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WstĎp
Gğównym celem funkcjonowania gospodarstwa domowego jest zaspokajanie potrzeb jego wszystkich czğonków. Realizacja celu moŃe siĎ odbywaĄ
dziĎki wykorzystaniu posiadanych zasobów i inwestowaniu osiĂganych
dochodów. Stopieġ i sposób zaspokajania potrzeb moŃna poznaĄ poprzez
analizĎ wydatków gospodarstwa.
JednĂ z metod zaspokajania potrzeb gospodarstwa domowego jest samozaopatrzenie, które peğni istotne funkcje dla okreılenia obranej przez gospodarstwo strategii przystosowawczej.

Poziom i struktura wydatków gospodarstw domowych
Na poziom i strukturĎ wydatków gospodarstw domowych wpğywa wiele
czynników – m. in. poziom i dynamika cen, dostĎpnoıĄ towarów i usğug na
rynku oraz wysokoıĄ dochodów, od której zaleŃy poziom wydatków i standard Ńycia gospodarstwa.
Wydatki ponoszone przez gospodarstwo domowe obejmujĂ zakupy towarów i usğug konsumpcyjnych oraz kategoriĎ „pozostağe wydatki”. Do
grupy dóbr i usğug konsumpcyjnych zaliczamy dobra nietrwağego uŃytku
(np. ŃywnoıĄ), dobra póğtrwağego uŃytkowania (np. odzieŃ) i dobra trwağego
uŃytku (np. lodówka). Wszystkie te wydatki majĂ na celu zaspokojenie potrzeb wszystkich czğonków gospodarstwa domowego. Kategoria „pozostağe
wydatki” obejmuje m. in.: dobra przekazywane na rzecz innych gospodarstw domowych, zaliczki na podatek od dochodów osobistych, podatek od
nieruchomoıci, podatek od spadku i darowizn (BudŃet gospodarstw domowych w 2003 roku, s. 12-13).
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Poziom wydatków w badanej populacji
Zastosowanie takich narzĎdzi statystycznych, jak miary tendencji
centralnych, pozwoliğo na stwierdzenie, Ńe ırednie miesiĎczne wydatki
ponoszone w gospodarstwach domowych woj. lubelskim ksztağtowağy siĎ na
poziomie 1255 zğ, przy odchyleniu standardowym 174 zğ.
WartoıciĂ dominujĂcĂ, dzielĂcĂ zbiorowoıĄ na dwie równe czĎıci, byğa
kwota 1000 zğ. Oznacza to, Ńe poğowa gospodarstw domowych wydaje
ırednio do 1000 zğ miesiĎcznie, a druga poğowa – powyŃej 1000zğ. WaŃna
jest takŃe informacja, Ńe w 25% gospodarstw wydatki ksztağtowağy siĎ na
poziomie powyŃej 1500 zğ miesiĎcznie. AnalizujĂc powyŃsze dane naleŃy
pamiĎtaĄ, Ńe w grupie gospodarstw prawie 1/3 ankietowanych nie udzieliğa
odpowiedzi na pytanie dotyczĂce okreılenia kwoty pieniĎŃnej. MoŃna przypuszczaĄ, Ńe przyczynĂ tego zjawiska byğ fakt, Ńe wydatki w tych gospodarstwach znacznie przewyŃszajĂ deklarowane, a ırodki finansowe pochodzĂ
z szarej strefy.
Rozkğady wydatków w badanej grupie gospodarstw wskazuje, iŃ okoğo
43% gospodarstw wydaje miesiĎcznie w granicach 500–1000 zğ, a ponad 1/3
– w granicach 1000–2000 zğ miesiĎcznie (Ryc. 1).
Ryc. 1. Struktura ırednich miesiĎcznych wydatków ponoszonych
w badanej grupie (w %).
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ħródáo: Opracowanie wáasne na podstawie wyników badaĔ

