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ALFABETYZACJA EKONOMICZNA, CZYLI
ZNACZENIE ¥WIADOMO¥CI EKONOMICZNEJ

1. WYSOKA ¥WIADOMO¥m NISKIEGO POZIOMU
¥WIADOMO¥CI EKONOMICZNEJ
Wedïug Globalnego Badania Poziomu Edukacji Finansowej Standard & Poor’s
z 2015 roku, obejmujÈcego 148 pañstw Ăwiata, mamy do czynienia z globalnym
problemem braku ĂwiadomoĂci ekonomicznej. Aĝ 3,5 mld osób na Ăwiecie nie rozumie podstawowych pojÚÊ ekonomicznych, co oznacza, ĝe tylko co trzecia osoba
Ăwiadomie podejmuje decyzje finansowe. Problem ten jest szczególnie widoczny
wb krajach sïabiej rozwiniÚtych, podczas gdy w Unii Europejskiej 55% badanych
rozumie podstawowe pojÚcia. Unia jest zresztÈ bardzo zdywersyfikowana pod tym
wzglÚdem.
Polska jest na pozycji 40. wĂród 148 badanych pañstw, a 42% respondentów
zbnaszego kraju kwalifikuje siÚ jako osoby, które sÈ przygotowane do podejmowania
decyzji finansowych. Polacy uwaĝajÈ, ĝe ich wiedza z zakresu ekonomii, finansów
i gospodarki jest maïa lub Ărednia.
„Polakom brakuje wiedzy z zakresu podstaw ekonomii, nie najlepiej znajÈ zasady funkcjonowania systemu podatkowego i bankowego, nie orientujÈ siÚ wbmoĝliwoĂciach oszczÚdzania i pomnaĝania swojego kapitaïu” – to gïówne wnioski pïynÈce
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zbraportu „Stan wiedzy ekonomicznej Polaków”1. PodstawowÈ wiedzÚ ekonomicznÈ
Polacy zdobywajÈ m.in. na rynku pracy – osoby mïode (15–24 lat), które jeszcze
na nim nie zaistniaïy, charakteryzuje sïabsza znajomoĂÊ podstawowych pojÚÊ ekonomicznych niĝ osoby starsze, aktywne zawodowo. Tylko co trzeci Polak wie, ĝe
wbPolsce obowiÈzujÈ dwa progi podatkowe.
Z kolei z ogólnopolskiego badania ĂwiadomoĂci ekonomicznej Polaków (próba
reprezentatywna, badanie na zlecenie NBP)2 wynika, ĝe obszarem, w którym Polacy oceniajÈ swojÈ wiedzÚ najlepiej, jest gospodarowanie budĝetem domowym (30%
badanych ocenia swojÈ wiedzÚ jako bardzo duĝÈ lub raczej duĝÈ). Ponad poïowa
respondentów oceniaïa swojÈ wiedzÚ jako bardzo maïÈ lub maïÈ w odniesieniu do
wiÚkszoĂci kategorii bÚdÈcych przedmiotem badania, w tym: korzystania z kredytów i poĝyczek oraz ubezpieczeñ (51%), oszczÚdzanie, korzystanie z lokat i kont
oszczÚdnoĂciowych (55%), gospodarka rynkowa (63%), funkcjonowanie instytucji
finansowych, tzw. parabanków (64%).
Polacy potwierdzajÈ, ĝe wiedza z zakresu ekonomii i finansów jest potrzebna
wbcodziennym ĝyciu (72% odpowiedzi pozytywnych). Niestety, zdecydowanie rzadziej uznajÈ jÈ za interesujÈcÈ (45%). Prawdziwe wyzwanie dla wszelkich programów edukacyjnych to przedstawienie zagadnieñ z tej dziedziny w przystÚpny sposób. Jedynie co czwarty badany uwaĝa, ĝe informacje dotyczÈce ekonomii sÈ ïatwe
do zrozumienia. Ci, którzy uwaĝajÈ wiedzÚ ekonomicznÈ za potrzebnÈ w ĝyciu,
interesujÈcÈ i ïatwÈ do zrozumienia, chcÈ jÈ zdobywaÊ i pogïÚbiaÊ, lepiej oceniajÈ
swój poziom wiedzy i osiÈgajÈ wyĝsze wyniki w teĂcie ekonomicznym. Z badania
NBP wynika, ĝe Polacy majÈ mieszane uczucia w stosunku do wiedzy ekonomicznej. Blisko 3/4 respondentów uwaĝa, ĝe kompetencje w tym zakresie uïatwiajÈ
poprawÚ sytuacji materialnej i ĝe kaĝdy powinien mieÊ podstawowe wyksztaïcenie
ekonomiczne. RównoczeĂnie jednak pojawiajÈ siÚ opinie, ĝe osoby z wysokÈ wiedzÈ
ekonomicznÈ wykorzystujÈ jÈ do nieuczciwego zarabiania pieniÚdzy3. DominujÈcym segmentem – skïadajÈcym siÚ z aĝ 66% respondentów – jest segment „edukacja
na podstawowym poziomie”, cechujÈcy siÚ niskim poziom wiedzy oraz brakiem lub
sïabÈ motywacjÈ do jej rozwoju.
Z powyĝszych danych wynikajÈ co najmniej cztery wnioski. Po pierwsze, poziom wiedzy ekonomicznej jest ogóïem na Ăwiecie niski, a poziom tej
wiedzy w Polsce jest niĝszy niĝ wynikaïoby to z relatywnego stopnia
rozwoju polskiej gospodarki na tle innych krajów. Po drugie, niskiej wiedzy ekonomicznej towarzyszy przekonanie, ĝe jest to obszar deficytowy,
1
2

3

Stan wiedzy ekonomicznej Polaków, raport Instytutu WolnoĂci i Raiffeisen Polbank, lipiec
2014br., s. 7.
Stan wiedzy i ĂwiadomoĂci ekonomicznej Polaków 2015, konsorcjum Pracownia Badañ ib Innowacji Spoïecznych „Stocznia” i Grupa IQS dla Departamentu Edukacji i Wydawnictw NBP,
2015.
Ibidem.
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co moĝe przemawiaÊ na rzecz potrzeby prowadzenia szeroko zakrojonych dziaïañ
edukacyjnych. Po trzecie, paradoksalnie – pomimo podzielania opinii o uĝytecznoĂci wiedzy ekonomicznej – Polacy nie sÈ w peïni przekonani co do etycznoĂci
wykorzystania wiedzy ekonomicznej oraz potrzeby posiadania wysokiej
wiedzy z zakresu ekonomii, co oznacza, ĝe przedmiotem oddziaïywania
powinna byÊ nie tylko wiedza ekonomiczna, ale teĝ ĂwiadomoĂÊ ekonomiczna Polaków. Wynika z tego równieĝ (po czwarte), ĝe jednym z waĝnych
obszarów stymulowania motywacji do podnoszenia wiedzy ekonomicznej
powinno byÊ pokazywanie korzyĂci pïynÈcych z wyĝszego poziomu ĂwiadomoĂci ekonomicznej.

