

do jej inwestycyjnego wymiaru 

Anna Olejniczuk-Merta, aimerta@pro.onet.pl, ALK 

Konsumpcja jest przedmiotem badań naukowych o szerokim zakresie 

i pogłębionym charakterze od niespełna czterech stuleci. Paradoksalnie, nie 

stanowiła ona przedmiotu zainteresowania badaczy wcześniejszych okresów.  

Rozważania podjęte w pracy traktują o rozwoju wiedzy naukowej 

o konsumpcji, jej roli w rozwoju społeczno-gospodarczym oraz znaczeniu dla 

człowieka, gospodarstwa domowego i szerzej: kraju, społeczeństwa i środo-

wiska przyrodniczego. Analiza obejmuje cztery okresy wyodrębnione na 

podstawie roli i znaczenia konsumpcji w rozwoju.  

Pierwszy okres określony mianem „niebytu poznawczego” konsumpcji 

trwał od średniowiecza do początku XVIII wieku. 

Drugi okres – wyraźnie krótszy, trwał od XVIII wieku do połowy XIX 

wieku. Podstawowym jego wyznacznikiem było dostrzeżenie w konsumpcji 

czynnika prorozwojowego oraz wykorzystywanie jego wpływu na rozwój 

gospodarczy i społeczny. Konsumpcja została określona mianem popytowego 

czynnika rozwoju, który wraz z produkcją jako dotychczas dominującym 

czynnikiem, miał współdecydować o dalszym rozwoju.  

Trzeci okres rozwoju konsumpcji zaowocował poznaniem inwestycyjnego 

aspektu konsumpcji, który kształtuje i rozwija kapitał ludzki i społeczny. To 

przyczyniło się do dalszego istotnego wzrostu znaczenia konsumpcji dla 

rozwoju społeczno-gospodarczego. Badania T.W. Schultza z drugiej połowy 

XX wieku potwierdziły, że kapitał ludzki i społeczny są budowane na bazie 

konsumpcji. 

Czwarty okres trwa i dojrzewa. Cechuje go coraz wyższa  świadomość 

i aktywność konsumentów, wyrażające się inwestowaniem nie tylko w  siebie, 

rodzinę, ale także szeroko pojęte społeczeństwo i środowisko przyrodnicze. 

Wzrostowi ilości form inwestowania konsumentów w siebie i otoczenie  
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sprzyjają powstające ruchy społeczne, akcje i systemowe działania, skiero -

wane na równoważenie rozwoju i spełnianie wyzwań XXI wieku.  

Można też postawić tezę, iż obecnie pojawiają się symptomy piątego 

etapu wpływu konsumpcji na rozwój dzięki współpracy człowieka ze sztuczna 

inteligencją w różnych obszarach równoważenia rozwoju.  

 



Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Zachowania ekonomiczne współczesnego 

społeczeństwa”, 3 grudnia 2021 r., Wystąpienia Uczestników  

 

22 

Podejmowanie inwestycji o podwyższonym stopniu 

ryzyka jako przykład zachowań ekonomicznych 

gospodarstw domowych prowadzących działalność 

gospodarczą (na podstawie badania) 

Ewelina Idziak, ewelina.idziak@ukw.edu.pl, Katedra Ekonomii, Instytut Prawa 

i Ekonomii, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 

Gospodarstwo domowe jest jednym z trzech kluczowych podmiotów 

gospodarki narodowej. Zainteresowaniem w ostatnim czasie cieszy się obszar 

oszczędności i inwestycji gospodarstw domowych. Celem pracy jest weryfi -

kacja następującej hipotezy badawczej: „Gospodarstwa domowe prowadzące 

działalność gospodarczą wykazują większą skłonność do ryzyka w zakresie 

inwestycji środków finansowych”.  