Czynnikiem istotnie wpğywajĂcym na poziom wydatków jest poziom
wyksztağcenia gğowy gospodarstwa. Zastosowanie miernika statystycznego
pozwala stwierdziĄ, Ńe istniejĂ róŃnice w poziomie wyksztağcenia w poszczególnych grupach wydatków (chi-kwadrat – 44,666, poziom istotnoıci
– 0,000). ZmiennĂ warunkujĂcĂ wielkoıĄ wydatków w gospodarstwie domowym jest liczba osób wchodzĂcych w jego skğad (chi-kwadrat – 43,614;
poziom istotnoıci – 0,000).
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Poziom i struktura wydatków w duŃym stopniu zaleŃĂ od wysokoıci
osiĂganych w gospodarstwie domowym dochodów. W badanej grupie
gospodarstw zachodziğa istotna statystycznie zaleŃnoıĄ pomiĎdzy wielkoıciĂ
ırednich miesiĎcznych dochodów a poziomem wydatków. Siğa zwiĂzku
pomiĎdzy zmiennymi byğa umiarkowana – chi-kwadrat – 890,876, poziom
istotnoıci – 0,000; V-Kramera – 0,696.
W sytuacji równomiernego rozkğadu wydatków na kaŃde gospodarstwo
powinna w efekcie przypadaĄ taka sama kwota pieniĎŃna. W przypadku
istnienia odchyleġ od tej zasady wystĎpuje zróŃnicowanie wydatków
(Kwasek 2002 s. 68).
W badanej grupie najwiĎkszy wspóğczynnik zróŃnicowania decylowego
miağ miejsce w przypadku gospodarstw domowych pracujĂcych na wğasny
rachunek (11,6). Oznacza to, Ńe poziom wydatków 10% gospodarstw najwiĎcej wydajĂcych byğ 11,6 razy wyŃszy niŃ u 10% gospodarstw wydajĂcych
najmniej.
W przypadku gospodarstw rolnych moŃna mówiĄ równieŃ o wysokim
stopniu zróŃnicowania wydatków. Poziom wydatków 10% rolników najwiĎcej wydajĂcych byğ 7,3 razy wyŃszy niŃ 10% rolników wydajĂcych najmniej. Pozostağe grupy gospodarstw charakteryzowağy siĎ znacznie niŃszymi wspóğczynnikami zróŃnicowania wydatków. Najmniej widoczne róŃnice
zachodziğy miĎdzy gospodarstwami domowymi emerytów i rencistów.
Wspóğczynnik zróŃnicowania decylowego byğ tam najmniejszy (3,2), co
oznacza, Ńe w grupie rencistów i emerytów poziom wydatków 10% gospodarstw najwiĎcej wydajĂcych byğ 3,2 razy wyŃszy niŃ w grupie 10% wydajĂcych najmniej. W gospodarstwach domowych pracowników wielkoıĄ
wspóğczynnika zróŃnicowania decylowego wydatków wyniosğa 4,0, podczas
gdy w gospodarstwach pracowników uŃytkujĂcych gospodarstwo rolne byğ
on nieznacznie wyŃszy (4,4).
Tab. 1. Wspóğczynnik zróŃnicowania decylowego wydatków gospodarstw
domowych (stosunek decyla IX do I)
Gospodarstwa domowe
Ogóğem
Pracownicy
Pracownicy uŃytkujĂcy gospodarstwo rolne
Rolnicy
PracujĂcy na wğasny rachunek
Emeryci i renciıci
ŀródğo: Opracowanie wğasne na podstawie wyników badaġ.

– 137 –

Lubelskie
5,0
4,0
4,4
7,3
11,6
3,2

Struktura wydatków a poziom zaspokojenia potrzeb w odczuciu
respondentów na przykğadzie województwa lubelskiego
Sposobem na pomiar kondycji finansowej i poziomu Ńycia gospodarstw
domowych jest zbadanie, na ile sĂ one w stanie zaspokoiĄ bieŃĂce potrzeby
w ramach swoich dochodów i wydatków.
Uzyskany na terenie woj. lubelskiego materiağ empiryczny pozwoliğ na
przeprowadzenie analizy z uwzglĎdnieniem poziomu zaspokojenia potrzeb
w szeıciu grupach: artykuğów spoŃywczych, ırodków czystoıci i artykuğów
higienicznych, odzieŃy i obuwia, kultury i rozrywki, potrzeb edukacyjnych.
Na przedstawionym wykresie zostağy takŃe uwzglĎdnione potrzeby mieszkaniowe zwiĂzane z wyposaŃeniem w meble, sprzĎt RTV i AGD itp.
AnalizujĂc wykres 2 zaobserwowaĄ moŃna, Ńe co dziesiĂte gospodarstwo
domowe nie zaspokajağo w peğni potrzeb Ńywnoıciowych. Co drugie gospodarstwo byğo w stanie wystarczajĂco je zaspokoiĄ poprzez zakup najtaġszych produktów. Co trzecie gospodarstwo oceniğo poziom zaspokojenia
potrzeb w tej kategorii na poziomie dobrym. Udziağ gospodarstw, w których
oszczĎdne gospodarowanie ırodkami finansowymi pozwoliğo na zaspokajanie potrzeb Ńywnoıciowych na wysokim poziomie, byğ niewielki (3,6%).
W badanej grupie mağo które gospodarstwo domowe zaspokajağo potrzeby
Ńywnoıciowe w peğni.
Ryc. 2. Stopieġ zaspokojenia potrzeb w wybrane artykuğy w badanej
populacji woj. lubelskiego
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ŀródğo: Opracowanie wğasne na podstawie wyników badaġ.