2. CZYM JEST ¥WIADOMO¥m EKONOMICZNA?
WIEDZA A ¥WIADOMO¥m EKONOMICZNA
¥wiadomoĂÊ to wedïug jednego ze znaczeñ sïownikowych: „charakterystyczna
dla czïowieka zdolnoĂÊ poznawania i oceniania siebie i otoczenia”4. SzukajÈc zatem
najprostszego ujÚcia definicyjnego zjawiska ĂwiadomoĂci ekonomicznej, moĝna by
rzec, iĝ jest to zdolnoĂÊ poznawania i oceniania ekonomicznego otoczenia
ĝycia jednostki.
W literaturze naukowej czÚĂciej spotykanym terminem (i lepiej badanym zjawiskiem) niĝ „ĂwiadomoĂÊ ekonomiczna” jest „ĂwiadomoĂÊ finansowa”. Wedle przyjÚtych definicji ĂwiadomoĂÊ finansowa ma szersze znaczenie niĝ wiedza finansowa,
oznacza bowiem triadÚ komponentów: wiedzÚ, umiejÚtnoĂci (stosowania nabytej
wiedzy) oraz postaw (chÚci, motywacji i gotowoĂci podejmowania decyzji)5. Szerokiej interpretacji wiedzy / ĂwiadomoĂci finansowej (ang.: financial literacy) dokonuje INFE OECD6, podkreĂlajÈc znaczenie nie tylko pojÚÊ, faktów i danych, ale takĝe
umiejÚtnoĂci, postaw i zachowañ. ¥wiadomoĂÊ finansowa jest definiowana jako „poïÈczenie ĂwiadomoĂci, wiedzy, umiejÚtnoĂci, postaw i zachowañ niezbÚdnych w celu
podejmowania decyzji finansowych i prowadzÈcych do osiÈgniÚcia indywidualnego

4
5

6

Sïownik jÚzyka polskiego, W. Doroszewski (red.), http://sjp.pwn.pl/slowniki/swiadomosc.html
(dostÚp: 26.10.2016).
Por. S. Flejterski, ¥wiadomoĂÊ ekonomiczna i spoïeczna jako determinanta kondycji ekonomicznej gospodarstw domowych na tle badañ (wtórnych i pierwotnych), [w:] B. ¥wiecka (red.), Bankructwa gospodarstw domowych. Perspektywa ekonomiczna i spoïeczna, Difin, Warszawa 2008,
s. 100–103; M. Iwanicz-Drozdowska (red.), Edukacja i ĂwiadomoĂci finansowa, Wydawnictwo
SGH, Warszawa 2011, s. 13–17; T. Potocki, K. Opolski, Metody podnoszenia ĂwiadomoĂci finansowej wĂród osób zagroĝonych wykluczeniem spoïecznym, „Studia Prawno-Ekonomiczne” 2016,
tom XCVIII, s. 256.
MiÚdzynarodowy System Edukacji Finansowej, International Network on Financial Institution
(INFE).
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finansowego dobrobytu”7. UjÚcie to stanowi dobry punkt wyjĂcia do zdefiniowania
ĂwiadomoĂci ekonomicznej, pamiÚtajÈc przy tym, ĝe znaczenie pojÚcia ekonomia
jest rozleglejsze niĝ pojÚcia finanse, a takĝe, ĝe istotÈ zjawisk ekonomicznych jest
podejmowanie decyzji w obszarze gospodarowania zasobami. ParafrazujÈc zatem
definicjÚ ĂwiadomoĂci finansowej, moĝna uznaÊ, ĝe na ĂwiadomoĂÊ ekonomicznÈ skïadajÈ siÚ nastÚpujÈce elementy: 1) wiedza – znajomoĂÊ i rozumienie
pojÚÊ ekonomicznych oraz mechanizmów dziaïania gospodarki; 2) umiejÚtnoĂci – zastosowania nabytej wiedzy ekonomicznej w podejmowanych
decyzjach ekonomicznych (analizy, oceny, wybory); 3) postawy – motywacja i gotowoĂÊ do wykorzystania wiedzy ib umiejÚtnoĂci ekonomicznych
w róĝnych sytuacjach ĝyciowych; 4) decyzje – podejmowanie decyzji ze
ĂwiadomoĂciÈ ich skutków ekonomicznych oraz podejmowanie racjonalnych decyzji ekonomicznych.
W literaturze anglojÚzycznej pojÚciem czÚsto uĝywanym do opisu zjawisk
dotyczÈcych szeroko rozumianych kompetencji finansowych lub (rzadziej) ekonomicznych jest literacy. Jest to przeciwieñstwo sïowa illiteracy oznaczajÈcego
analfabetyzm. Jeĝeli zatem rozumieÊ ĂwiadomoĂÊ ekonomicznÈ przez analogiÚ do
angielskiego pojÚcia economic literacy8, to najproĂciej mówiÈc, jest to umiejÚtnoĂÊ
rozumienia i korzystania z podstawowej wiedzy ekonomicznej. W tym sensie ĂwiadomoĂÊ ekonomiczna byïaby wyrazem niwelowania pewnego obszaru analfabetyzmu ekonomicznego, stanowiÈcego specyficznÈ kategoriÚ
analfabetyzmu funkcjonalnego, polegajÈcego na braku wiedzy lub braku
umiejÚtnoĂci stosowania wiedzy o charakterze ekonomicznym, utrudniajÈcym funkcjonowanie jednostki. Jeĝeli zgodzimy siÚ, ĝe wspóïczeĂnie podstawowa wiedza ekonomiczna jest – podobnie jak umiejÚtnoĂci technologiczne oraz
zdolnoĂÊ przetwarzania wiedzy w ogóle – jednÈ z podstawowych kompetencji cywilizacyjnych, to ïatwo uznaÊ, ĝe ĂwiadomoĂÊ ekonomiczna staje siÚ waĝnÈ skïadowÈ
kapitaïu ludzkiego wspóïczesnego czïowieka. Jak powiedziaï Gary Stern, byïy szef
Rezerwy Federalnej USA (Fed) w Minneapolis: „ĂwiadomoĂÊ ekonomiczna [economic literacy] jest kluczowa poniewaĝ pozwala ludziom zrozumieÊ siïy, które istotnie
oddziaïujÈ na jakoĂÊ ich ĝycia”9.
Ponadto, przez analogiÚ do pojÚcia alfabetyzacji funkcjonalnej moĝna zdefiniowaÊ alfabetyzacjÚ ekonomicznÈ jako dziaïalnoĂÊ zmierzajÈcÈ do przyswojenia przez analfabetów ekonomicznych podstawowych umiejÚtnoĂci ro7
8

