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Jaros aw Górski*

ALFABETYZACJA EKONOMICZNA, CZYLI 
ZNACZENIE WIADOMO CI EKONOMICZNEJ

1.  WYSOKA WIADOMO  NISKIEGO POZIOMU 
WIADOMO CI EKONOMICZNEJ

Wed ug Globalnego Badania Poziomu Edukacji Finansowej Standard & Poor’s 
z 2015 roku, obejmuj cego 148 pa stw wiata, mamy do czynienia z globalnym 
problemem braku wiadomo ci ekonomicznej. A  3,5 mld osób na wiecie nie ro-
zumie podstawowych poj  ekonomicznych, co oznacza, e tylko co trzecia osoba 
wiadomie podejmuje decyzje finansowe. Problem ten jest szczególnie widoczny 

w krajach s abiej rozwini tych, podczas gdy w Unii Europejskiej 55% badanych 
rozumie podstawowe poj cia. Unia jest zreszt  bardzo zdywersyfikowana pod tym 
wzgl dem.

Polska jest na pozycji 40. w ród 148 badanych pa stw, a 42% respondentów 
z naszego kraju kwalifikuje si  jako osoby, które s  przygotowane do podejmowania 
decyzji finansowych. Polacy uwa aj , e ich wiedza z zakresu ekonomii, finansów 
i gospodarki jest ma a lub rednia.

„Polakom brakuje wiedzy z zakresu podstaw ekonomii, nie najlepiej znaj  zasa-
dy funkcjonowania systemu podatkowego i bankowego, nie orientuj  si  w mo li-
wo ciach oszcz dzania i pomna ania swojego kapita u” – to g ówne wnioski p yn ce 

* Dr Jaros aw Górski jest adiunktem w Katedrze Bankowo ci, Finansów i Rachunkowo ci na 
Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Ekonomicznego.
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z raportu „Stan wiedzy ekonomicznej Polaków”1. Podstawow  wiedz  ekonomiczn  
Polacy zdobywaj  m.in. na rynku pracy – osoby m ode (15–24 lat), które jeszcze 
na nim nie zaistnia y, charakteryzuje s absza znajomo  podstawowych poj  eko-
nomicznych ni  osoby starsze, aktywne zawodowo. Tylko co trzeci Polak wie, e 
w Polsce obowi zuj  dwa progi podatkowe.

Z kolei z ogólnopolskiego badania wiadomo ci ekonomicznej Polaków (próba 
reprezentatywna, badanie na zlecenie NBP)2 wynika, e obszarem, w którym Pola-
cy oceniaj  swoj  wiedz  najlepiej, jest gospodarowanie bud etem domowym (30% 
badanych ocenia swoj  wiedz  jako bardzo du  lub raczej du ). Ponad po owa 
respondentów ocenia a swoj  wiedz  jako bardzo ma  lub ma  w odniesieniu do 
wi kszo ci kategorii b d cych przedmiotem badania, w tym: korzystania z kredy-
tów i po yczek oraz ubezpiecze  (51%), oszcz dzanie, korzystanie z lokat i kont 
oszcz dno ciowych (55%), gospodarka rynkowa (63%), funkcjonowanie instytucji 
finansowych, tzw. parabanków (64%).

Polacy potwierdzaj , e wiedza z zakresu ekonomii i finansów jest potrzebna 
w codziennym yciu (72% odpowiedzi pozytywnych). Niestety, zdecydowanie rza-
dziej uznaj  j  za interesuj c  (45%). Prawdziwe wyzwanie dla wszelkich progra-
mów edukacyjnych to przedstawienie zagadnie  z tej dziedziny w przyst pny spo-
sób. Jedynie co czwarty badany uwa a, e informacje dotycz ce ekonomii s  atwe 
do zrozumienia. Ci, którzy uwa aj  wiedz  ekonomiczn  za potrzebn  w yciu, 
interesuj c  i atw  do zrozumienia, chc  j  zdobywa  i pog bia , lepiej oceniaj  
swój poziom wiedzy i osi gaj  wy sze wyniki w te cie ekonomicznym. Z badania 
NBP wynika, e Polacy maj  mieszane uczucia w stosunku do wiedzy ekonomicz-
nej. Blisko 3/4 respondentów uwa a, e kompetencje w tym zakresie u atwiaj  
popraw  sytuacji materialnej i e ka dy powinien mie  podstawowe wykszta cenie 
ekonomiczne. Równocze nie jednak pojawiaj  si  opinie, e osoby z wysok  wiedz  
ekonomiczn  wykorzystuj  j  do nieuczciwego zarabiania pieni dzy3. Dominuj -
cym segmentem – sk adaj cym si  z a  66% respondentów – jest segment „edukacja 
na podstawowym poziomie”, cechuj cy si  niskim poziom wiedzy oraz brakiem lub 
s ab  motywacj  do jej rozwoju.

Z powy szych danych wynikaj  co najmniej cztery wnioski. Po pierwsze, po-
ziom wiedzy ekonomicznej jest ogó em na wiecie niski, a poziom tej 
wiedzy w Polsce jest ni szy ni  wynika oby to z relatywnego stopnia 
rozwoju polskiej gospodarki na tle innych krajów. Po drugie, niskiej wie-
dzy ekonomicznej towarzyszy przekonanie, e jest to obszar deficytowy, 

1 Stan wiedzy ekonomicznej Polaków, raport Instytutu Wolno ci i Raiffeisen Polbank, lipiec 
2014 r., s. 7.

2 Stan wiedzy i wiadomo ci ekonomicznej Polaków 2015, konsorcjum Pracownia Bada  i In-
nowacji Spo ecznych „Stocznia” i Grupa IQS dla Departamentu Edukacji i Wydawnictw NBP, 
2015.