O ile zachowania oszczędnościowe Polaków są przedmiotem licznych 

analiz, o tyle postawy gospodarstw wobec inwestycji innych niż tradycyjne 

wraz ze wskazaniem określonych cech determinujących te zachowania – nie 

są przedmiotem wielu badań. W pracy skupiono się na weryfikacji skłonności 

do podejmowania inwestycji alternatywnych w zależności od grupy 

społeczno-ekonomicznej.  

W badaniu pilotażowym wykorzystano metodę CATI, a podczas właści-

wego badania metodę CAWI. Na podstawie danych zebranych za pomocą 

kwestionariusza badawczego od 450 podmiotów, dokonano charakterystyki 

gospodarstw domowych prowadzących działalność gospodarczą w zakresie 

postaw inwestycyjnych. Do analizy danych pierwotnych posłużył program 

statystyczny IBM SPSS Statistics 24, na podstawie którego dokonano 

statystycznej weryfikacji postawionej hipotezy badawczej. Wnioski zaprezen-

towano z wykorzystaniem metod analizy: opisowej, porównawczej, graficznej.  

Analiza nieparametryczna potwierdziła statystyczną istotność uzyskanych 

w badaniu ankietowym rozkładów odpowiedzi wskazujących na to, że 

gospodarstwa domowe prowadzące działalność gospodarczą wykazują – 

w porównaniu z innym grupami społeczno-ekonomicznymi – większą 

skłonność do ryzyka inwestycyjnego, w rozumieniu posiadania większej 
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liczby posiadanych form inwestycji alternatywnych, jak i planów lokowania 

nadwyżek w te aktywa w przeszłości, co pozwala na stwierdzenie prawdzi -

wości sformułowanej hipotezy badawczej.  
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Polscy rolnicy a duch kapitalizmu:  

inwestować czy konsumować? 

Zbigniew Drąg, usdrag@cyf-kr.edu.pl, Instytut Socjologii, Uniwersytet Jagielloński, 

https://socjologia.uj.edu.pl/ 

Pojęcie ducha kapitalizmu w socjologii jest – za sprawą Maxa Webera – 

nierozerwalnie związane z etosem protestantyzmu. I chociaż teza Webera – 

że protestantyzm bardziej sprzyja rozwojowi kapitalizmu niż inne religie – 

jest obecnie przez wielu badaczy zdecydowanie kwestionowana, to mentalność 

oparta na kulcie pracy, przedsiębiorczości, czy też ograniczaniu konsumpcji 

i oszczędzaniu, a zatem cechach konstytutywnych dla Weberowskiego ducha 

kapitalizmu, pozostaje nadal przedmiotem badań socjologów. Problematyka 

mentalności prokapitalistycznej jest szczególnie interesująca w okresie 

przekształcania się systemu gospodarczego w gospodarkę kapitalistyczną, 

tak, jak to było w Polsce w latach 90. Ale wydaje się, że pozostaje też ważna 

w sytuacji rozwiniętej gospodarki rynkowej, która stwarza także lepsze 

warunki dla rozwoju postaw prokonsumenckich.  

Z analiz przeprowadzonych przez Henryka Domańskiego końcem lat 90. 

dotyczących mentalności ekonomicznej Polaków wynikało, że zdecydowana 

większość przyjmowała postawę bliską modelowi skrupulatnego ascety, przy 

czym, najsilnej dominowała ona wśród rolników. Kwestą nierozstrzygniętą 

pozostawało jedynie to, czy taka postawa polskich rolników była faktycznie 

następstwem zinternalizowania przez nich ducha kapitalizmu, czy też 

konsekwencją obawy popadnięcia w ubóstwo. 