9

Improving Financial Literacy. Analysis of Issues and Policies, OECD, Paris 2005, s. 24.
Tïumaczenie literacy jako ĂwiadomoĂÊ (finansowa czy ekonomiczna) nie jest oczywiste, poniewaĝ w literaturze przedmiotu wystÚpuje równieĝ jako „wiedza”, czyli zaledwie jeden z komponentów ĂwiadomoĂci – por. np. B. FrÈczek, Obszary badañ w zakresie poziomu wiedzy i edukacji
finansowej spoïeczeñstwa w Polsce i na Ăwiecie, „Studia Ekonomiczne” 2013, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, nr 173, s. 118–128.
A. Rolnik, Stern’s Legacy, The Region – Issue September 1, 2009.
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zumienia i posïugiwania siÚ pojÚciami ekonomicznymi oraz przyswajania
wiedzy ekonomicznej bezpoĂrednio potrzebnej w ĝyciu (w tym w pracy
zawodowej)10. W stanie idealnym proces alfabetyzacji (edukacji) ekonomicznej
miaïby doprowadziÊ do powstania „obywatelstwa ekonomicznego”, bÚdÈcego
swoistym zwieñczeniem dziaïania caïego ekosystemu, dostarczajÈcego spoïeczne,
finansowe i zwiÈzane ze ěródïami utrzymania wyksztaïcenie ekonomiczne, w poïÈczeniu z inkluzjÈ finansowÈ, aby zapewniÊ silniejsze poczucie wïasnego sprawstwa
i zdolnoĂci spoïeczno-finansowych11.
Wiedza (ĂwiadomoĂÊ) finansowa nie jest definiowana jednoznacznie. ¥wiadczy
o tym róĝnorodnoĂÊ opisów tego pojÚcia prezentowanych w literaturze. Wiedza
finansowa ujmowana wÈsko koncentruje siÚ na wiedzy zwiÈzanej (niezbÚdnej) zbzarzÈdzaniem pieniÈdzem, tj. budĝetowaniem, oszczÚdzaniem, inwestowaniem czy
ubezpieczeniem. Natomiast w szerszym ujÚciu moĝe obejmowaÊ rozumienie ekonomii oraz zaleĝnoĂci pomiÚdzy warunkami ekonomicznymi a decyzjami podejmowanymi przez róĝnych decydentów, np. gospodarstwa domowe w obszarze finansów12.
W pojÚciu ĂwiadomoĂci ekonomicznej naleĝy jednak uwzglÚdniaÊ inne obszary
kompetencji (wiedzy, umiejÚtnoĂci, postaw, podejmowania decyzji), niĝ tylko dotyczÈce funkcjonowania jednostki na rynkach finansowych, a zwiÈzanych ze wszystkimi rodzajami aktywnoĂci ekonomicznych, tj. takĝe na rynku dóbr i usïug (waĝny
obszar ĂwiadomoĂci konsumenckiej) oraz rynku pracy, a takĝe przedsiÚbiorczoĂci.
Abzatem zakres edukacji ekonomicznej musi byÊ szerzej rozumiany niĝ wynika to
z gïównych kierunków edukacji finansowej, do których naleĝÈ13:
Y wiedza finansowa i zrozumienie przez klienta róĝnych form wykorzystania pieniÈdza i jego funkcji,
Y umiejÚtnoĂci finansowe i kompetencje opierajÈce siÚ na posiadanej wiedzy, majÈce wpïyw na wydatkowanie Ărodków i oszczÚdzanie,
Y odpowiedzialnoĂÊ rozumiana jako ĂwiadomoĂÊ posiadana przez klientów, ĝe podejmowane przez nich decyzje finansowe wywierajÈ wpïyw na inne osoby, np.
czïonków rodziny.

10

11

12
13

Por. definicje analfabetyzmu i alfabetyzacji: J. Landy-Toïwiñska, Analfabetyzm wb Polsce ib na
Ăwiecie, Warszawa 1961, definicje sïownika jÚzyka polskiego PWN: http://encyklopedia.pwn.pl/
haslo/3867725/alfabetyzacja.html, http://encyklopedia.pwn.pl/haslo/3869021/analfabetyzm.html
Child and Youth Finance International 2012, Children and Youth as Economic Citizens: Review
of Research on Financial Capability, Financial Inclusion, and Financial Education, Research
Working Group Report, Amsterdam: CYFI, s. 29.
Por. B. FrÈczek, Obszary badañ w zakresie poziomu wiedzy..., op. cit.
Briefing Paper Compendium on Financial Services Issue 2008–2009, European Parliamentary
Financial Services, Brussels 2009.
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3. DLACZEGO WARTO KSZTACIm ¥WIADOMO¥m EKONOMICZNk?
WYZWANIA POMIARU
Czy do edukacji ekonomicznej naleĝy przywiÈzywaÊ wiÚkszÈ wagÚ niĝ np. do
edukacji muzycznej? Takie pytanie zadaï sobie noblista w dziedzinie ekonomii
(nagroda Nobla z 1982 r.) George Stigler. UdzielajÈc na nie odpowiedzi w artykule wb„The Journal of Economic Education”14 stwierdziï, ĝe aby ekonomia staïa siÚ obszarem powszechnej edukacji spoïecznej, musi speïniaÊ przynajmniej jeden zbdwóch warunków: 1) byÊ Ărodkiem komunikacji miÚdzy luděmi, zawierajÈc
podstawowe pojÚcia oraz zaleĝnoĂci logiczne tak czÚsto uĝywane w codziennych
sytuacjach, ĝe posiadanie podstawowej wiedzy z tego zakresu jest koniecznoĂciÈ;
2)bbyÊ obszarem wiedzy czÚsto poĝÈdanej, lecz jeszcze niezbyt dostÚpnej na wolnym
rynku wb transakcji kupna od ekspertów. Stigler zauwaĝyï, ĝe istniejÈ trzy waĝne powody, dla których utrzymuje siÚ niski poziom ĂwiadomoĂci ekonomicznej na
caïym Ăwiecie. Po pierwsze, generalnie osiÈgniÚcie wysokiego poziomu powszechnej znajomoĂci jakiekolwiek dyscypliny wiedzy jest trudne, bo wymaga praktyki,
inteligencji ib wsparcia edukacyjnego. Po drugie, zdaniem noblisty ekonomia jest
faïszywie pozornie prosta, poniewaĝ ekonomiczny dyskurs publiczny prowadzony
jest zazwyczaj wb bardzo przystÚpny sposób, z pominiÚciem caïego aparatu metodycznego (wb tym matematycznego), który stoi za prawidïami ekonomicznymi.
Moĝe to dawaÊ odbiorcom zïudne wraĝenie zrozumienia zawiïych mechanizmów
gospodarczych. Po trzecie zaĂ ludzie niekiedy sÈ ĝyczeniowi, ĝeby nie powiedzieÊ
romantyczni wbswoich oczekiwaniach, i preferujÈ proste i bezpoĂrednie rozwiÈzania
swoich problemów, co czyni ich podatnymi na propagandÚ i manipulacjÚ w obszarze
wiedzy na temat tego, jak dziaïa gospodarka – a zwïaszcza polityka gospodarcza.
UdzielajÈc pozytywnej odpowiedzi na pytanie o sens upowszechniania wiedzy
ekonomicznej, Stigler w latach 80. XX w. argumentowaï, ĝe Ăwiadomi ekonomicznie obywatele majÈ wiÚkszÈ zdolnoĂÊ podejmowania decyzji dotyczÈcych inwestycji w edukacjÚ, poszukiwania okazji na rynku pracy,
decydowania o swoich oszczÚdnoĂciach i konsumpcji, abnawet podejmowanie trafniejszych wyborów politycznych, co ostatecznie przekïada siÚ
na lepsze efekty spoïeczne (niĝ w przypadku spoïeczeñstw obniĝszym poziomie
ĂwiadomoĂci ekonomicznej).
WspóïczeĂnie wiemy (lub sÈdzimy, ĝe wiemy) wiÚcej o potencjalnych (ale czy
ob rzeczywistych?) korzyĂciach z edukacji ekonomicznej oraz przyrostu ĂwiadomoĂci ekonomicznej, nawet jeĝeli chodzi o optymalnoĂÊ wyborów politycznych.
Przykïadowo, amerykañscy ekonomiĂci Schug i Lee dowodzili wb swoim artykule