3 Ibidem.
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co mo e przemawia  na rzecz potrzeby prowadzenia szeroko zakrojonych dzia a  
edukacyjnych. Po trzecie, paradoksalnie – pomimo podzielania opinii o u yteczno-
ci wiedzy ekonomicznej – Polacy nie s  w pe ni przekonani co do etyczno ci 

wykorzystania wiedzy ekonomicznej oraz potrzeby posiadania wysokiej 
wiedzy z zakresu ekonomii, co oznacza, e przedmiotem oddzia ywania 
powinna by  nie tylko wiedza ekonomiczna, ale te  wiadomo  ekono-
miczna Polaków. Wynika z tego równie  (po czwarte), e jednym z wa nych 
obszarów stymulowania motywacji do podnoszenia wiedzy ekonomicznej 
powinno by  pokazywanie korzy ci p yn cych z wy szego poziomu wia-
domo ci ekonomicznej. 

2.  CZYM JEST WIADOMO  EKONOMICZNA? 
WIEDZA A WIADOMO  EKONOMICZNA

wiadomo  to wed ug jednego ze znacze  s ownikowych: „charakterystyczna 
dla cz owieka zdolno  poznawania i oceniania siebie i otoczenia”4. Szukaj c zatem 
najprostszego uj cia definicyjnego zjawiska wiadomo ci ekonomicznej, mo na by 
rzec, i  jest to zdolno  poznawania i oceniania ekonomicznego otoczenia 
ycia jednostki.

W literaturze naukowej cz ciej spotykanym terminem (i lepiej badanym zjawi-
skiem) ni  „ wiadomo  ekonomiczna” jest „ wiadomo  finansowa”. Wedle przy-
j tych definicji wiadomo  finansowa ma szersze znaczenie ni  wiedza finansowa, 
oznacza bowiem triad  komponentów: wiedz , umiej tno ci (stosowania nabytej 
wiedzy) oraz postaw (ch ci, motywacji i gotowo ci podejmowania decyzji)5. Szero-
kiej interpretacji wiedzy / wiadomo ci finansowej (ang.: financial literacy) dokonu-
je INFE OECD6, podkre laj c znaczenie nie tylko poj , faktów i danych, ale tak e 
umiej tno ci, postaw i zachowa . wiadomo  finansowa jest definiowana jako „po-

czenie wiadomo ci, wiedzy, umiej tno ci, postaw i zachowa  niezb dnych w celu 
podejmowania decyzji finansowych i prowadz cych do osi gni cia indywidualnego 

4 S ownik j zyka polskiego, W. Doroszewski (red.), http://sjp.pwn.pl/slowniki/swiadomosc.html 
(dost p: 26.10.2016).

5 Por. S. Flejterski, wiadomo  ekonomiczna i spo eczna jako determinanta kondycji ekonomicz-
nej gospodarstw domowych na tle bada  (wtórnych i pierwotnych), [w:] B. wiecka (red.), Ban-
kructwa gospodarstw domowych. Perspektywa ekonomiczna i spo eczna, Difin, Warszawa 2008, 
s. 100–103; M. Iwanicz-Drozdowska (red.), Edukacja i wiadomo ci finansowa, Wydawnictwo 
SGH, Warszawa 2011, s. 13–17; T. Potocki, K. Opolski, Metody podnoszenia wiadomo ci finan-
sowej w ród osób zagro onych wykluczeniem spo ecznym, „Studia Prawno-Ekonomiczne” 2016, 
tom XCVIII, s. 256.

6 Mi dzynarodowy System Edukacji Finansowej, International Network on Financial Institution 
(INFE).
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finansowego dobrobytu”7. Uj cie to stanowi dobry punkt wyj cia do zdefiniowania 
wiadomo ci ekonomicznej, pami taj c przy tym, e znaczenie poj cia ekonomia 

jest rozleglejsze ni  poj cia finanse, a tak e, e istot  zjawisk ekonomicznych jest 
podejmowanie decyzji w obszarze gospodarowania zasobami. Parafrazuj c zatem 
definicj  wiadomo ci finansowej, mo na uzna , e na wiadomo  ekonomicz-
n  sk adaj  si  nast puj ce elementy: 1) wiedza – znajomo  i rozumienie 
poj  ekonomicznych oraz mechanizmów dzia ania gospodarki; 2) umie-
j tno ci – zastosowania nabytej wiedzy ekonomicznej w podejmowanych 
decyzjach ekonomicznych (analizy, oceny, wybory); 3) postawy – motywa-
cja i gotowo  do wykorzystania wiedzy i umiej tno ci ekonomicznych 
w ró nych sytuacjach yciowych; 4) decyzje – podejmowanie decyzji ze 
wiadomo ci  ich skutków ekonomicznych oraz podejmowanie racjonal-

nych decyzji ekonomicznych.
W literaturze angloj zycznej poj ciem cz sto u ywanym do opisu zjawisk 

dotycz cych szeroko rozumianych kompetencji finansowych lub (rzadziej) eko-
nomicznych jest literacy. Jest to przeciwie stwo s owa illiteracy oznaczaj cego 
analfabetyzm. Je eli zatem rozumie  wiadomo  ekonomiczn  przez analogi  do 
angielskiego poj cia economic literacy8, to najpro ciej mówi c, jest to umiej tno  
rozumienia i korzystania z podstawowej wiedzy ekonomicznej. W tym sen-
sie wiadomo  ekonomiczna by aby wyrazem niwelowania pewnego obsza-
ru analfabetyzmu ekonomicznego, stanowi cego specyficzn  kategori  
analfabetyzmu funkcjonalnego, polegaj cego na braku wiedzy lub braku 
umiej tno ci stosowania wiedzy o charakterze ekonomicznym, utrudnia-
j cym funkcjonowanie jednostki. Je eli zgodzimy si , e wspó cze nie podsta-
wowa wiedza ekonomiczna jest – podobnie jak umiej tno ci technologiczne oraz 
zdolno  przetwarzania wiedzy w ogóle – jedn  z podstawowych kompetencji cywi-
lizacyjnych, to atwo uzna , e wiadomo  ekonomiczna staje si  wa n  sk adow  
kapita u ludzkiego wspó czesnego cz owieka. Jak powiedzia  Gary Stern, by y szef 
Rezerwy Federalnej USA (Fed) w Minneapolis: „ wiadomo  ekonomiczna [econo-
mic literacy] jest kluczowa poniewa  pozwala ludziom zrozumie  si y, które istotnie 
oddzia uj  na jako  ich ycia”9.