Wykorzystując wyniki reprezentatywnego badania użytkowników rodzin-

nych gospodarstw rolnych z 2017 roku (N = 3551), przeprowadzono analizy, 

które pozwalają podjąć próbę odpowiedzi na pytanie, czy po kolejnych dwóch 

dekadach funkcjonowania w warunkach rozwiniętej gospodarki kapita li-

stycznej wśród polskich rolników nadal dominuje mentalność skrupulatnego 

ascety, a jeśli tak, to czy u jej podstaw leży zakorzeniony duch kapitalizmu, 

czy też strach przed zubożeniem.  
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Popkultura jako czynnik rozwoju Korei Południowej 

Izabela Ścibiorska-Kowalczyk, izabela.scibiorska-kowalczyk@ue.wroc.pl, Katedra 

Mikroekonomii i Ekonomii Instytucjonalnej, Wydział Ekonomii i Finansów, 

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu; www.ue.wroc.pl 

Julia Cichoń, j.cichon4@gmail.com, Okręgowy Urząd Miar we Wrocławiu 

Korea Południowa uznawana jest za fenomen gospodarczy, który w ciągu 

50 lat zdołał podnieść się ze skrajnego zacofania do pozycji czołowej 

gospodarki świata. Mówiąc o państwie, coraz częściej, oprócz charakterystyki 

wiodących gałęzi przemysłu, wspomina się o globalnym zasięgu koreańskiej 

kultury popularnej. Jako przedmiot pracy obrano zjawisko Koreańskiej Fali 

(kor. Hallyu, ang. Korean Wave) oraz jego znaczenie w rozwoju gospodarczym 

kraju. 

W toku prowadzonego badania pochylono się nad genezą współczesnych 

przemysłów kreatywnych Korei Południowej: produkcji filmów, seriali (tzw. 

k-dram), muzyki (tzw. k-popu), gier komputerowych oraz komiksów interne-

towych (kor. webtoons), a także – w sposób pośredni – mody i designu. 

Centralne rozważania poprzedził zarys historii kraju od lat 60. XX wieku 

z ukierunkowaniem na interwencyjny udział państwa w budowę gospodarki 

opartej na przedsiębiorczości i kreatywności kapitału ludzkiego. Rozwinięcie 

dotknęło społecznych, kulturowych, ekonomicznych, technologicznych oraz 

politycznych uwarunkowań rozprzestrzeniania się koreańskiej popkultury 

poza granicami kraju. Przedstawianym spostrzeżeniom towarzyszyły liczne 

przykłady, poczynając od eksportu towarów i usług kultury na sąsiednie rynki 

azjatyckie w początkach lat dwutysięcznych, na światowych sukcesach 

„Parasite”, BTS i „Squid Game” z zaledwie kilku ostatnich miesięcy kończąc. 

W celu lepszego zrozumienia czynników wpływających na atrakcyjność  

k-kultury nakreślono również specyfikę tamtejszej branży rozrywkowej.  

Jako metody badawcze posłużyły obserwacje własne autorek (z których 

jedna interesuje się zagadnieniem od roku 2010), studia literatury oraz 

badania wtórne prowadzone w oparciu o analizę danych statystycznych.  
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Świadomość ekonomiczna mieszkańców powiatu 

siedleckiego w warunkach pandemii COVID‑19 

Tomasz Kacprzak, tomasz.kacprzak@uph.edu.pl, Zespół Badawczy Metod 

Ilościowych i Gospodarki Przestrzennej, Instytut Rolnictwa i Ogrodnictwa, Wydział 

Agrobioinżynierii i Nauk o Zwierzętach, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny 

w Siedlcach, https://www.uph.edu.pl/ 

Katarzyna Rymuza, katarzyna.rymuza@uph.edu.pl, Zespół Badawczy Metod 

Ilościowych i Gospodarki Przestrzennej, Instytut Rolnictwa i Ogrodnictwa, Wydział 

Agrobioinżynierii i Nauk o Zwierzętach, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny 

w Siedlcach, https://www.uph.edu.pl/ 

Okres pandemii COVID-19 wywołał w gospodarce światowej procesy, na 

które nie były przygotowane podmioty z obszaru makro ani mikroekonomii. 