Poziom zaspokojenia potrzeb w zakresie ırodków czystoıci oraz artykuğów higienicznych ksztağtowağ siĎ w sposób zbliŃony do kwestii artykuğów
Ńywnoıciowych. Dominowağy gospodarstwa domowe, które realizowağy za– 138 –

potrzebowanie na te artykuğy dziĎki zakupom dóbr najtaġszych (49,2%).
W 38% gospodarstw domowych w odczuciu respondentów potrzeby te byğy
zaspokajane na dobrym poziomie, zaı niespeğna 9% gospodarstw nie miağo
moŃliwoıci zaspokojenia na satysfakcjonujĂcym poziomie potrzeb zaopatrzenia w artykuğy higieniczne a takŃe w ırodki czystoıci.
KolejnĂ grupĎ produktów, wiĂŃĂcĂ siĎ z istotnymi wydatkami gospodarstwa domowego, tworzĂ odzieŃ i obuwie. W 13% wiejskich gospodarstw
domowych potrzeby w tym zakresie nie sĂ zaspokajane na wystarczajĂcym
poziomie. Dla kolejnych 44% gospodarstw metodĂ na realizacjĎ zapotrzebowania w odzieŃ i obuwie jest zakup produktów najtaġszych. Zadowolenie
z nabywanych artykuğów odzieŃowych wyrazili ankietowani z 230 gospodarstw. Wysoki poziom realizacji potrzeb w zakresie posiadania odzieŃy
i obuwia wystĂpiğ w prawie 5% gospodarstw domowych, przy czym znaczna
ich czĎıĄ zawdziĎczağa go oszczĎdnemu gospodarowaniu ırodkami finansowymi.
O standardzie i jakoıci Ńycia gospodarstw domowych ıwiadczy poziom
wyposaŃenia mieszkaġ w podstawowe artykuğy AGD, RTV oraz meble.
W gospodarstwach domowych biorĂcych udziağ w badaniach, co trzecie nie
byğo zadowolone z poziomu zaspokojenia potrzeb w tym zakresie. JednĂ
z metod zaspokajania potrzeb jest realizowanie zapotrzebowania poprzez
zakup dóbr najtaġszych. Metoda ta obrana zostağa przez 30% gospodarstw
domowych. W grupie 186 podmiotów respondenci uwaŃali, Ńe ich potrzeby
wyposaŃeniowe sĂ realizowane w stopniu wystarczajĂcym. W przypadku
5% gospodarstw bardzo wysoki poziom zaspokojenia potrzeb w zakresie
wyposaŃenia uzyskany zostağ w wyniku oszczĎdnoıci.
NajniŃszy poziom zaspokajania potrzeb wystĂpiğ, w opinii respondentów,
w zakresie kultury i rozrywki. W opinii 66% czğonków gospodarstw domowych potrzeby kulturalne i rozrywkowe nie byğy zaspokajane w wystarczajĂcym stopniu. Co piĂty respondent deklarowağ, Ńe metodĂ na realizacjĎ tego
rodzaju potrzeb jest zakup najtaġszego asortymentu. Tylko nieliczna czĎıĄ
badanej grupy (16%) twierdziğa, Ńe jej potrzeby kultury i rozrywki sĂ zaspokajane w stopniu wystarczajĂcym.
KolejnĂ grupĂ omawianĂ w trakcie badaġ byğy potrzeby edukacyjne.
Udziağ gospodarstw, w przypadku których wystĂpiğo niepeğne zaspokojenie
potrzeb, byğ znaczny (34%). Co piĂte gospodarstwo domowe deklarowağo,
Ńe potrzeby w tym zakresie zaspokajane sĂ w sposób wystarczajĂcy. MoŃliwe byğo to poprzez wyszukiwanie najtaġszych na rynku ofert. Grupa 248
gospodarstw domowych dobrze oceniağa poziom zaspokojenia potrzeb edukacyjnych. W blisko co dwudziestym gospodarstwie domowym potrzeby te
byğy zaspokajane na wysokim i bardzo wysokim poziomie.
Analiza powyŃszych danych pozwala stwierdziĄ, Ńe najniŃszy poziom
zaspokajania potrzeb wystĂpiğ w przypadku wyposaŃenia gospodarstw domowych w sprzĎt RTV, AGD i mebli oraz w zakresie potrzeb kulturalnych