14

G.J. Stigler, The Case, if Any, for Economic Literacy, „The Journal of Economic Education”
1983, Vol. 14, No. 3, s. 60–66.
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zb 2012b roku15, ĝe edukacja ekonomiczna na poziomie nauczania powszechnego
(ang. pre-college) nie jest rozpowszechniona, gdyĝ wysoki poziom ĂwiadomoĂci
ekonomicznej spoïeczeñstwa nie jest poĝÈdany przez polityków, bo ci preferujÈ
wyborców wierzÈcych w to, iĝ moĝna dostaÊ coĂ za nic. Zdaniem autorów analizy przeprowadzonej na gruncie teorii wyboru publicznego, upowszechnienie wiedzy na temat np. ograniczonoĂci zasobów, kosztów alternatywnych czy zaleĝnoĂci
zmiennych ekonomicznych utrudniïoby ĝycie politykom i ograniczyïo moĝliwoĂci
stosowania demagogii i populizmu gospodarczego.
Wedïug aktualnego stanu wiedzy istniejÈ trzy obszary korzyĂci wynikajÈcych ze
wzrostu ĂwiadomoĂci ekonomicznej, a sÈ nimi16:
KorzyĂci osobiste:
Y Wzrost zdolnoĂci funkcjonowania w spoïeczeñstwie i gospodarce: moĝliwoĂÊ
uczestnictwa jednostek w róĝnych rynkach (finansowym, realnym, pracy)
wb bardziej poprawny i efektywny sposób (np. bezpieczne zawieranie dobrze
wybranych usïug finansowych).
Y MoĝliwoĂÊ odnajdywania i korzystania z okazji rynkowych, identyfikowania
ib zarzÈdzania ryzykiem ekonomicznym, zwiÚkszania produktywnoĂci wïasnej
ib posiadanych zasobów, uzyskiwania lepszych rezultatów aktywnoĂci ekonomicznych (zwiÈzanych m.in. z dochodami, oszczÚdnoĂciami, zarzÈdzaniem majÈtkiem, konsumpcjÈ miÚdzyokresowÈ itd.).
Y Wyĝszy poziom ĂwiadomoĂci ekonomicznej oznacza wiÚkszy zakres wolnoĂci indywidualnej i posiadanych moĝliwoĂci, prowadzÈc do obniĝenia spoïecznych kosztów
funkcjonowania spoïeczeñstwa i gospodarki, a przede wszystkim do peïniejszego
uczestnictwa jednostek w rynkach. Przykïadowo, polskie badania ĂwiadomoĂci
ekonomicznej, przeprowadzone w 2015 na zlecenie NBP, pokazujÈ, ĝe wïÈczenie
wb system finansowy, definiowany jako liczba posiadanych produktów finansowych, pozytywnie koreluje z subiektywnym i obiektywnym poziomem wiedzy ekonomicznej, jak równieĝ z otwartoĂciÈ i zwiÚkszonÈ potrzebÈ wiedzy ekonomicznej.
Y Wzrost racjonalnoĂci podejmowanych decyzji, takĝe w obszarze inwestycji
wbedukacjÚ i ksztaïcenie ustawiczne – efektywna edukacja ekonomiczna prowadzi do rozbudzenia chÚci do dalszej nauki, czego dowodzÈ m.in. badania Suciu
i Lacatus17.
15
16