Jest to zjawisko bez precedensu w ostatnim wieku ze względu na globalny 

zasięg i skutki, które wywołało. W polskiej gospodarce odnotowano gwałtowny  

wzrost inflacji, wzrost świadczeń wypłacanych gospodarstwom domowym 

i przedsiębiorstwom w ramach tarcz antykryzysowych, wzrost płacy mini-

malnej oraz korekty stóp procentowych. Po stabilizacji od 2015  r., najpierw 

stopy procentowe obniżono w 2020 r. do rekordowo niskiego poziomu, a rok 

później w ramach walki z inflacją rozpoczął się proces ich podnoszenia. Aby 

budżety gospodarstw domowych przeszły przez ten okres możliwie obronną 

ręką, konieczna jest wiedza i świadomość ekonomiczna obywateli w takich 

obszarach jak: inflacja, płace, stopy procentowe, świadczenia socjalne. Celem 

pracy jest rozpoznanie świadomości respondentów pod względem rozmiarów, 

przyczyn i skutków inflacji oraz ich preferencji odnośnie kształtu polityki 

socjalnej i kierunków polityki pieniężnej w czasie pandemii. W związku 

z powyższym przeprowadzono badanie ankietowe wśród mieszkańców powiatu 

siedleckiego, w którym przeanalizowano stanowiska respondentów wobec 

inflacji, wysokości świadczeń socjalnych w okresie pandemii i w typowych 

warunkach gospodarczych, tempa wzrostu płacy minimalnej i ewentualnego 

wprowadzenia dochodu gwarantowanego. Ponadto zbadano znajomość 

działania mechanizmu operowania stopami procentowymi. Uzyskane wyniki 

świadczą o niskiej świadomości ekonomicznej mieszkańców powiatu 



Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Zachowania ekonomiczne współczesnego 

społeczeństwa”, 3 grudnia 2021 r., Wystąpienia Uczestników  

 

27 

siedleckiego. W przyszłości należy podjąć więc działania mające na celu 

pogłębienie wiedzy ekonomicznej poprzez np. zwiększenie udziału 

przedmiotów z tej dziedziny w programach nauczania na wszystkich 

poziomach kształcenia i wdrożenia kampanii społecznych, przekazujących 

podstawową wiedzę z zakresu ekonomii osobom, które ukończyły już 

edukację. 
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Włączenie finansowe gospodarstw domowych  

w Afryce Subsaharyjskiej 

Blandyna Puszer, blandyna.puszer@uekat.pl, Wydział Finansów, Katedra Bankowości 

i Rynków Finansowych, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 

Włączenie finansowe (integracja finansowa) stanowi istotny problem 

gospodarczy i jednocześnie wyzwanie dla współczesnych społeczeństw. 

Oznacza dostępność usług finansowych dla osób fizycznych. O poziomie 

włączenia finansowego ludności decyduje przede wszystkim stopień 

wykorzystania rachunków i kredytów bankowych. Kraje w różnych obszarach 

geograficznych prezentują zróżnicowany poziom rozwoju ekonomicznego, 

technologicznego i świadomości społecznej, co determinuje różny udział 

w wykorzystaniu usług bankowych. Celem pracy jest ocena, jakie czynniki 

stanowią barierę dla integracji finansowej w krajach Afryki Subsaharyjskiej. 

Celem badawczym jest ocena różnic w stopniu włączenia finansowego 

gospodarstw domowych krajów Afryki Subsaharyjskiej poprzez uwzględnienie 

korzystania z podstawowych usług bankowych, takich jak rachunki bankowe 

i pożyczki/kredyty. Autor postawił hipotezę, że w krajach Afryki Subsaha-

ryjskiej istnieją znaczne obszary wykluczenia finansowego wśród osób, 

w szczególności wśród kobiet. W większości tych krajów wskaźniki włączenia 

są poniżej średniej światowej. W pracy zastosowano następujące metody 

badawcze: krytyczną analizę literatury w części teoretycznej; oraz analizę 

desk research (czyli analizę zebranych danych) w części empirycznej. 

Badania stopnia włączenia finansowego w krajach Afryki Subsaharyjskiej 

przeprowadzono na podstawie wskaźników korzystania z usług bankowych 

przez gospodarstwa domowe działające w krajach Afryki Subsaharyjskiej. 

