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Wp³yw transformacji systemowej na warunki
bytu polskich gospodarstw domowych

1. Wprowadzenie

Przeobra¿enia zachodz¹ce w polskiej gospodarce w ostatnich piêtnastu latach,
polegaj¹ce na przejœciu od gospodarki centralnie sterowanej do rynkowej, spowo-
dowa³y istotne zmiany w funkcjonowaniu gospodarstw domowych. Transformacja
systemowa zmienia radykalnie sytuacjê materialn¹ ca³ych grup i warstw spo³ecz-
nych. Jest procesem nios¹cym nowe zró¿nicowania spo³eczne i wymagaj¹cym od
wszystkich podmiotów zasadniczej zmiany postaw i zachowañ.

Dokonuj¹ce siê w Polsce przekszta³cenia systemowe przebiegaj¹ w warunkach re-
alizacji antyinflacyjnego programu stabilizacyjnego. Oznacza to, ¿e daleko posuniêtej
liberalizacji cen towarzyszy restrykcyjna polityka dochodowa. Polityka taka wywo-
³uje wiele negatywnych skutków. D³u¿sze jej kontynuowanie prowadzi do powa¿ne-
go spadku poziomu ¿ycia ludnoœci i znacznego rozszerzenia siê sfery niedostatku.

Proces przechodzenia do gospodarki rynkowej bardzo dotkliwie odczuwaj¹
polskie gospodarstwa domowe. Urynkowienie gospodarki i jej prywatyzacja wy-
wo³a³y zasadnicze zmiany w dwóch ekonomicznych wymiarach ¿ycia spo³eczeñ-
stwa — w sferze pracy oraz w sferze konsumpcji.

Skutki transformacji systemowej objawi³y siê zubo¿eniem gospodarstw domo-
wych oraz du¿ym bezrobociem. Zmusi³o to gospodarstwa domowe do zasadniczej
zmiany postaw i zachowañ tak, aby zaadaptowaæ siê do nowych warunków. Bo-
wiem dotychczasowe formy aktywnoœci ekonomicznej cz³onków gospodarstw do-
mowych natrafia³y na ograniczenia lub stawa³y siê nieefektywne.

W nowych warunkach ekonomicznych gospodarstwa domowe broni¹c siê
przed postêpuj¹c¹ pauperyzacj¹ podejmuj¹ ró¿norodne dzia³ania w celu zdobycia
œrodków finansowych. Ich cz³onkowie staraj¹ siê przede wszystkim podj¹æ dodat-
kow¹ pracê, co nie jest ³atwe w warunkach utrzymuj¹cego siê stosunkowo wyso-
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kiego poziomu bezrobocia. Du¿¹ rolê w uzyskiwaniu dochodów pieniê¿nych od-
grywaj¹ wyjazdy do pracy za granicê. Czêst¹ form¹ uzyskiwania dodatkowych
œrodków finansowych jest tak¿e zaci¹ganie po¿yczek.

2. Zmiany w dochodach gospodarstw domowych

Radykalne i szybkie reformowanie gospodarki w ostatnich latach odbi³o siê na
poziomie ¿ycia gospodarstw domowych. Œwiadcz¹ o tym istotne zmiany w pozio-
mie i strukturze ich dochodów. Z badañ bud¿etów gospodarstw domowych pro-
wadzonych przez G³ówny Urz¹d Statystyczny wynika, ¿e dochody nominalne
w latach 1989—2004 ros³y bardzo dynamicznie. Jednak¿e jeszcze szybciej ros³y
koszty utrzymania gospodarstw domowych (zob. rys. 1). W rezultacie dochody
realne uleg³y powa¿nemu obni¿eniu, co ilustruje rys. 2.