17

M.C. Schug, D.R. Lee, Why Economic Education Is Dangerous for Politicians, „The Journal of
Private Enterprise” 2012, 28(1), s. 47–60.
Por. np. Komunikat Komisji Wspólnot Europejskich: Edukacja Finansowa, KOM(2007) 808
wersja ostateczna, Bruksela dnia 18.12.2007; APEC Guidebook on Financial and Economic
Literacy in Basic Education, 2014, Human Resources Development Working Group, APEC
Project: HRD 06 2012A.
M.Ch. Suciu, M.L. Lacatus, Economic Education at a Turning Point. New Challenges & Opportunites, „Annals – Economic and Administrative Series” 2013, Vol. 7, issue 1, s. 59–72.
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Dobrobyt rodziny:
Y Rodziny z wyĝszym poziomem ĂwiadomoĂci ekonomicznej sÈ w stanie lepiej
gospodarowaÊ dochodem, dokonywaÊ lepszej alokacji Ărodków miÚdzy konsumpcjÚ a oszczÚdnoĂci, konsumpcjÚ obecnÈ i przyszïÈ, sÈ lepiej przygotowane
na nieoczekiwane wydarzenia i w wiÚkszym stopniu zdolne do podoïania ekonomicznym wyzwaniom przyszïoĂci (np. zabezpieczenie emerytalne, transfery
miÚdzypokoleniowe itd.).
Y Moĝliwy jest wzrost dobrobytu oraz stabilnoĂci finansowej gospodarstw domowych – m.in. poprzez wiÚksze kompetencje zarzÈdzania ryzykiem decyzji ekonomicznych i unikanie nadmiernej ekspozycji na ryzyko.
Dobrobyt spoïeczny i rozwój gospodarczy:
Y Wzrost zdolnoĂci ekonomicznych jednostek i gospodarstw domowych przekïada
siÚ na wiÚkszÈ efektywnoĂÊ gospodarowania spoïecznoĂci oraz rynków – poprzez
wzrost zatrudnienia, inwestycji oraz przedsiÚbiorczoĂci dokonuje siÚ wzrost dobrobytu jednostek, prowadzÈc do wzrostu gospodarczego.
Y Bardziej Ăwiadome, racjonalne, oparte na wiedzy i doĂwiadczeniu decyzje ekonomiczne prowadzÈ do umacniania siÚ stabilnoĂci systemu ekonomicznego oraz
do wzrostu efektywnoĂci mechanizmów gospodarczych.
Y Wzrost ĂwiadomoĂci ekonomicznej moĝe dziaïaÊ jako mechanizm wyrównywania szans spoïecznych osób pochodzÈcych z róĝnych Ărodowisk i przez to zapewnienia spójnoĂci spoïecznej, m.in. zapobiegajÈc wykluczeniu spoïecznemu
czy podnoszÈc umiejÚtnoĂci radzenia sobie na rynku pracy oraz ograniczajÈc
ryzyka niewïaĂciwych decyzji konsumenckich.
Co ciekawe, w postulowanych korzyĂciach z edukacji ekonomicznej wspólnym
mianownikiem jest „odpowiedzialne podejmowanie decyzji”, choÊ nie jest to Ăcisïa
kategoria ekonomiczna i wydaje siÚ, ĝe nie doczekaïa siÚ dotÈd definicji na gruncie
ekonomicznej teorii podejmowania decyzji (nie naleĝy chyba zakïadaÊ toĝsamoĂci
pojÚcia „odpowiedzialnego” z „racjonalnym” podejmowaniem decyzji).
Naleĝy takĝe zauwaĝyÊ, ĝe znane z literatury korzyĂci z edukacji i wzrostu
ĂwiadomoĂci ekonomicznej (w tym finansowej) majÈ najczÚĂciej charakter deklaratywny, bÈdě sÈ oparte na prostych badaniach ankietowych stanu ĂwiadomoĂci
ekonomicznej spoïeczeñstw róĝnych krajów i analizie porównawczej wyników tych
badañ ze zmiennymi makroekonomicznymi. Przykïadowo, z miÚdzynarodowego,
porównawczego badania „Economic Literacy: An International Comparison”18
moĝna siÚ dowiedzieÊ, ĝe ĂwiadomoĂÊ ekonomiczna poprawia siÚ wraz ze wzrostem wskaěników bÚdÈcych motorami kapitaïu ludzkiego oraz z postÚpujÈcymi re18

T. Jappelli, Economic Literacy: An International Comparison, „The Economic Journal” 2010,
Vol. 120, No. 548, FEATURES, s. F429–F451.
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formami rynków finansowych. Wniosek ten wyglÈda interesujÈco, jednak równie
interesujÈce jest to, ĝe zmienna objaĂniana odpowiadajÈca w badaniu empirycznym
za economic literacy to Ărednia odpowiedzi respondentów (liderów z biznesu) na
wprost zadane pytanie o ocenÚ ĂwiadomoĂci ekonomicznej osób w danym kraju.
Polega siÚ wiÚc na subiektywnym rozumieniu tego zïoĝonego zjawiska przez respondentów19. Jeĝeli zatem dla respondentów ĂwiadomoĂÊ ekonomiczna jest dobrÈ
miarÈ jakoĂci kapitaïu ludzkiego i majÈ oni pewnÈ wiedzÚ na temat jakoĂci kapitaïu
ludzkiego w badanym kraju, otrzymuje siÚ tautologiczny wniosek o zaleĝnoĂci miÚdzy tymi dwoma zmiennymi (które sÈ po prostu autoskorelowane).
Zauwaĝalny jest deficyt badañ dotyczÈcych pomiaru kosztów i korzyĂci z edukacji ekonomicznej oraz rzeczywistego, mierzalnego wpïywu wzrostu ĂwiadomoĂci
ekonomicznej na dobrobyt ekonomiczny i spoïeczny. W tym kontekĂcie moĝna wyraziÊ poglÈd, ĝe naleĝy wiÈzaÊ nadziejÚ z rozwojem metodyki badañ eksperymentalnych, które umoĝliwiajÈ testowanie w warunkach terenowych lub laboratoryjnych
wpïywu takich zmiennych, jak dostÚp do informacji, doĂwiadczenie, postawy, umiejÚtnoĂci, na decyzje ekonomiczne oraz ich optymalnoĂÊ. Ewaluacja skutecznoĂci
ibefektywnoĂci programów w zakresie podnoszenia ĂwiadomoĂci ekonomicznej nabiera na znaczeniu w zwiÈzku z tym, ĝe z jednej strony obserwujemy coraz wiÚkszÈ
popularnoĂÊ inicjatyw edukacyjnych tego typu, zaĂ z drugiej strony dostÚpne sÈ
badania dowodzÈce nikïej ich skutecznoĂci (w obszarze edukacji finansowej20).

4. JAK KSZTATOWAm ¥WIADOMO¥m EKONOMICZNk?
Niezaleĝnie od tego, na ile Ăcisïa jest nasza wiedza o szczegóïowych obszarach
i sile wystÚpowania korzyĂci ze wzrostu ĂwiadomoĂci ekonomicznej, moĝna skonstatowaÊ, ĝe naczelna korzyĂÊ jest zapisana w naturze samej ekonomii. Zwaĝywszy na fakt, ĝe ekonomia jest naukÈ o podejmowaniu decyzji o alokacji zasobów,
gïównÈ korzyĂciÈ z edukacji zorientowanej na wzrost ĂwiadomoĂci ekonomicznej
powinien byÊ rozwój zdolnoĂci do prowadzenia obiektywnych, racjonalnych analiz
zjawisk gospodarczych oraz opierania na nich decyzji – przy czym w takim samym
stopniu dotyczy to jednostek, jak i podmiotów prywatnych i publicznych, w tym
decydentów polityki gospodarczej21. Potrzeba powszechnej edukacji ekonomicznej
wynika równieĝ z daleko idÈcych deficytów w tym obszarze – wiedza wielu ludzi