Poziom włączenia finansowego osób zależy przede wszystkim od stopnia 

korzystania z rachunków bankowych i kredytów bankowych. Kraje w różnych 

lokalizacjach geograficznych różnią się pod względem rozwoju gospo -

darczego i technologicznego oraz świadomości społecznej, co wpływa na ich 

udział w korzystaniu z usług bankowych. Ocena podstawowych wskaźników 

dostępności usług bankowych wykazała, że istnieje powszechny problem 

wykluczenia finansowego firm w krajach Afryki Subsaharyjskiej.  
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Zmiany zachowań konsumentów na rynku lotniczym 

w Polsce w czasie pandemii COVID-19 

Doris Antczak, doris.antczak@phd.ue.poznan.pl, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 

Katedra Strategii Marketingowych, https://ue.poznan.pl/pl/uniwersytet,c13/instytut-

marketingu,c13070/katedra-strategii-marketingowych,c3040/ 

Sonia Huderek-Glapska, sonia.huderek-glapska@ue.poznan.pl, Uniwersytet Ekono-

miczny w Poznaniu, Katedra Mikroekonomii, https://ue.poznan.pl/pl/uniwersytet, 

c13/instytut-ekonomii,c13016/katedra-mikroekonomii,c1769/ 

Rynek pasażerskich przewozów lotniczych w Polsce do początku 2020 

roku rozwijał się bardzo dynamicznie. Rosnące dochody ludności i potrzeby 

transportowe stanowiące główne determinanty rozwoju transportu lotni-

czego, a także niedojrzałość tego rynku w porównaniu do innych krajów 

Europy Zachodniej, powodowały, że rynek ten charakteryzował się dużym 

potencjałem dalszego wzrostu. W otoczeniu branży lotniczej zachodziły 

nieustannie zmiany, jednak żadna z nich nie wywarła tak dużego wpływu jak 

pandemia COVID-19. Na skutek kryzysu wywołanego przez COVID-19 

nastąpiło ograniczenie połączeń lotniczych, co skutkowało spadkiem liczby 

pasażerów. Zmniejszeniu uległy przychody przedsiębiorstw działających na 

rynku lotniczym, przy jednoczesnej konieczności ponoszenia wysokich kosztów 

stałych. Linie lotnicze i porty lotnicze wdrożyły programy oszczędnościowe, 

których efektem były m.in. zwolnienia pracowników. Pandemia COVID-19 

ma także wpływ na zachowania pasażerów. Celem pracy jest analiza 

zachowań pasażerów podróżujących transportem lotniczym podczas kryzysu 

wywołanego pandemią. Z przeprowadzonej analizy i uzyskanych wyników 

uzyskano odpowiedzi na pytania: w jaki sposób pandemia wpłynęła na 

planowanie podróży w okresie wakacyjnym, czy zmieniły się kierunki i cele 

podróży, w jakich miejscach pasażerowie obawiali się zakażenia oraz czy 

proponowane zasady bezpieczeństwa były w stanie zminimalizować postrze -

gane ryzyko zakażenia podczas podróży. Badaniu sondażowemu, przeprowa-

dzonemu za pomocą kwestionariusza ankiety poddano próbę podróżnych 

zamieszkujących Wielkopolskę. Okres badawczy obejmował miesiące lipiec-
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sierpień 2020. Wyniki badań wskazują, iż pandemia COVID-19 wpływa 

w dużym stopniu na zachowania pasażerów na rynku lotniczym oraz na plany 

związane z wakacyjnymi wyjazdami. Ważnym czynnikiem powodującym 

rezygnację z podróży lotniczej były chaotycznie zmieniające się rozporzą -

dzenia dotyczące ograniczeń związanych z podróżowaniem. Podróżni nie 

obawiali się tylko wirusa, ale także braku możliwości i problemów zwią-

zanych z powrotem do domu. 
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