Szokowa podwy¿ka cen detalicznych towarów i us³ug konsumpcyjnych, prze-
prowadzona w 1990 roku, a tak¿e podwy¿ki cen w latach nastêpnych spowodo-
wa³y znaczne zubo¿enie polskich gospodarstw domowych. Wiele z nich znalaz³o
siê na progu ubóstwa. Wzrós³ odsetek gospodarstw domowych nie osi¹gaj¹cych
dochodów uznanych za niskie, a tak¿e tych gospodarstw, których dochody nie
wystarcza³y na zaspokojenie podstawowych potrzeb swoich cz³onków.
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Rys. 1. WskaŸniki dochodów nominalnych i kosztów utrzymania gospodarstw domowych w latach
1989—2004 w % (1989 = 100)
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W latach 1989—2004 zmieni³a siê tak¿e struktura dochodów gospodarstw do-
mowych (zob. tablica 1). Wzrós³ bardzo wydatnie udzia³ dochodów uzyskiwa-
nych ze œwiadczeñ spo³ecznych, zw³aszcza œwiadczeñ z ubezpieczeñ spo³ecznych
(renty i emerytury), przy równoczesnym du¿ym spadku udzia³u dochodów z pra-
cy w u¿ytkowanym gospodarstwie rolnym. Zmiany, jakie zasz³y w strukturze do-
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Rys. 2. Dynamika miesiêcznych dochodów realnych gospodarstw domowych na 1 osobê w latach
1989—2004 w % (1989 = 100)

� r ó d ³ o: opracowanie w³asne na podstawie materia³ów wewnêtrznych GUS.

T a b l i c a 1

Struktury miesiêcznych dochodów na 1 osobê w polskich gospodarstw domowych w latach 1989,
1996, 2004

Wyszczególnienie 1989 1996 2004

Dochód ogó³em

w tym:

Dochód z pracy najemnej

Dochód z gospodarstwa indywidualnego w rolnictwie

Dochód z pracy na w³asny rachunek

Dochód ze œwiadczeñ spo³ecznych

Pozosta³y dochód

100,0

54,4

24,2

—

20,3

1,1

100,0

45,3

10,2

6,8

32,1

5,6

100,0

45,5

4,1

8,0

35,5

6,9

� r ó d ³ o: opracowanie w³asne na podstawie materia³ów wewnêtrznych GUS oraz danych opu-
blikowanych w: Roczniku Statystycznym Rzeczypospolitej Polskiej. R. 59. Warszawa: GUS, 1999,
s. 178 i w Roczniku Statystycznym Rzeczypospolitej Polskiej. R. 65, 2005, s. 291.



chodów, a zw³aszcza wzrost udzia³u œwiadczeñ spo³ecznych w strukturze docho-
dów gospodarstw domowych œwiadczy o swoistym kurczeniu siê sfery pracy
i dochodów z pracy.

Oceniaj¹c poziom dochodów polskich gospodarstw domowych trzeba zauwa-
¿yæ, ¿e jest on bardzo niski. Za zarobione pieni¹dze mog¹ one nabyæ niewiele to-
warów i us³ug. Dochody uzyskiwane przez gospodarstwa domowe wystarczaj¹ im
na zaspokojenie elementarnych potrzeb. O z³ej sytuacji materialnej gospodarstw
domowych i niskim poziomie ¿ycia ich cz³onków mo¿e równie¿ œwiadczyæ
wskaŸnik okreœlaj¹cy udzia³ wydatków na ¿ywnoœæ w ogólnych rozchodach go-
spodarstw domowych. Udzia³ ten jest wci¹¿ jeszcze wysoki — w 2004 roku wy-
nosi³ on 28,4%. Dla porównania warto przytoczyæ, ¿e w krajach rozwiniêtych
kszta³tuje siê on na znacznie ni¿szym poziomie ni¿ w Polsce, bo poni¿ej 18%.