Ponadto, przez analogi  do poj cia alfabetyzacji funkcjonalnej mo na zdefinio-
wa  alfabetyzacj  ekonomiczn  jako dzia alno  zmierzaj c  do przyswo-
jenia przez analfabetów ekonomicznych podstawowych umiej tno ci ro-

7 Improving Financial Literacy. Analysis of Issues and Policies, OECD, Paris 2005, s. 24.
8 T umaczenie literacy jako wiadomo  (finansowa czy ekonomiczna) nie jest oczywiste, ponie-

wa  w literaturze przedmiotu wyst puje równie  jako „wiedza”, czyli zaledwie jeden z kompo-
nentów wiadomo ci – por. np. B. Fr czek, Obszary bada  w zakresie poziomu wiedzy i edukacji 
finansowej spo ecze stwa w Polsce i na wiecie, „Studia Ekonomiczne” 2013, Uniwersytet Eko-
nomiczny w Katowicach, nr 173, s. 118–128.

9 A. Rolnik, Stern’s Legacy, The Region – Issue September 1, 2009.
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zumienia i pos ugiwania si  poj ciami ekonomicznymi oraz przyswajania 
wiedzy ekonomicznej bezpo rednio potrzebnej w yciu (w tym w pracy 
zawodowej)10. W stanie idealnym proces alfabetyzacji (edukacji) ekonomicznej 
mia by doprowadzi  do powstania „obywatelstwa ekonomicznego”, b d cego 
swoistym zwie czeniem dzia ania ca ego ekosystemu, dostarczaj cego spo eczne, 
finansowe i zwi zane ze ród ami utrzymania wykszta cenie ekonomiczne, w po -
czeniu z inkluzj  finansow , aby zapewni  silniejsze poczucie w asnego sprawstwa 
i zdolno ci spo eczno-finansowych11. 

Wiedza ( wiadomo ) finansowa nie jest definiowana jednoznacznie. wiadczy 
o tym ró norodno  opisów tego poj cia prezentowanych w literaturze. Wiedza 
finansowa ujmowana w sko koncentruje si  na wiedzy zwi zanej (niezb dnej) z za-
rz dzaniem pieni dzem, tj. bud etowaniem, oszcz dzaniem, inwestowaniem czy 
ubezpieczeniem. Natomiast w szerszym uj ciu mo e obejmowa  rozumienie ekono-
mii oraz zale no ci pomi dzy warunkami ekonomicznymi a decyzjami podejmowa-
nymi przez ró nych decydentów, np. gospodarstwa domowe w obszarze finansów12. 

W poj ciu wiadomo ci ekonomicznej nale y jednak uwzgl dnia  inne obszary 
kompetencji (wiedzy, umiej tno ci, postaw, podejmowania decyzji), ni  tylko doty-
cz ce funkcjonowania jednostki na rynkach finansowych, a zwi zanych ze wszyst-
kimi rodzajami aktywno ci ekonomicznych, tj. tak e na rynku dóbr i us ug (wa ny 
obszar wiadomo ci konsumenckiej) oraz rynku pracy, a tak e przedsi biorczo ci. 
A zatem zakres edukacji ekonomicznej musi by  szerzej rozumiany ni  wynika to 
z g ównych kierunków edukacji finansowej, do których nale 13: 

wiedza finansowa i zrozumienie przez klienta ró nych form wykorzystania pie-
ni dza i jego funkcji,
umiej tno ci finansowe i kompetencje opieraj ce si  na posiadanej wiedzy, ma-
j ce wp yw na wydatkowanie rodków i oszcz dzanie,
odpowiedzialno  rozumiana jako wiadomo  posiadana przez klientów, e po-
dejmowane przez nich decyzje finansowe wywieraj  wp yw na inne osoby, np. 
cz onków rodziny.

10 Por. definicje analfabetyzmu i alfabetyzacji: J. Landy-To wi ska, Analfabetyzm w Polsce i na 
wiecie, Warszawa 1961, definicje s ownika j zyka polskiego PWN: http://encyklopedia.pwn.pl/

haslo/3867725/alfabetyzacja.html, http://encyklopedia.pwn.pl/haslo/3869021/analfabetyzm.html
11 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.

12 Por. B. Fr czek, Obszary bada  w zakresie poziomu wiedzy..., op. cit.
13 Briefing Paper Compendium on Financial Services Issue 2008–2009, European Parliamentary 

Financial Services, Brussels 2009.



Miscellanea

147

3.  DLACZEGO WARTO KSZTA CI  WIADOMO  EKONOMICZN ? 
WYZWANIA POMIARU

Czy do edukacji ekonomicznej nale y przywi zywa  wi ksz  wag  ni  np. do 
edukacji muzycznej? Takie pytanie zada  sobie noblista w dziedzinie ekonomii 
(nagroda Nobla z 1982 r.) George Stigler. Udzielaj c na nie odpowiedzi w arty-
kule w „The Journal of Economic Education”14 stwierdzi , e aby ekonomia sta-
a si  obszarem powszechnej edukacji spo ecznej, musi spe nia  przynajmniej je-