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i edukacyjnych. W znaczĂcej grupie przypadków w celu zaspokajania zapotrzebowania wykorzystywano metodĎ aktywnej adaptacji, czyli poszukiwania artykuğów taġszych. W niewielu przypadkach respondenci oceniali
poziom zaspokojenia potrzeb na bardzo wysokim poziomie.
RóŃnice w realizacji potrzeb w zakresie omawianych artykuğów i dóbr
wystĎpujĂ w poszczególnych typach gospodarstw domowych (tabela 2).
W grupie 7% gospodarstw domowych pracowników zaspokajanie potrzeb w zakresie artykuğów Ńywnoıciowych oraz ırodków czystoıci i higieny
zostağo ocenione na niewystarczajĂcym poziomie. DuŃa czĎıĄ gospodarstw
korzystağa z zakupu dóbr najtaġszych, aby zrealizowaĄ potrzeby choĄby
w stopniu wystarczajĂcym. Wysoki poziom realizacji zapotrzebowania
w artykuğy spoŃywcze (4,2%) i higieniczne (3,5%) moŃliwy byğ dziĎki oszczĎdzaniu. W odniesieniu do potrzeb z zakresu odzieŃy i obuwia, co dziesiĂte
gospodarstwo domowe oceniğo, Ńe potrzeby te nie byğy w peğni zaspokojone.
Blisko co drugi ankietowany deklarowağ realizacjĎ tych potrzeb na dobrym
poziomie. NajwyŃszy udziağ odpowiedzi wskazujĂcych na niezadowolenie
ze stopnia zaspokojenia potrzeb wystĂpiğ w przypadku potrzeb kulturalnych
(58%), wyposaŃenia mieszkaġ (28,7%), oraz usğug edukacyjnych (26,6%). Co
piĂte gospodarstwo pracowników zaspokajağo swoje potrzeby edukacyjne w
stopniu wystarczajĂcym dziĎki oszczĎdnemu gospodarowaniu, zaı co drugie
oceniğo poziom zaspokojenia potrzeb edukacyjnych na poziomie dobrym.
7% gospodarstw musiağo oszczĎdzaĄ, by móc wyposaŃyĄ swoje mieszkanie.
AnalizujĂc dane zawarte w tabeli 2 moŃna zauwaŃyĄ, Ńe zakup najtaġszych dóbr w celu zaspokojenia potrzeb dotyczyğ w wiĎkszym stopniu
gospodarstw domowych uŃytkujĂcych gospodarstwo rolne niŃ gospodarstw
pracowników. Co drugie gospodarstwo domowe deklarowağo, Ńe zakupuje
najtaġsze artykuğy spoŃywcze, ırodki czystoıci i artykuğy higieniczne oraz
odzieŃ i obuwie, aby wystarczajĂco zaspokoiĄ swoje potrzeby. Nie odnotowano ani jednego gospodarstwa zaspokajajĂcego potrzeby na bardzo wysokim poziomie. Co trzecie gospodarstwo domowe oceniğo poziom zaspokojenia potrzeb Ńywnoıciowych i odzieŃowych jako dobry. Potrzeby kulturalne
w opinii 3/4 respondentów byğy zaspokojone w niewystarczajĂcym stopniu.
Poziom realizacji zapotrzebowania w tym zakresie jako dobry oceniğo niespeğna 9% gospodarstw domowych. Znacznie lepiej gospodarstwa domowe
oceniğy zaspokajanie potrzeb edukacyjnych: duŃa czĎıĄ ankietowanych
(50%) uznağa, Ńe poziom realizacji zapotrzebowaġ edukacyjnych jest dobry,
a 7% badanych oceniğo go jako bardzo dobry.
W gospodarstwach domowych rolników równieŃ dominowağa metoda
zakupu najtaġszych produktów w celu realizacji zapotrzebowania. Co drugie gospodarstwo nabywağo na rynku najtaġsze artykuğy Ńywnoıciowe,
a takŃe ırodki czystoıci i artykuğy higieniczne. W 40% przypadków deklarowano zakup najtaġszej odzieŃy i obuwia w celu zaspokajania potrzeb
w zadowalajĂcym stopniu. Co trzecie gospodarstwo w ten sam sposób za– 140 –