19
20

21

Dane uĝyte w badaniu T. Jappelli pochodzÈ z dorocznych raportów World Competitiveness
Yearbook instytutu IMD.
Por. L.E. Willis, The Financial Education Fallacy, „American Economic Review” 2011, 101(3),
s. 429–434; L. Mandell, L.S. Klein, The impact of financial literacy education on subsequent
financial behavior, „Journal of Financial Counseling and Planning” 2009, 20(1), s. 15–24.
R.A. Banaszak, The Nature of Economic Literacy, ERIC Digest, 1987, No. 41.
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jest nieadekwatna do stopnia zïoĝonoĂci otaczajÈcego ich Ăwiata gospodarczego
ibsprawnego funkcjonowania w nim.
OdpowiadajÈc na pytanie, jak uczyÊ ekonomii, aby ksztaïtowaÊ ĂwiadomoĂÊ ekonomicznÈ, naleĝy na poczÈtku zaznaczyÊ, ĝe problemu tego nie da siÚ analizowaÊ
abstrahujÈc od szerszego kontekstu narodowej strategii edukacji ekonomicznej.
Taka strategia, na wzór postulowanych narodowych strategii edukacji finansowej, powinna stanowiÊ kompleksowÈ odpowiedě na potrzebÚ instytucjonalnego
wzmacniania ĂwiadomoĂci ekonomicznej ludzi, co jest wyrazem odpowiedzialnoĂci
pañstwa za ksztaïcenie kompetencji cywilizacyjnych i rozwój kapitaïu ludzkiego.
Liczne kraje prowadzÈ obecnie prace (lub je juĝ zakoñczyïy) nad narodowymi strategiami edukacji finansowej22. Jeszcze w 2011 roku byïo 26 krajów, które rozpoczÚïy prace nad narodowymi strategiami, natomiast w 2013 roku liczba ta wzrosïa
do 46 krajów (w tej grupie od 2010 roku jest teĝ Polska).
DuĝÈ zasïugÚ w upowszechnianiu holistycznego, systemowego podejĂcia do
tematyki edukacji finansowej na poziomie kraju ma organizacja OECD, która
stworzyïa zestaw wytycznych do efektywnego wdraĝania narodowych strategii
edukacji finansowej. Wytyczne te mogÈ z powodzeniem sïuĝyÊ do opracowania rozszerzonych programów edukacji ekonomicznej, obejmujÈcych takĝe ĂwiadomoĂÊ
ekonomicznÈ jednostki w sferze konsumenckiej oraz zachowañ na rynku pracy
ibaktywnoĂci zwiÈzanych z przedsiÚbiorczoĂciÈ. Zasady opublikowane w roku 2005
przez OECD „Principles and Good Practices for Financial Education and Awareness” zostaïy zatwierdzone przez wszystkie pañstwa czïonkowskie OECD, w tym
równieĝ przez wiele pañstw czïonkowskich UE23. DokonujÈc ich merytorycznego
rozszerzenia zbedukacji finansowej na ekonomicznÈ, moĝna postulowaÊ wdroĝenie
nastÚpujÈcych reguï:
Y Zasada nr 1: Edukacja ekonomiczna powinna byÊ aktywnie wspierana i powinna
byÊ dostÚpna w sposób ciÈgïy na wszystkich etapach ĝycia.
Y Zasada nr 2: Programy edukacji ekonomicznej powinny byÊ starannie przystosowane do szczególnych potrzeb osób, które z nich korzystajÈ. OsiÈgniÚcie tego
celu wymaga przeprowadzenia uprzednich badañ w zakresie obecnego stanu
wiedzy obywateli tak, by zidentyfikowaÊ te kwestie, w przypadku których niedostatki wiedzy sÈ najwiÚksze. DostÚp do programów powinien byÊ ïatwy.
22

23

A. Grifoni, F. Messy, Current Status of National Strategies for Financial Education: A Comparative Analysis and Relevant Practices, OECD Working Papers on Finance, Insurance and
Private Pensions 2012, No. 16. OECD Publishing; OECD/G20, 2013, Advancing National Strategies for Financial Education. OECD Publishing, http://www.oecd.org/finance/financial-education/
advancing-national-strategies-forfinancial-education.htm (dostÚp: 20.10.2016); T. Potocki, Narodowe strategie rozwoju edukacji finansowej w Unii Europejskiej, [w:] Strategie gospodarcze ibspoïeczne w Unii Europejskiej, K. Opolski, J. Górski (red.), WNE UW, Warszawa 2015, s. 153–166.
OECD, 2005, Principles and Good Practices for Financial Education and Awareness, http://
www.oecd.org/dataoecd/7/17/35108560.pdf (dostÚp: 22.10.2016).
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Y Zasada nr 3: Konsumenci powinni moĝliwie wczeĂnie zdobyÊ wiedzÚ na tematy
ekonomiczne i finansowe. WïaĂciwe organy krajowe powinny rozwaĝyÊ wïÈczenie
wiedzy z tego zakresu do programów ksztaïcenia jako przedmiotu obowiÈzkowego.
Y Zasada nr 4: Programy edukacji ekonomicznej powinny obejmowaÊ ogólne narzÚdzia uĂwiadamiajÈce uczestnikom koniecznoĂÊ poszerzenia swojej wiedzy na
tematy ekonomiczne oraz zwiÚkszenia umiejÚtnoĂci oceny ryzyka.
Y Zasada nr 5: Wiedza z zakresu ekonomii i finansów przekazywana przez podmioty oferujÈce usïugi konsumenckie, w tym finansowe, powinna byÊ udostÚpniana w sposób uczciwy, przejrzysty i bezstronny. Naleĝy zadbaÊ o to, by interesy konsumentów byïy zawsze przestrzegane.
Y Zasada nr 6: Osoby bezpoĂrednio realizujÈce program edukacji ekonomicznej
powinny otrzymaÊ wystarczajÈce Ărodki oraz wïaĂciwe przeszkolenie, aby potrafiïy przeprowadziÊ szkolenie skutecznie i z wiarÈ we wïasne umiejÚtnoĂci.
Y Zasada nr 7: Naleĝy tak wspieraÊ koordynacjÚ na szczeblu krajowym wĂród
zainteresowanych stron, aby osiÈgnÈÊ jasny podziaï zadañ, uïatwiÊ wymianÚ
doĂwiadczeñ oraz wykorzystywaÊ dostÚpne zasoby w sposób racjonalny i odpowiednio do priorytetów. Naleĝy równieĝ tak usprawniÊ wspóïpracÚ miÚdzynarodowÈ miÚdzy podmiotami oferujÈcymi programy edukacji ekonomicznej, aby
uïatwiÊ wymianÚ najlepszych praktyk.
Y Zasada nr 8: Podmioty oferujÈce programy edukacji ekonomicznej powinny okresowo poddawaÊ ocenie, a w razie koniecznoĂci tak aktualizowaÊ realizowane programy, aby zawsze odpowiadaïy one najlepszym stosowanym rozwiÈzaniom.
Jednym z kluczowych pytañ jest to, czego uczyÊ, aby maksymalizowaÊ wzrost
ĂwiadomoĂci ekonomicznej we wszystkich jej zdefiniowanych obszarach. OdpowiadajÈc na to pytanie, warto pamiÚtaÊ o neutralnoĂci ĂwiatopoglÈdowej i politycznej
przekazywanych treĂci, potrzebie zachowania pluralizmu wzglÚdem róĝnych szkóï
myĂli ekonomicznej oraz dopasowaniu treĂci do zdolnoĂci percepcji i rzeczywistych
potrzeb nauczanych grup osób. Badania Kovacheva pokazujÈ, ĝe w praktyce nauczania uniwersyteckiego moĝe zachodziÊ doĂÊ daleko posuniÚta unitarnoĂÊ kierunków i metod nauczania z aktualnie prowadzonymi badaniami naukowymi, co
moĝe (nie musi) negatywnie wpïywaÊ na zaspokajanie potrzeb edukacyjnych24.
OdpowiadajÈc natomiast na pytanie, jak uczyÊ, warto wziÈÊ pod uwagÚ przestrogÚ
niemieckich badaczy. Wunder, Kemp i England zwracajÈ uwagÚ na fakt, ĝe wb nauczaniu ekonomii dominuje podejĂcie, które moĝna nazwaÊ uczeniem „myĂlenia jak
ekonomista”, z pominiÚciem nauczania o gospodarce jako takiej – podstawowych
faktów ibmechanizmów gospodarczych najbardziej przydatnych dla jednostek25. Pod24
25