den z dwóch warunków: 1) by  rodkiem komunikacji mi dzy lud mi, zawieraj c 
podstawowe poj cia oraz zale no ci logiczne tak cz sto u ywane w codziennych 
sytuacjach, e posiadanie podstawowej wiedzy z tego zakresu jest konieczno ci ; 
2) by  obszarem wiedzy cz sto po danej, lecz jeszcze niezbyt dost pnej na wolnym 
rynku w transakcji kupna od ekspertów. Stigler zauwa y , e istniej  trzy wa -
ne powody, dla których utrzymuje si  niski poziom wiadomo ci ekonomicznej na 
ca ym wiecie. Po pierwsze, generalnie osi gni cie wysokiego poziomu powszech-
nej znajomo ci jakiekolwiek dyscypliny wiedzy jest trudne, bo wymaga praktyki, 
inteligencji i wsparcia edukacyjnego. Po drugie, zdaniem noblisty ekonomia jest 
fa szywie pozornie prosta, poniewa  ekonomiczny dyskurs publiczny prowadzony 
jest zazwyczaj w bardzo przyst pny sposób, z pomini ciem ca ego aparatu me-
todycznego (w tym matematycznego), który stoi za prawid ami ekonomicznymi. 
Mo e to dawa  odbiorcom z udne wra enie zrozumienia zawi ych mechanizmów 
gospodarczych. Po trzecie za  ludzie niekiedy s  yczeniowi, eby nie powiedzie  
romantyczni w swoich oczekiwaniach, i preferuj  proste i bezpo rednie rozwi zania 
swoich problemów, co czyni ich podatnymi na propagand  i manipulacj  w obszarze 
wiedzy na temat tego, jak dzia a gospodarka – a zw aszcza polityka gospodarcza.

Udzielaj c pozytywnej odpowiedzi na pytanie o sens upowszechniania wiedzy 
ekonomicznej, Stigler w latach 80. XX w. argumentowa , e wiadomi ekono-
micznie obywatele maj  wi ksz  zdolno  podejmowania decyzji doty-
cz cych inwestycji w edukacj , poszukiwania okazji na rynku pracy, 
decydowania o swoich oszcz dno ciach i konsumpcji, a nawet podejmo-
wanie trafniejszych wyborów politycznych, co ostatecznie przek ada si  
na lepsze efekty spo eczne (ni  w przypadku spo ecze stw o ni szym poziomie 
wiadomo ci ekonomicznej).

Wspó cze nie wiemy (lub s dzimy, e wiemy) wi cej o potencjalnych (ale czy 
o rzeczywistych?) korzy ciach z edukacji ekonomicznej oraz przyrostu wiado-
mo ci ekonomicznej, nawet je eli chodzi o optymalno  wyborów politycznych. 
Przyk adowo, ameryka scy ekonomi ci Schug i Lee dowodzili w 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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z 2012 roku15, e edukacja ekonomiczna na poziomie nauczania powszechnego 
(ang. pre-college) nie jest rozpowszechniona, gdy  wysoki poziom wiadomo ci 
ekonomicznej spo ecze stwa nie jest po dany przez polityków, bo ci preferuj  
wyborców wierz cych w to, i  mo na dosta  co  za nic. Zdaniem autorów anali-
zy przeprowadzonej na gruncie teorii wyboru publicznego, upowszechnienie wie-
dzy na temat np. ograniczono ci zasobów, kosztów alternatywnych czy zale no ci 
zmiennych ekonomicznych utrudni oby ycie politykom i ograniczy o mo liwo ci 
stosowania demagogii i populizmu gospodarczego.

Wed ug aktualnego stanu wiedzy istniej  trzy obszary korzy ci wynikaj cych ze 
wzrostu wiadomo ci ekonomicznej, a s  nimi16:

Korzy ci osobiste:
Wzrost zdolno ci funkcjonowania w spo ecze stwie i gospodarce: mo liwo  
uczestnictwa jednostek w ró nych rynkach (finansowym, realnym, pracy) 
w bardziej poprawny i efektywny sposób (np. bezpieczne zawieranie dobrze 
wybranych us ug finansowych).
Mo liwo  odnajdywania i korzystania z okazji rynkowych, identyfikowania 
i zarz dzania ryzykiem ekonomicznym, zwi kszania produktywno ci w asnej 
i posiadanych zasobów, uzyskiwania lepszych rezultatów aktywno ci ekono-
micznych (zwi zanych m.in. z dochodami, oszcz dno ciami, zarz dzaniem ma-
j tkiem, konsumpcj  mi dzyokresow  itd.).
Wy szy poziom wiadomo ci ekonomicznej oznacza wi kszy zakres wolno ci indy-
widualnej i posiadanych mo liwo ci, prowadz c do obni enia spo ecznych kosztów 
funkcjonowania spo ecze stwa i gospodarki, a przede wszystkim do pe niejszego 
uczestnictwa jednostek w rynkach. Przyk adowo, polskie badania wiadomo ci 
ekonomicznej, przeprowadzone w 2015 na zlecenie NBP, pokazuj , e w czenie 
w system finansowy, definiowany jako liczba posiadanych produktów finanso-
wych, pozytywnie koreluje z subiektywnym i obiektywnym poziomem wiedzy eko-
nomicznej, jak równie  z otwarto ci  i zwi kszon  potrzeb  wiedzy ekonomicznej.
Wzrost racjonalno ci podejmowanych decyzji, tak e w obszarze inwestycji 
w edukacj  i kszta cenie ustawiczne – efektywna edukacja ekonomiczna prowa-
dzi do rozbudzenia ch ci do dalszej nauki, czego dowodz  m.in. badania Suciu 
i Lacatus17.

15 M.C. Schug, D.R. Lee, Why Economic Education Is Dangerous for Politicians, „The Journal of 
Private Enterprise” 2012, 28(1), s. 47–60. 

16 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.