3. Zmiany w wydatkach gospodarstw domowych

Konsumpcjê gospodarstw domowych kszta³tuje szereg czynników zarówno
ekonomicznych, jak i pozaekonomicznych. Jednym z wiod¹cych czynników,
okreœlaj¹cych wielkoœæ i strukturê konsumpcji, jest dochód. Dlatego te¿ zmiany,
jakie zasz³y w latach 1989—2004 w dochodach realnych gospodarstw domowych
w istotny sposób oddzia³ywa³y na ich konsumpcjê. Pod wp³ywem dochodów
kszta³towa³a siê wielkoœæ i struktura konsumpcji gospodarstw domowych. To one
decydowa³y o mo¿liwoœci i stopniu zaspokajania potrzeb cz³onków tych gospo-
darstw.

Obserwowany w latach 1989—2004 spadek dochodów realnych spowodowa³
du¿e zmiany w konsumpcji polskich gospodarstw domowych. Z danych do-
tycz¹cych miesiêcznych wydatków gospodarstw domowych liczonych w cenach
porównywalnych wynika, ¿e ich konsumpcja w analizowanych latach ulega³a
istotnym zmianom (zob. rys. 3 i tablica 2). Poziom konsumpcji polskich gospo-
darstw domowych po drastycznej podwy¿ce cen w roku 1990 znacznie siê ob-
ni¿y³ i dopiero w roku 1997 osi¹gn¹³ poziom z 1989 roku.

Do najbardziej podstawowych potrzeb w ¿yciu cz³owieka nale¿¹ potrzeby
¿ywnoœciowe. Ich zaspokojenie jest warunkiem biologicznej egzystencji. Potrzeby
te zajmuj¹ pierwsze miejsce w hierarchii zaspokajania potrzeb gospodarstw do-
mowych. Zaspokajanie tych potrzeb jest szczególnie chronione przez gospodar-
stwa domowe. Mimo to spo¿ycie ¿ywnoœci w latach 1989—2004 zmniejszy³o siê.
W porównaniu z rokiem 1989 wydatki na ¿ywnoœæ by³y w 2004 roku ni¿sze a¿
o 14,6%.

W omawianym okresie spo¿ycie ¿ywnoœci zmniejszy³o siê nie tylko w wyra¿e-
niu pieniê¿nym, ale tak¿e w jednostkach naturalnych. Spo¿ycie wiêkszoœci arty-
ku³ów ¿ywnoœciowych gospodarstw domowych kszta³towa³o siê w latach
1990—2004 na ni¿szym poziomie ni¿ w 1989 roku (zob. tablica 3).

12 Leszek Rudnicki



Zmiany w spo¿yciu ¿ywnoœci, jakie zasz³y w latach 1989—2004 by³y spowo-
dowane zubo¿eniem gospodarstw domowych. Z powodu wysokich podwy¿ek cen
¿ywnoœci gospodarstwa domowe kupowa³y mniejsze iloœci drogich artyku³ów
¿ywnoœciowych, a nawet rezygnowa³y z ich zakupu i kierowa³y siê w stronê ta-
nich substytutów. Tak¹ zmianê zachowañ gospodarstw domowych obserwowano
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Rys. 3. Dynamika realnych wydatków na dobra i us³ugi polskich gospodarstw domowych na 1 oso-
bê w latach 1989—2004 w % (1989 = 100)

� r ó d ³ o: opracowanie w³asne na podstawie materia³ów wewnêtrznych GUS.

T a b l i c a 2

Przeciêtne miesiêczne wydatki polskich gospodarstw domowych w z³ na 1 osobê w latach 1989—2004
(ceny sta³e z 2000 roku)