spokajağo potrzeby zwiĂzane z wyposaŃeniem mieszkania, a co czwarte
zaspokajağo potrzeby edukacyjne. Niewiele ponad 5% rolników nie zaspokajağo potrzeb Ńywnoıciowych na wystarczajĂcym poziomie. Okoğo 7%
gospodarstw domowych nie realizowağo w peğni zapotrzebowania na ırodki
czystoıci i artykuğy higieniczne. Jednak najniŃszy udziağ zaspokojenia potrzeb na zadowalajĂcym poziomie wystĂpiğ w przypadku potrzeb kultury
i rozrywki. Ponad 65% respondentów oceniğo, Ńe nie sĂ one wystarczajĂco
zaspokajane. Na szczególnĂ uwagĎ zasğuguje fakt, Ńe w 7% przypadków
potrzeby edukacyjne gospodarstw rolniczych sĂ zaspokajane na wysokim
poziomie dziĎki oszczĎdnemu gospodarowaniu. Udziağ ten jest najwyŃszy
spoıród wszystkich typów gospodarstw domowych. Taki rozkğad jest wynikiem rosnĂcej roli edukacji oraz jej znaczenia w opinii mieszkaġców
obszarów wiejskich.
Tab. 2. Stopieġ zaspokojenia potrzeb, na jaki pozwalajĂ ırednie miesiĎczne
wydatki w wybranych rodzajach gospodarstw w badanej populacji
woj. lubelskiego (w %).
wydatki pozwalajĂ na zaspokajanie
A
B
C
D
E
nastĎpujĂcych potrzeb:
PRACOWNIKÓW
1. na nie wystarczajĂcym poziomie
7,0
7,0
9,8
28,7 58,0
2. w sposób wystarczajĂcy dziĎki
38,5 40,6 35,7 30,1 18,2
zakupom najtaġszych produktów
3. na dobrym poziomie
48,2 47,5 49,0 32,8 22,4
4. na wysokim poziome dziĎki oszczĎ4,2
3,5
4,2
7,0
0,7
dnemu wydatkowaniu pieniĎdzy
5. na bardzo wysokim poziomie, nawet
2,1
1,4
1,3
1,4
0,7
bez wczeıniejszych oszczĎdnoıci
SUMA
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
PRACOWNIKOW UłYTKUJāCYCH GOSPODARSTWO ROLNE
1. na nie wystarczajĂcym poziomie
8,8
3,5
7,0
36,8 75,4
2. w sposób wystarczajĂcy dziĎki
54,4 50,9 54,4 29,8 14,0
zakupom najtaġszych produktów
3. na dobrym poziomie
33,3 43,9 35,1 28,1
8,8
4. na wysokim poziome dziĎki oszczĎ3,5
1,7
3,5
3,5
1,8
dnemu wydatkowaniu pieniĎdzy
5. na bardzo wysokim poziomie, nawet
0
0
0
1,8
0
bez wczeıniejszych oszczĎdnoıci
SUMA
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
ROLNIKÓW
1. na nie wystarczajĂcym poziomie
5,5
7,0
10,9 20,3 66,4
2. w sposób wystarczajĂcy dziĎki
50,0 50,0 41,4 35,9 16,0
zakupom najtaġszych produktów
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F

26,6
17,3
49,6
3,6
2,9
100,0
28,6
14,3
48,2
1,8
7,1
100,0
27,0
25,4

3. na dobrym poziomie
37,5 35,9 39,9 36,7 16,0
4. na wysokim poziome dziĎki oszczĎ5,5
5,5
7,0
5,5
1,6
dnemu wydatkowaniu pieniĎdzy
5. na bardzo wysokim poziomie, nawet
1,5
1,6
0,8
1,6
0
bez wczeıniejszych oszczĎdnoıci
SUMA
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
PRACUJāCYCH NA WĞASNY RACHUNEK
1. na nie wystarczajĂcym poziomie
12,9 9,7
9,6
19,4 48,4
2. w sposób wystarczajĂcy dziĎki
19,4 16,1 22,6 12,8 16,1
zakupom najtaġszych produktów
3. na dobrym poziomie
61,3 67,7 58,1 58,1 35,5
4. na wysokim poziome dziĎki oszczĎ0
0
6,5
9,7
0
dnemu wydatkowaniu pieniĎdzy
5. na bardzo wysokim poziomie, nawet
6,4
6,5
3,2
0
0
bez wczeıniejszych oszczĎdnoıci
SUMA
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
EMERYTÓW I RENCISTÓW
1. na nie wystarczajĂcym poziomie
13,7 8,6
17,3 46,7 69,6
2. w sposób wystarczajĂcy dziĎki
55,8 59,9 54,8 29,4 17,5
zakupom najtaġszych produktów
3. na dobrym poziomie
26,9 28,4 24,9 20,8 11,9
4. na wysokim poziome dziĎki oszczĎ3,0
2,6
2,5
2,6
1,0
dnemu wydatkowaniu pieniĎdzy
5. na bardzo wysokim poziomie, nawet
0,6
0,5
0,5
0,5
0
bez wczeıniejszych oszczĎdnoıci
SUMA
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
UTRZYMUJāCYCH SIč Z NIEZAROBKOWYCH ŀRÓDEĞ
1. na nie wystarczajĂcym poziomie
33,3 33,3 33,3 57,2 81,0
2. w sposób wystarczajĂcy dziĎki
38,1 47,6 33,4 23,8 14,2
zakupom najtaġszych produktów
3. na dobrym poziomie
23,8 14,3 33,3 19,0
4,8
4. na wysokim poziome dziĎki oszczĎ4,8
4,8
0
0
0
dnemu wydatkowaniu pieniĎdzy
5. na bardzo wysokim poziomie, nawet
0
0
0
0
0
bez wczeıniejszych oszczĎdnoıci
SUMA
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