17 M.Ch. Suciu, M.L. Lacatus, Economic Education at a Turning Point. New Challenges & Op-
portunites, „Annals – Economic and Administrative Series” 2013, Vol. 7, issue 1, s. 59–72.
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Dobrobyt rodziny:
Rodziny z wy szym poziomem wiadomo ci ekonomicznej s  w stanie lepiej 
gospodarowa  dochodem, dokonywa  lepszej alokacji rodków mi dzy kon-
sumpcj  a oszcz dno ci, konsumpcj  obecn  i przysz , s  lepiej przygotowane 
na nieoczekiwane wydarzenia i w wi kszym stopniu zdolne do podo ania eko-
nomicznym wyzwaniom przysz o ci (np. zabezpieczenie emerytalne, transfery 
mi dzypokoleniowe itd.).
Mo liwy jest wzrost dobrobytu oraz stabilno ci finansowej gospodarstw domo-
wych – m.in. poprzez wi ksze kompetencje zarz dzania ryzykiem decyzji eko-
nomicznych i unikanie nadmiernej ekspozycji na ryzyko.

Dobrobyt spo eczny i rozwój gospodarczy:
Wzrost zdolno ci ekonomicznych jednostek i gospodarstw domowych przek ada 
si  na wi ksz  efektywno  gospodarowania spo eczno ci oraz rynków – poprzez 
wzrost zatrudnienia, inwestycji oraz przedsi biorczo ci dokonuje si  wzrost do-
brobytu jednostek, prowadz c do wzrostu gospodarczego.
Bardziej wiadome, racjonalne, oparte na wiedzy i do wiadczeniu decyzje eko-
nomiczne prowadz  do umacniania si  stabilno ci systemu ekonomicznego oraz 
do wzrostu efektywno ci mechanizmów gospodarczych.
Wzrost wiadomo ci ekonomicznej mo e dzia a  jako mechanizm wyrównywa-
nia szans spo ecznych osób pochodz cych z ró nych rodowisk i przez to za-
pewnienia spójno ci spo ecznej, m.in. zapobiegaj c wykluczeniu spo ecznemu 
czy podnosz c umiej tno ci radzenia sobie na rynku pracy oraz ograniczaj c 
ryzyka niew a ciwych decyzji konsumenckich.

Co ciekawe, w postulowanych korzy ciach z edukacji ekonomicznej wspólnym 
mianownikiem jest „odpowiedzialne podejmowanie decyzji”, cho  nie jest to cis a 
kategoria ekonomiczna i wydaje si , e nie doczeka a si  dot d definicji na gruncie 
ekonomicznej teorii podejmowania decyzji (nie nale y chyba zak ada  to samo ci 
poj cia „odpowiedzialnego” z „racjonalnym” podejmowaniem decyzji).

Nale y tak e zauwa y , e znane z literatury korzy ci z edukacji i wzrostu 
wiadomo ci ekonomicznej (w tym finansowej) maj  najcz ciej charakter dekla-

ratywny, b d  s  oparte na prostych badaniach ankietowych stanu wiadomo ci 
ekonomicznej spo ecze stw ró nych krajów i analizie porównawczej wyników tych 
bada  ze zmiennymi makroekonomicznymi. Przyk adowo, z mi dzynarodowego, 
porównawczego badania „Economic Literacy: An International Comparison”18 
mo na si  dowiedzie , e wiadomo  ekonomiczna poprawia si  wraz ze wzro-
stem wska ników b d cych motorami kapita u ludzkiego oraz z post puj cymi re-

18 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 wygl da interesuj co, jednak równie 
interesuj ce jest to, e zmienna obja niana odpowiadaj ca w badaniu empirycznym 
za economic literacy to rednia odpowiedzi respondentów (liderów z biznesu) na 
wprost zadane pytanie o ocen  wiadomo ci ekonomicznej osób w danym kraju. 
Polega si  wi c na subiektywnym rozumieniu tego z o onego zjawiska przez re-
spondentów19. Je eli zatem dla respondentów wiadomo  ekonomiczna jest dobr  
miar  jako ci kapita u ludzkiego i maj  oni pewn  wiedz  na temat jako ci kapita u 
ludzkiego w badanym kraju, otrzymuje si  tautologiczny wniosek o zale no ci mi -
dzy tymi dwoma zmiennymi (które s  po prostu autoskorelowane).

Zauwa alny jest deficyt bada  dotycz cych pomiaru kosztów i korzy ci z edu-
kacji ekonomicznej oraz rzeczywistego, mierzalnego wp ywu wzrostu wiadomo ci 
ekonomicznej na dobrobyt ekonomiczny i spo eczny. W tym kontek cie mo na wy-
razi  pogl d, e nale y wi za  nadziej  z rozwojem metodyki bada  eksperymental-
nych, które umo liwiaj  testowanie w warunkach terenowych lub laboratoryjnych 
wp ywu takich zmiennych, jak dost p do informacji, do wiadczenie, postawy, umie-
j tno ci, na decyzje ekonomiczne oraz ich optymalno . Ewaluacja skuteczno ci 
i efektywno ci programów w zakresie podnoszenia wiadomo ci ekonomicznej na-
biera na znaczeniu w zwi zku z tym, e z jednej strony obserwujemy coraz wi ksz  
popularno  inicjatyw edukacyjnych tego typu, za  z drugiej strony dost pne s  
badania dowodz ce nik ej ich skuteczno ci (w obszarze edukacji finansowej20).

4. JAK KSZTA TOWA  WIADOMO  EKONOMICZN ?

Niezale nie od tego, na ile cis a jest nasza wiedza o szczegó owych obszarach 
i sile wyst powania korzy ci ze wzrostu wiadomo ci ekonomicznej, mo na skon-
statowa , e naczelna korzy  jest zapisana w naturze samej ekonomii. Zwa yw-
szy na fakt, e ekonomia jest nauk  o podejmowaniu decyzji o alokacji zasobów, 
g ówn  korzy ci  z edukacji zorientowanej na wzrost wiadomo ci ekonomicznej 
powinien by  rozwój zdolno ci 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 równie  z daleko id cych deficytów w tym obszarze – wiedza wielu ludzi 

19 Dane u yte w badaniu T. Jappelli pochodz  z dorocznych raportów World Competitiveness 
Yearbook instytutu IMD.

20 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.