Z. Kovachev, Foundation Of The System Of Economic Knowledge, „Izvestiya” 2011, issue 1,
s.b17–32.
T. Wunder, T. Kemp, S. England, Fact Based Economic Education, „Journal of Economic Issues”
2009, Vol. 43, issue 2, s. 467–476.
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nosi siÚ takĝe postulat, aby w nauczaniu ekonomii wykorzystywaÊ nowoczesne formy
nauczania, dostosowane do potrzeb, zdolnoĂci percepcji odbiorców oraz zastosowañ
zdobytej wiedzy – co jest zgodne z rozumieniem alfabetyzacji ekonomicznej jako procesu zapobiegania analfabetyzmowi funkcjonalnemu, ksztaïtowaniu nie tylko wiedzy,
ale teĝ postaw, umiejÚtnoĂci i zdolnoĂci podejmowania decyzji. Proponuje siÚ m.in.
wykorzystanie podejĂcia „uczenia siÚ przez doĂwiadczenie”, znane sÈ obiecujÈce metody nauczania z zastosowaniem metodyki ekonomii eksperymentalnej.

PODSUMOWANIE
„NieĂwiadomoĂÊ ekonomiczna moĝe byÊ groěna – ryzykuje siÚ zazwyczaj wiÚcej,
niĝ niezdanie egzaminu”26, bo decyzje ekonomiczne sÈ podejmowane przez kaĝdego
wïaĂciwie codziennie. Ostatni kryzys finansowo-gospodarczy po 2008 roku, abwbPolsce takĝe problem z kredytami hipotecznymi we frankach szwajcarskich (dotyczÈcy
wzrostu wartoĂci kredytów denominowanych w CHF na skutek aprecjacji tej waluty), obnaĝyï skutki niedostatecznej ĂwiadomoĂci finansowej, jak nadmierny (nie
w peïni kontrolowany) apetyt na ryzyko, nieoptymalna alokacja dochodu rozporzÈdzalnego miÚdzy konsumpcjÚ i oszczÚdnoĂci, nadmierne i nieoparte na kalkulacji
ekonomicznej zadïuĝanie siÚ, a nawet upadïoĂÊ konsumencka. Wydarzenia gospodarcze z ostatnich lat przemawiajÈ na rzecz potrzeby powszechnej, systemowo zaprogramowanej edukacji ekonomicznej, stanowiÈcej odpowiedě na realne potrzeby
róĝnych grup docelowych tej edukacji (ze wzglÚdu na peïnione przez nich funkcje
ibpodejmowane dziĂ lub w przyszïoĂci aktywnoĂci ekonomiczne).
Przy obecnym poziomie rozwoju gospodarczego oraz ekonomizacji i finansjalizacji ĝycia ludzi w wielu krajach, ĂwiadomoĂÊ ekonomiczna staje siÚ jednÈ z podstawowych kompetencji cywilizacyjnych potrzebnych do sprawnego funkcjonowania
wbspoïeczeñstwie. Co wiÚcej, wiedza, umiejÚtnoĂci, postawy i zdolnoĂÊ podejmowania decyzji o charakterze ekonomicznym sÈ waĝnymi skïadowymi kapitaïu ludzkiego. Tym samym, przed edukacjÈ ekonomicznÈ (ksztaïtowaniem ĂwiadomoĂci ekonomicznej) naleĝy stawiaÊ wymaganie, aby owocowaïa ona wzmocnieniem jednego
z czterech filarów gospodarki opartej na wiedzy, jakim jest edukacja. Wyksztaïceni
ib wykwalifikowani ludzie mogÈ efektywnie wykorzystywaÊ wiedzÚ, naleĝy dÈĝyÊ
do wspierania procesów budowy spoïeczeñstwa, skïadajÈcego siÚ z wykwalifikowanych, elastycznych i twórczych osób27.
26

27

R.E. Lucas Jr., A.B. Krueger, M. Rebecca, R.M. Blank, Promoting Economic Literacy: Panel
Discussion, „The American Economic Review” 2002, Vol. 92, No. 2, Papers and Proceedings of
the One Hundred Fourteenth Annual Meeting of the American Economic Association, s. 474.
Wedïug metodyki Banku ¥wiatowego gospodarka oparta na wiedzy skïada siÚ z 4 filarów:
1)bEdukacja: wyksztaïcona i wykwalifikowana ludnoĂÊ moĝe efektywnie wykorzystywaÊ wiedzÚ;
2)b System innowacji: system organizacji, które pomogÈ przyswoiÊ wiedzÚ i zaadaptowaÊ jÈ,
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Konieczne wydaje siÚ rozszerzenie narodowych strategii edukacji finansowej
ob wspóïczeĂnie bardzo waĝne zagadnienia dotyczÈce funkcjonowania jednostek na
rynku pracy, podejmowania dziaïañ przedsiÚbiorczych, czy racjonalnego i bezpiecznego funkcjonowania w roli konsumenta na dynamicznie zmieniajÈcych siÚ rynkach
– wbtym rynkach elektronicznych, w gospodarce wspóïdzielenia oraz w obrocie miÚdzynarodowym. Wyzwaniem pozostaje metodyczny, dajÈcy moĝliwoĂÊ porównañ w czasie oraz miÚdzy pañstwami, pomiar wysokoĂci ĂwiadomoĂci ekonomicznej, potrzeb jej
ksztaïtowania oraz okreĂlania kosztów i korzyĂci podejmowania w tym zakresie dziaïañ edukacyjnych. EkonomiĂci muszÈ siÚ zmierzyÊ z problemem ekonomicznej analizy
zjawiska ĂwiadomoĂci ekonomicznej, w tym z kwestiÈ ekonomicznej opïacalnoĂci edukacji ekonomicznej, z uwzglÚdnieniem kosztów i korzyĂci prywatnych i spoïecznych.