40,2
7,4
0
100,0
32,3
16,1
48,4
3,2
0
100,0
45,2
20,4
32,3
2,1
0
100,0
42,9
33,3
23,8
0
0
100,0

A – artykuğy spoŃywcze, B – ırodki czystoıci i artykuğy higieniczne, C – odzieŃ i obuwie,
D – wyposaŃenie mieszkaġ (meble, sprzĎt AGD i RTV, i inne), E – kultura i rozrywka,
F – potrzeby edukacyjne
ŀródğo: Opracowanie wğasne na podstawie wyników badaġ.

Gospodarstwa domowe osób prowadzĂcych dziağalnoıĄ gospodarczĂ
charakteryzujĂ siĎ najwyŃszym poziomem dochodów i wydatków, co umoŃ– 142 –

liwia im zaspokajanie potrzeb na wyŃszym poziomie. Na tle pozostağych
typów gospodarstw wystĂpiğ w tym przypadku najwyŃszy udziağ zaspokajania potrzeb na dobrym poziomie. Okoğo 60% gospodarstw domowych wyraziğo opiniĎ, Ńe zapotrzebowanie w artykuğy spoŃywcze, ırodki czystoıci,
odzieŃ i obuwie oraz wyposaŃenie mieszkaġ jest realizowane w zadowalajĂcym stopniu. Co drugie gospodarstwo prowadzĂce dziağalnoıĄ gospodarczĂ
w taki sam sposób oceniğo realizacjĎ potrzeb edukacyjnych. Potrzeby kulturalne i rozrywkowe zaspokajane byğy w 1/3 gospodarstw na dobrym poziomie. Bardzo wysoki poziom realizacji zapotrzebowania wystĂpiğ w 6,5%
gospodarstw w zakresie artykuğów Ńywnoıciowych oraz ırodków czystoıci
i artykuğów higienicznych. Najmniej zaspokojone byğy potrzeby kulturalne
i rozrywkowe (50%). Potrzeby edukacyjne nie byğy wystarczajĂco zaspokajane w opinii 1/3 respondentów, przy czym znaczny jest udziağ odpowiedzi
wskazujĂcych na niepeğne zaspokojenie potrzeb w zakresie wyposaŃenia
mieszkaġ (19,4%). Co dziesiĂte gospodarstwo nie do koġca zaspokajağo potrzeby zwiĂzane z zakupem odzieŃy, obuwia oraz ırodków czystoıci. W co
ósmym podmiocie potrzeby Ńywnoıciowe byğy realizowane niewystarczajĂco. MoŃna przypuszczaĄ, Ńe taki rozkğad wynika z nierównomiernego
rozkğadu dochodów tej grupy gospodarstw. İwiadczy o tym wielkoıĄ omawianego wczeıniej wspóğczynnika Ginniego (G=0,41).
Druga pod wzglĎdem liczebnoıci i wysokoıci dochodów przypadajĂcych
na jednĂ osobĎ w gospodarstwie (wyliczonych indeksem Sena) jest grupa
gospodarstw emerytów i rencistów. Co drugi decydent na niewystarczajĂcym poziomie zaspokajağ tam swoje potrzeby w zakresie usğug edukacyjnych oraz wyposaŃenia mieszkania. W blisko 70% gospodarstw rencistów
i emerytów potrzeby kulturalno-rozrywkowe zostağy ocenione jako niezadowalajĂce. Blisko co piĂte gospodarstwo nie realizowağo na odpowiednim
poziomie potrzeb odzieŃowych. W ponad 50% gospodarstw domowych
nabywane byğy dobra i usğugi najtaġsze. W ten sposób w wystarczajĂcym