21 R.A. Banaszak, The Nature of Economic Literacy, ERIC Digest, 1987, No. 41.
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jest nieadekwatna do stopnia z o ono ci otaczaj cego ich wiata gospodarczego 
i sprawnego funkcjonowania w nim.

Odpowiadaj c na pytanie, jak uczy  ekonomii, aby kszta towa  wiadomo  eko-
nomiczn , nale y na pocz tku zaznaczy , e problemu tego nie da si  analizowa  
abstrahuj c od szerszego kontekstu narodowej strategii edukacji ekonomicznej. 
Taka strategia, na wzór postulowanych narodowych strategii edukacji finanso-
wej, powinna stanowi  kompleksow  odpowied  na potrzeb  instytucjonalnego 
wzmacniania wiadomo ci ekonomicznej ludzi, co jest wyrazem odpowiedzialno ci 
pa stwa za kszta cenie kompetencji cywilizacyjnych i rozwój kapita u ludzkiego. 
Liczne kraje prowadz  obecnie prace (lub je ju  zako czy y) nad narodowymi stra-
tegiami edukacji finansowej22. Jeszcze w 2011 roku by o 26 krajów, które rozpo-
cz y prace nad narodowymi strategiami, natomiast w 2013 roku liczba ta wzros a 
do 46 krajów (w tej grupie od 2010 roku jest te  Polska).

Du  zas ug  w upowszechnianiu holistycznego, systemowego podej cia do 
tematyki edukacji finansowej na poziomie kraju ma organizacja OECD, która 
stworzy a zestaw wytycznych do efektywnego wdra ania narodowych strategii 
edukacji finansowej. Wytyczne te mog  z powodzeniem s u y  do opracowania roz-
szerzonych programów edukacji ekonomicznej, obejmuj cych tak e wiadomo  
ekonomiczn  jednostki w sferze konsumenckiej oraz zachowa  na rynku pracy 
i aktywno ci zwi zanych z przedsi biorczo ci . Zasady opublikowane w roku 2005 
przez OECD „Principles and Good Practices for Financial Education and Aware-
ness” zosta y zatwierdzone przez wszystkie pa stwa cz onkowskie OECD, w tym 
równie  przez wiele pa stw cz onkowskich UE23. Dokonuj c ich merytorycznego 
rozszerzenia z edukacji finansowej na ekonomiczn , mo na postulowa  wdro enie 
nast puj cych regu :

Zasada nr 1: Edukacja ekonomiczna powinna by  aktywnie wspierana i powinna 
by  dost pna w sposób ci g y na wszystkich etapach ycia.
Zasada nr 2: Programy edukacji ekonomicznej powinny by  starannie przysto-
sowane do szczególnych potrzeb osób, które z nich korzystaj . Osi gni cie tego 
celu wymaga przeprowadzenia uprzednich bada  w zakresie obecnego stanu 
wiedzy obywateli tak, by zidentyfikowa  te kwestie, w przypadku których nie-
dostatki wiedzy s  najwi ksze. Dost p do programów powinien by  atwy.

22 A. Grifoni, F. Messy, Current Status of National Strategies for Financial Education: A Com-
parative Analysis and Relevant Practices, OECD Working Papers on Finance, Insurance and 
Private Pensions 2012, No. 16. OECD Publishing; OECD/G20, 2013, Advancing National Strate-
gies for Financial Education. OECD Publishing, http://www.oecd.org/finance/financial-education/
advancing-national-strategies-forfinancial-education.htm (dost p: 20.10.2016); T. Potocki, Naro-
dowe strategie rozwoju edukacji finansowej w Unii Europejskiej, [w:] Strategie gospodarcze i spo-
eczne w Unii Europejskiej, K. Opolski, J. Górski (red.), WNE UW, Warszawa 2015, s. 153–166.

23 OECD, 2005, Principles and Good Practices for Financial Education and Awareness, http://
www.oecd.org/dataoecd/7/17/35108560.pdf (dost p: 22.10.2016).
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Zasada nr 3: Konsumenci powinni mo liwie wcze nie zdoby  wiedz  na tematy 
ekonomiczne i finansowe. W a ciwe organy krajowe powinny rozwa y  w czenie 
wiedzy z tego zakresu do programów kszta cenia jako przedmiotu obowi zkowego.
Zasada nr 4: Programy edukacji ekonomicznej powinny obejmowa  ogólne na-
rz dzia u wiadamiaj ce uczestnikom konieczno  poszerzenia swojej wiedzy na 
tematy ekonomiczne oraz zwi kszenia umiej tno ci oceny ryzyka.
Zasada nr 5: Wiedza z zakresu ekonomii i finansów przekazywana przez pod-
mioty oferuj ce us ugi konsumenckie, w tym finansowe, powinna by  udost p-
niana w sposób uczciwy, przejrzysty i bezstronny. Nale y zadba  o to, by inte-
resy konsumentów by y zawsze przestrzegane.
Zasada nr 6: Osoby bezpo rednio realizuj ce program edukacji ekonomicznej 
powinny otrzyma  wystarczaj ce rodki oraz w a ciwe przeszkolenie, aby po-
trafi y przeprowadzi  szkolenie skutecznie i z wiar  we w asne umiej tno ci.
Zasada nr 7: Nale y tak wspiera  koordynacj  na szczeblu krajowym w ród 
zainteresowanych stron, aby osi gn  jasny podzia  zada , u atwi  wymian  
do wiadcze  oraz wykorzystywa  dost pne zasoby w sposób racjonalny i odpo-
wiednio do priorytetów. Nale y równie  tak usprawni  wspó prac  mi dzyna-
rodow  mi dzy podmiotami oferuj cymi programy edukacji ekonomicznej, aby 
u atwi  wymian  najlepszych praktyk.
Zasada nr 8: Podmioty oferuj ce programy edukacji ekonomicznej powinny okre-
sowo poddawa  ocenie, a w razie konieczno ci tak aktualizowa  realizowane pro-
gramy, aby zawsze odpowiada y one najlepszym stosowanym rozwi zaniom.
Jednym z kluczowych pyta  jest to, czego uczy , aby maksymalizowa  wzrost 