Streszczenie
Celem artykuïu jest przybliĝenie zagadnienia ĂwiadomoĂci i edukacji ekonomicznej (w tym finansowej). Tekst ma charakter opracowania przeglÈdowego
ibkoncepcyjnego i zawiera próbÚ zdefiniowania pojÚcia ĂwiadomoĂci ekonomicznej.
Wskazano w nim powody i korzyĂci wynikajÈce z upowszechniania edukacji ekonomicznej oraz zarysowano wybrane dylematy zwiÈzane z koncepcjÈ i pomiarem
ĂwiadomoĂci ekonomicznej.
Sïowa kluczowe: edukacja ekonomiczna, edukacja finansowa, ĂwiadomoĂÊ ekonomiczna, ĂwiadomoĂÊ finansowa

Abstract
The aim of this article is to present the subject of economic (including financial) knowledge and literacy. The text is both a literature review and conceptual
elaboration and it attempts to define the notion of economic literacy. The article
indicates the reasons and benefits of promoting economic education and outlines
abselection of the concept and economic literacy measurement related dilemmas.
Key words: economic education, financial education, economic literacy, financial
literacy
a takĝe kreowaÊ lokalnÈ wiedzÚ; 3) infrastruktura informacyjna – uïatwienia do efektywnej
komunikacji, przetwarzania i rozpowszechniania informacji; 4) system gospodarczy i instytucjonalny – stwarzajÈcy boděce do efektywnego tworzenia, rozprzestrzeniania i wykorzystania
istniejÈcej wiedzy; por. Wykorzystanie wiedzy dla potrzeb rozwoju w krajach kandydujÈcych
do czïonkostwa w Unii Europejskiej, 2002, Raport koñcowy Knowledge Economy Forum, Bank
¥wiatowy, Komisja Europejska, OECD, Paryĝ.
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ZAPOWIED½ KONFERENCJI
„¥WIADOMO¥m I EDUKACJA EKONOMICZNA
– ZNACZENIE I POMIAR”

Wydziaï Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego zaprasza do
udziaïu w konferencji naukowej „¥wiadomoĂÊ i edukacja ekonomiczna – znaczenie ibpomiar”. Konferencja odbÚdzie siÚ 9 grudnia br. na WNE UW w Warszawie
(ul.bDïugab44/50).
Problematyka ĂwiadomoĂci i edukacji ekonomicznej staïa siÚ w ostatnich latach
tematem oĝywionej debaty naukowej w ekonomii w Polsce i na Ăwiecie. Wyniki
badañ prowadzonych przez róĝne oĂrodki naukowe pokazujÈ, ĝe wysoki poziom
ĂwiadomoĂci ekonomicznej moĝe stanowiÊ kluczowÈ determinantÚ skutecznych
decyzji ekonomicznych, a poprzez to odgrywaÊ rolÚ ‘bufora’ stabilnoĂci finansowej
gospodarstw domowych (zarówno na poziomie mikro, jak i makro). Szczególnie,
zmniejszajÈc poziom nierównowagi finansowej budĝetów domowych, zmniejszajÈc nadmiernÈ ekspozycjÚ na zadïuĝenie siÚ, zwiÚkszajÈc poziom akumulowanych
oszczÚdnoĂci czy przyczyniajÈc siÚ do niĝszej podatnoĂci gospodarstw domowych
na ubóstwo.
JednÈ z najpopularniejszych form interwencji, których celem jest podnoszenie
poziomu ĂwiadomoĂci ekonomicznej, sÈ projekty edukacji ekonomicznej. Niestety, wiele badañ podaje w wÈtpliwoĂÊ skutecznoĂÊ programów edukacji finansowej,
wskazujÈc na koniecznoĂÊ szukania bardziej systemowego i holistycznego podejĂcia
do budowania ĂwiadomoĂci ekonomicznej. Ponadto, obserwowany jest niedostatek
opracowañ metodycznych, które zdefiniowaïyby koncepcjÚ ĂwiadomoĂci ekonomicznej, umiejscowiïy jÈ w nurcie i dyscyplinach nauk ekonomicznych, ustrukturyzowaïy jej komponenty, a tym samym pozwoliïy na wypracowanie skutecznych metod,
technik i narzÚdzi jej pomiaru.
W trakcie konferencji zaplanowane sÈ zarówno wystÈpienia o charakterze teoretycznym, empirycznym, jak i metodologicznym. W obliczu niskiej skutecznoĂci
programów edukacji ekonomicznej poĝÈdane sÈ opracowania naukowe definiujÈce
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warunki skutecznej edukacji ekonomicznej oraz majÈce walor aplikacyjny, skutkujÈc lepiej dopasowanymi do potrzeb odbiorcy programami edukacyjnymi.
Podczas wydarzenia planowane sÈ cztery sesje, w tym dwie sesje plenarne oraz
dwie równolegïe. Prezentowane bÚdÈ referaty na temat roli, znaczenia oraz potrzeb
i kierunków badañ dotyczÈce ĂwiadomoĂci i edukacji ekonomicznej, a takĝe opracowania poĂwiÚcone obszarom i metodykom badañ dotyczÈce ĂwiadomoĂci ibedukacji
ekonomicznej.
Wnioski z trzech sesji zostanÈ zaprezentowane i poddane pod dyskusjÚ podczas
czwartej sesji (plenarnej), której celem bÚdzie wypracowanie postulatów dotyczÈcych stworzenia programu badawczego w zakresie ĂwiadomoĂci ekonomicznej ibzaïoĝeñ dla skutecznych programów edukacji ekonomicznej.
WiÚcej informacji o Konferencji:
www.wne.uw.edu.pl/swiadomosc
swiadomosc@wne.uw.edu.pl
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