stopniu zaspokajano potrzeby z zakresu artykuğów Ńywnoıciowych, ırodków czystoıci i higienicznych oraz odzieŃy i obuwia. DziĎki oszczĎdnoıciom
w gospodarstwach charakteryzujĂcych siĎ najwyŃszym udziağem dochodów,
pochodzĂcych z rent i emerytur, wystĂpiğa nieliczna grupa decydentów
deklarujĂcych wysoki poziom zaspokojenia potrzeb.
GrupĂ, w której najwyraŁniej zaznaczyğo siĎ niewystarczajĂce zaspokajanie analizowanych potrzeb, byğa grupa gospodarstw utrzymujĂca siĎ
z niezarobkowych Łródeğ. Co trzecie gospodarstwo nie zaspokajağo w peğni
potrzeb z zakresu artykuğów Ńywnoıciowych, ırodków czystoıci i artykuğów
higienicznych oraz odzieŃy i obuwia. Blisko 60% respondentów deklarowağo, Ńe potrzeby wyposaŃenia mieszkania byğy nie zaspokajane na wystarczajĂcym poziomie. Potrzeby kulturalne i rozrywkowe w opinii 23,8% decydentów nie byğy realizowane zadowalajĂco. Wıród tej grupy gospodarstw
domowych wystĂpiğ najniŃszy – w porównaniu z pozostağymi grupami –
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udziağ odpowiedzi wskazujĂcych na dobry poziom zaspokojenia potrzeb.
Podobnie jak w pozostağych przypadkach, duŃe znaczenie dla realizacji zapotrzebowania miağy zakupy najtaġszych produktów.
W celu przystosowania siĎ do zaistniağych warunków gospodarstwa domowe mogĂ obieraĄ róŃnorodne strategie. JednĂ z nich jest wybór postawy
aktywnej, charakteryzujĂcej siĎ poszukiwaniem w zaistniağych warunkach
róŃnego typu rozwiĂzaġ. InnĂ metodĂ jest próba zaspokajania potrzeb
poprzez nabywanie najtaġszych na rynku dóbr i usğug. AktywnoıĄ gospodarstw przejawia siĎ tu zarówno poprzez podejmowanie na rynku dóbr
i usğug dziağaġ, nakierowanych na poszukiwanie towarów i punktów sprzedaŃy, jak i poprzez niepoddawanie siĎ zaistniağej sytuacji, nierezygnowanie
z konsumpcji, a, co za tym idzie, brak redukcji potrzeb. Redukcja potrzeb
jest równieŃ dziağaniem adaptacyjnym, ma jednak charakter pasywny.
We wszystkich typach gospodarstw domowych najniŃszy poziom zaspokojenia potrzeb wystĂpiğ w zakresie kultury i rozrywki. PrzypuszczaĄ moŃna, Ńe jest to wynikiem likwidacji wielu domów kultury, ograniczania roli
straŃnic OSP i zaniku kóğ wiejskich zainteresowaġ. GğównĂ rozrywkĂ w gospodarstwach domowych jest oglĂdanie telewizji. „Telewizor jest gğównym
medium ğĂczĂcym Polaka ze ıwiatem” (Czapiġski, Panek 2006 s. 190).
Wıród badanych osób jedynie 1,6% ankietowanych nie posiadağo odbiornika telewizyjnego. Otrzymane wyniki mogĂ jednak sugerowaĄ, Ńe ta forma
spĎdzania wolnego czasu nie jest niezadowalajĂca i Ńe byĄ moŃe respondenci poszukujĂ nowych, aktywniejszych form spĎdzania wolnego czasu.