wiadomo ci ekonomicznej we wszystkich jej zdefiniowanych obszarach. Odpowia-
daj c na to pytanie, warto pami ta  o neutralno ci wiatopogl dowej i politycznej 
przekazywanych tre ci, potrzebie zachowania pluralizmu wzgl dem ró nych szkó  
my li ekonomicznej oraz dopasowaniu tre ci do zdolno ci percepcji i rzeczywistych 
potrzeb nauczanych grup osób. Badania Kovacheva pokazuj , e w praktyce na-
uczania uniwersyteckiego mo e zachodzi  do  daleko posuni ta unitarno  kie-
runków i metod nauczania z aktualnie prowadzonymi badaniami naukowymi, co 
mo e (nie musi) negatywnie wp ywa  na zaspokajanie potrzeb edukacyjnych24.

Odpowiadaj c natomiast na pytanie, jak uczy , warto wzi  pod uwag  przestrog  
niemieckich badaczy. Wunder, Kemp i England zwracaj  uwag  na fakt, e w na-
uczaniu ekonomii dominuje podej cie, które mo na nazwa  uczeniem „my lenia jak 
ekonomista”, z pomini ciem nauczania o gospodarce jako takiej – podstawowych 
faktów i mechanizmów gospodarczych najbardziej przydatnych dla jednostek25. Pod-

24 Z. Kovachev, Foundation Of The System Of Economic Knowledge, „Izvestiya” 2011, issue 1, 
s. 17–32.

25 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 si  tak e postulat, aby w nauczaniu ekonomii wykorzystywa  nowoczesne formy 
nauczania, dostosowane do potrzeb, zdolno ci percepcji odbiorców oraz zastosowa  
zdobytej wiedzy – co jest zgodne z rozumieniem alfabetyzacji ekonomicznej jako pro-
cesu zapobiegania analfabetyzmowi funkcjonalnemu, kszta towaniu nie tylko wiedzy, 
ale te  postaw, umiej tno ci i zdolno ci podejmowania decyzji. Proponuje si  m.in. 
wykorzystanie podej cia „uczenia si  przez do wiadczenie”, znane s  obiecuj ce me-
tody nauczania z zastosowaniem metodyki ekonomii eksperymentalnej.

PODSUMOWANIE

„Nie wiadomo  ekonomiczna mo e by  gro na – ryzykuje si  zazwyczaj wi cej, 
ni  niezdanie egzaminu”26, bo decyzje ekonomiczne s  podejmowane przez ka dego 
w a ciwie codziennie. Ostatni kryzys finansowo-gospodarczy po 2008 roku, a w Pol-
sce tak e problem z kredytami hipotecznymi we frankach szwajcarskich (dotycz cy 
wzrostu warto ci kredytów denominowanych w CHF na skutek aprecjacji tej wa-
luty), obna y  skutki niedostatecznej wiadomo ci finansowej, jak nadmierny (nie 
w pe ni kontrolowany) apetyt na ryzyko, nieoptymalna alokacja dochodu rozporz -
dzalnego mi dzy konsumpcj  i oszcz dno ci, nadmierne i nieoparte na kalkulacji 
ekonomicznej zad u anie si , a nawet upad o  konsumencka. Wydarzenia gospo-
darcze z ostatnich lat przemawiaj  na rzecz potrzeby powszechnej, systemowo za-
programowanej edukacji ekonomicznej, stanowi cej odpowied  na realne potrzeby 
ró nych grup docelowych tej edukacji (ze wzgl du na pe nione przez nich funkcje 
i podejmowane dzi  lub w przysz o ci aktywno ci ekonomiczne).

Przy obecnym poziomie rozwoju gospodarczego oraz ekonomizacji i finansjaliza-
cji ycia ludzi w wielu krajach, wiadomo  ekonomiczna staje si  jedn  z podsta-
wowych kompetencji cywilizacyjnych potrzebnych do sprawnego funkcjonowania 
w spo ecze stwie. Co wi cej, wiedza, umiej tno ci, postawy i zdolno  podejmowa-
nia decyzji o charakterze ekonomicznym s  wa nymi sk adowymi kapita u ludzkie-
go. Tym samym, przed edukacj  ekonomiczn  (kszta towaniem wiadomo ci eko-
nomicznej) nale y stawia  wymaganie, aby owocowa a ona wzmocnieniem jednego 
z czterech filarów gospodarki opartej na wiedzy, jakim jest edukacja. Wykszta ceni 
i wykwalifikowani ludzie mog  efektywnie wykorzystywa  wiedz , nale y d y  
do wspierania procesów budowy spo ecze stwa, sk adaj cego si  z wykwalifikowa-
nych, elastycznych i twórczych osób27.

26 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.

27 Wed ug metodyki Banku wiatowego gospodarka oparta na wiedzy sk ada si  z 4 filarów: 
1) Edukacja: wykszta cona i wykwalifikowana ludno  mo e efektywnie wykorzystywa  wiedz ; 
2) System innowacji: system organizacji, które pomog  przyswoi  wiedz  i zaadaptowa  j , 
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Konieczne wydaje si  rozszerzenie narodowych strategii edukacji finansowej 
o wspó cze nie bardzo wa ne zagadnienia dotycz ce funkcjonowania jednostek na 
rynku pracy, podejmowania dzia a  przedsi biorczych, czy racjonalnego i bezpiecz-
nego funkcjonowania w roli konsumenta na dynamicznie zmieniaj cych si  rynkach 
– w tym rynkach elektronicznych, w gospodarce wspó dzielenia oraz w obrocie mi -
dzynarodowym. Wyzwaniem pozostaje metodyczny, daj cy mo liwo  porówna  w cza-
sie oraz mi dzy pa stwami, pomiar wysoko ci wiadomo ci ekonomicznej, potrzeb jej 
kszta towania oraz okre lania kosztów i korzy ci podejmowania w tym zakresie dzia-
a  edukacyjnych. Ekonomi ci musz  si  zmierzy  z problemem ekonomicznej analizy 

zjawiska wiadomo ci ekonomicznej, w tym z kwesti  ekonomicznej op acalno ci edu-
kacji ekonomicznej, z uwzgl dnieniem kosztów i korzy ci prywatnych i spo ecznych. 