Wyszczególnienie 1989 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004

Wydatki ogó³em

¯ywnoœæ

Alkohol i tytoñ

Odzie¿ i obuwie

Mieszkanie

Opa³, energia elektryczna
i cieplna

Higiena osobista i ochrona
zdrowia

Kultura, edukacja, turystyka
i wypoczynek

Transport i ³¹cznoœæ

Pozosta³e wydatki

522,9

208,1

18,4

102,9

72,9

13,6

15,7

44,3

32,9

13,6

405,2

176,2

16,3

49,9

45,6

19,4

15,4

38,5

28,3

15,6

452,6

179,2

15,6

38,0

49,4

42,1

24,6

36,9

35,0

31,8

470,4

176,4

15,7

36,3

49,0

54,6

33,7

36,3

47,0

21,4

511,4

178,1

17,7

37,4

56,6

57,2

35,8

38,5

52,8

37,3

589,9

189,2

18,6

40,5

75,6

62,9

39,9

58,0

63,5

41,7

599,5

189,8

18,0

33,1

84,6

58,2

41,2

57,1

80,6

36,9

570,3

164,8

17,5

30,6

84,2

61,1

41,4

56,4

76,1

38,2

567,4

177,7

17,7

29,2

89,2

59,9

37,8

51,5

69,5

34,9

� r ó d ³ o: opracowanie w³asne na podstawie materia³ów wewnêtrznych GUS.



zw³aszcza w pierwszych latach transformacji systemowej (Mazurek-£opaciñska,
1991). Wreszcie reakcj¹ gospodarstw domowych na wzrost cen by³o w tym cza-
sie zwiêkszenie samozaopatrzenia.

Bardzo wa¿ne miejsce w konsumpcji gospodarstw domowych zajmuj¹ dobra
i us³ugi nie¿ywnoœciowe. Dobra te zaspokajaj¹ szczególnie du¿y zakres potrzeb,
od najbardziej podstawowych, do potrzeb wy¿szego rzêdu, zwi¹zanych z ¿yciem
psychicznym i spo³ecznym cz³owieka oraz z potrzeb¹ luksusu.

Z danych zawartych w tablicy 2 wynika, ¿e miesiêczne wydatki na dobra
i us³ugi nie¿ywnoœciowe polskich gospodarstw domowych liczone w cenach po-
równywalnych uleg³y w latach 1989—2004 doœæ istotnym zmianom.

Skala zmian w poziomie wydatków gospodarstw domowych by³a w omawia-
nych latach zró¿nicowana. I tak np. zmniejszy³ siê znacznie poziom wydatków na
odzie¿ i obuwie, a tak¿e na napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe. W roku 2004
miesiêczne wydatki gospodarstw domowych na odzie¿ i obuwie by³y w porówna-
niu z roku 1989 mniejsze a¿ o 71,4%, a na napoje alkoholowe i wyroby tytonio-
we — o oko³o 3,8%. Natomiast bardzo wyraŸnie wzros³y w latach 1989—2004
wydatki na inne dobra i us³ugi nie¿ywnoœciowe — na opa³, energiê elektryczn¹
i ciepln¹ wzros³y one blisko 4,5-krotnie, na higienê i ochronê zdrowia —
2,4-krotnie, na transport i ³¹cznoœæ — 2,1-krotnie, zaœ na pozosta³e dobra i us³ugi
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T a b l i c a 3

Przeciêtne miesiêczne spo¿ycie wybranych artyku³ów ¿ywnoœciowych w polskich gospodarstwach
domowych na 1 osobê w latach 1989—2004

Wyszczególnienie 1989 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004

Pieczywo i produkty zbo¿owe
(kg)

Ziemniaki (kg)

Warzywa (kg)

Owoce (kg)

Miêso (kg)

Ryby (kg)

Oleje i pozosta³e t³uszcze (kg)

Mleko (l)

Œmietana i œmietanka (l)

Sery (kg)

Jaja (szt.)