Wnioski
Podstawowym zadaniem gospodarstwa domowego jest zaspokajanie
potrzeb jego czğonków. Realizacja tego celu zostağa utrudniona w efekcie
zmian, które rozpoczĎğy siĎ na obszarach wiejskich w roku 1989 i byğy wynikiem ogólnopolskich przemian ustrojowych, odczuwalnych zarówno dla
wiejskich, jak i miejskich gospodarstw domowych.
Wiejskie gospodarstwa domowe, ze wzglĎdu na swojĂ specyfikĎ, znalazğy
siĎ w trudniejszej sytuacji niŃ gospodarstwa miejskie. W wyniku wielu trudnych wyborów i decyzji gospodarstwa musiağy przyjĂĄ odpowiedniĂ strategiĎ, by przystosowaĄ siĎ do nowych warunków.
JednĂ z aktywnych metod adaptacyjnych jest zwrócenie siĎ w stronĎ
samozaopatrzenia i samoobsğugi w sytuacji braku moŃliwoıci zdobycia
dodatkowych funduszy. Dane zgromadzone w trakcie przeprowadzonych
badaġ wskazujĂ, Ńe poziom wykorzystania samozaopatrzenia i samoobsğugi
byğ w poszczególnych gospodarstwach zróŃnicowany. Najistotniejsze byğo
jednak to, Ńe gospodarstwa podejmowağy jakiekolwiek dziağania zmierza-
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jĂce do poprawy standardu Ńycia. Po okresie stagnacji i biernoıci nastĂpiğy
dziağania aktywne i poprawne.
Istotnymi elementami, które równieŃ wskazujĂ na aktywnoıĄ ekonomicznĂ gospodarstw domowych, byğy próby podejmowane w zakresie realizacji
potrzeb. Dziağania te, to w gğównej mierze poszukiwania najtaġszych dóbr,
jak równieŃ oszczĎdne wydawanie pieniĎdzy, mogĂce zaspokoiĄ choĄ w najniŃszym stopniu zaistniağe potrzeby. Takie dziağania podejmowano w asortymencie artykuğów spoŃywczych, ırodków czystoıci i artykuğów higienicznych oraz odzieŃy i obuwie.
Wszelkiego rodzaju dziağania podejmowane przez gospodarstwa domowe w celu podniesienia poziomu zaspokajania potrzeb, czy zwiĎkszenia
dochodów, sĂ dziağaniami pozytywnymi. WskazujĂ na próby perspektywicznego myılenia i podejmowania decyzji zmierzajĂcych do podnoszenia standardu i jakoıci Ńycia. W ich wyniku moŃemy równieŃ mówiĄ o dobieraniu
metod adaptacyjnych do zmieniajĂcych siĎ warunków zewnĎtrznych.
AnalizujĂc strukturĎ dochodów gospodarstw domowych przy uwzglĎdnieniu ich Łródğa, moŃna zauwaŃyĄ wpğyw formy aktywnoıci obieranej
przez gospodarstwo. Analiza ta wskazağa na pobudzenie aktywnoıci w tym
zakresie oraz na fakt poszukiwania nowych Łródeğ dochodów, czego przykğadem jest niewielka liczba gospodarstw, osiĂgajĂcych przychód z jednego
Łródğa (ğĂczenie dochodów).
Dla pobudzenia i umocnienia aktywnych dziağaġ adaptacyjnych gospodarstw domowych niezbĎdna jest pomoc – zarówno ze strony paġstwa, jak
i róŃnorodnych jednostek oraz instytucji. Pomoc taka mogğaby polegaĄ np.
na doszkalaniu w zakresie zdobywania ırodków finansowych na rozpoczĎcie wğasnej dziağalnoıci gospodarczej. Jej waŃnym elementem mogğaby byĄ
inicjatywa podejmowana w zakresie pomocy spoğecznej (pomoc doraŁna).
Mogğyby takŃe obejmowaĄ przekazywanie czynników wytwórczych gospodarstwom domowym (np. trzody chlewnej, nawozów, materiağów siewnych). Zasoby te mogğyby stanowiĄ zaczĂtek prowadzonej dziağalnoıci lub
teŃ byĄ pomocĂ w istniejĂcym gospodarstwie. Celem takich czynnoıci byğaby wiĎc pomoc dğugookresowa, motywujĂca do podejmowania dziağaġ,
a nie ograniczania siĎ wyğĂcznie do konsumpcji i postaw roszczeniowych.

Streszczenie
Gospodarstwo domowe funkcjonuje w celu realizacji róŃnorodnych funkcji. JednĂ z nich jest zaspokajanie potrzeb wszystkich osób je tworzĂcych.
Gğównym celem opracowania byğa prezentacja odczuĄ respondentów zwiĂzanych z zaspokajaniem potrzeb gospodarstwa w obszarze 6 grup towarowo
– usğugowych. Analiza ta poprzedzona zostağa prezentacjĂ struktury i poziomu wydatków wiejskich gospodarstw domowych z obszaru województwa
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lubelskiego. Wykorzystany materiağ empiryczny pochodziğ z grupy 621
gospodarstw domowych.

THE STRUCTURE OF EXPENCES IN COMPARISON
WITH SATISTACTION OF NEEDS OF RESPONDENTS
ON THE EXAMPLE OF LUBELSKIE PROVINCE

Key words: household, expences, need(s), satisfaction of needs.

Summary
A household exists in order to perform various functions. One of them
consists in satisfaction of its all members' needs. The main objective of this
paper was to present the feelings of the respondents connected with
satistaction of needs of a household in the area of 6 goods and service
groups. This analysis was preceded by the presentation of the structure and
levels of expences of agricultural households of the Lubelskie Province. The
epirical material used in this paper comes from 612 households.
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