Streszczenie

Celem artyku u jest przybli enie zagadnienia wiadomo ci i edukacji ekono-
micznej (w tym finansowej). Tekst ma charakter opracowania przegl dowego 
i koncepcyjnego i zawiera prób  zdefiniowania poj cia wiadomo ci ekonomicznej. 
Wskazano w nim powody i korzy ci wynikaj ce z upowszechniania edukacji eko-
nomicznej oraz zarysowano wybrane dylematy zwi zane z koncepcj  i pomiarem 
wiadomo ci ekonomicznej.

S owa kluczowe: edukacja ekonomiczna, edukacja finansowa, wiadomo  eko-
nomiczna, wiadomo  finansowa

Abstract

The aim of this article is to present the subject of economic (including finan-
cial) 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 
a selection of the concept and economic literacy measurement related dilemmas.

Key words: economic education, financial education, economic literacy, financial 
literacy

a tak e kreowa  lokaln  wiedz ; 3) infrastruktura informacyjna – u atwienia do efektywnej 
komunikacji, przetwarzania i rozpowszechniania informacji; 4) system gospodarczy i instytuc-
jonalny – stwarzaj cy bod ce do efektywnego tworzenia, rozprzestrzeniania i wykorzystania 
istniej cej wiedzy; por. Wykorzystanie wiedzy dla potrzeb rozwoju w krajach kandyduj cych 
do cz onkostwa w Unii Europejskiej, 2002, Raport ko cowy Knowledge Economy Forum, Bank 

wiatowy, Komisja Europejska, OECD, Pary .
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ZAPOWIED  KONFERENCJI 
„ WIADOMO  I EDUKACJA EKONOMICZNA 

– ZNACZENIE I POMIAR”

Wydzia  Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego zaprasza do 
udzia u w konferencji naukowej „ wiadomo  i edukacja ekonomiczna – znacze-
nie i pomiar”. Konferencja odb dzie si  9 grudnia br. na WNE UW w Warszawie 
(ul. D uga 44/50).

Problematyka wiadomo ci i edukacji ekonomicznej sta a si  w ostatnich latach 
tematem o ywionej debaty naukowej w ekonomii w Polsce i na wiecie. Wyniki 
bada  prowadzonych przez ró ne o rodki naukowe pokazuj , e wysoki poziom 
wiadomo ci ekonomicznej mo e stanowi  kluczow  determinant  skutecznych 

decyzji ekonomicznych, a poprzez to odgrywa  rol  ‘bufora’ stabilno ci finansowej 
gospodarstw domowych (zarówno na poziomie mikro, jak i makro). Szczególnie, 
zmniejszaj c poziom nierównowagi finansowej bud etów domowych, zmniejsza-
j c nadmiern  ekspozycj  na zad u enie si , zwi kszaj c poziom akumulowanych 
oszcz dno ci czy przyczyniaj c si  do ni szej podatno ci gospodarstw domowych 
na ubóstwo.

Jedn  z najpopularniejszych form interwencji, których celem jest podnoszenie 
poziomu wiadomo ci ekonomicznej, s  projekty edukacji ekonomicznej. Nieste-
ty, wiele bada  podaje w w tpliwo  skuteczno  programów edukacji finansowej, 
wskazuj c na konieczno  szukania bardziej systemowego i holistycznego podej cia 
do budowania wiadomo ci ekonomicznej. Ponadto, obserwowany jest niedostatek 
opracowa  metodycznych, które zdefiniowa yby koncepcj  wiadomo ci ekonomicz-
nej, umiejscowi y j  w nurcie i dyscyplinach nauk ekonomicznych, ustrukturyzowa-
y jej komponenty, a tym samym pozwoli y na wypracowanie skutecznych metod, 

technik i narz dzi jej pomiaru.
W trakcie konferencji zaplanowane s  zarówno wyst pienia o charakterze teo-

retycznym, empirycznym, jak i metodologicznym. W obliczu niskiej skuteczno ci 
programów edukacji ekonomicznej po dane s  opracowania naukowe definiuj ce 
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warunki skutecznej edukacji ekonomicznej oraz maj ce walor aplikacyjny, skutku-
j c lepiej dopasowanymi do potrzeb odbiorcy programami edukacyjnymi.

Podczas wydarzenia planowane s  cztery sesje, w tym dwie sesje plenarne oraz 
dwie równoleg e. Prezentowane b d  referaty na temat roli, znaczenia oraz potrzeb 
i kierunków bada  dotycz ce wiadomo ci i edukacji ekonomicznej, a tak e opraco-
wania po wi cone obszarom i metodykom bada  dotycz ce wiadomo ci i edukacji 
ekonomicznej.

Wnioski z trzech sesji zostan  zaprezentowane i poddane pod dyskusj  podczas 
czwartej sesji (plenarnej), której celem b dzie wypracowanie postulatów dotycz -
cych stworzenia programu badawczego w zakresie wiadomo ci ekonomicznej i za-
o e  dla skutecznych programów edukacji ekonomicznej.

Wi cej informacji o Konferencji:
www.wne.uw.edu.pl/swiadomosc
swiadomosc@wne.uw.edu.pl