Cukier (kg)

9,85

9,08

5,70

3,11

5,36

0,44

1,73

9,13

0,65

1,01

18,08

2,40

9,77

9,51

5,82

3,15

5,32

0,38

1,64

8,49

0,58

0,85

16,50

2,22

10,09

9,29

5,85

3,61

5,24

0,44

1,58

7,72

0,51

0,42

15,37

2,20

9,62

8,57

5,82

3,54

5,02

0,45

1,61

7,34

0,50

0,80

14,66

2,06

9,58

8,50

5,76

3,76

5,23

0,45

1,60

6,80

0,54

0,80

14,79

1,94

9,67

8,42

5,72

3,87

5,45

0,39

1,62

6,55

0,50

0,86

14,93

1,88

9,16

7,82

5,45

4,10

5,47

0,43

1,56

5,95

0,46

0,83

14,79

1,76

8,92

7,51

5,51

4,07

5,41

0,40

1,58

5,47

0,44

0,84

15,08

1,70

8,68

6,91

5,42

3,91

5,43

0,41

1,57

5,21

0,44

0,87

14,89

1,62

� r ó d ³ o: Rocznik Statystyczny. R. 40. Warszawa: GUS 1997, s. 175—176; Rocznik Statystyczny
Rzeczypospolitej Polskiej. R. 59. Warszawa: GUS, 1999, s. 178—181; Rocznik... R. 61, 2001,
s. 207—208; Rocznik.... R. 63, 2003, s. 218—219; Rocznik.... R. 65, 2005, s. 310—311 oraz mate-
ria³y wewnêtrzne GUS.



— ponad 2,5-krotnie. Jeœli chodzi o wydatki na mieszkanie, to wzros³y one
w tym czasie o 22,4%, zaœ na kulturê, edukacjê, turystykê i wypoczynek —
o oko³o 16,3%.

Olbrzymi wzrost cen detalicznych towarów i us³ug konsumpcyjnych, i co siê
z tym wi¹¿e du¿y wzrost kosztów utrzymania gospodarstw domowych w drugim
pó³roczu 1989 roku i w pierwszym pó³roczu 1990 roku, a tak¿e, choæ mniejszy,
ale równie¿ odczuwalny wzrost cen w latach nastêpnych, znacznie ograniczy³
mo¿liwoœci zaspokajania potrzeb ponadpodstawowych. Nast¹pi³ skokowy wzrost
udzia³u wydatków na ¿ywnoœæ — z oko³o 45,7% w 1989 roku do 52,6% w 1990
roku. Udzia³ ten obni¿a³ siê co prawda systematycznie i w 2004 roku wynosi³ ju¿
28,4%, ale jest nadal bardzo wysoki.

Na przestrzeni lat 1989—2004 zmienia³ siê równie¿ w strukturze rozchodów
polskich gospodarstw domowych udzia³ wydatków na inne dobra i us³ugi (zob.
tablica 4). Bardzo wydatnie zmniejszy³ siê udzia³ wydatków na odzie¿ i obuwie
— z 17,9% w 1989 roku do 5,0% w 2004 roku. Zmniejszy³ siê te¿ w strukturze
rozchodów gospodarstw domowych udzia³ wydatków na alkohol i tytoñ —
z 3,1% w 1989 roku do 2,8% w 2004 roku. Natomiast wzrós³ bardzo wyraŸnie
udzia³ wydatków na mieszkanie, opa³, energiê elektryczn¹ i ciepln¹, higienê
i ochronê zdrowia, kulturê, edukacjê, turystykê i wypoczynek, transport i ³¹cz-
noœæ oraz na pozosta³e wydatki.

Wzrost udzia³u wydatków na wymienione dobra i us³ugi by³ spowodowany
przede wszystkim wzrostem cen, a nie zwiêkszeniem ich konsumpcji przez go-
spodarstwa domowe.
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T a b l i c a 4

Struktury wydatków na dobra i us³ugi na 1 osobê w polskich gospodarstwach domowych
w latach 1989, 1996, 2004

Wyszczególnienie 1989 1996 2004

Wydatki ogó³em

¯ywnoœæ

Alkohol i tytoñ

Odzie¿ i obuwie

Mieszkanie

Opa³, energia elektryczna i cieplna

Higiena osobista i ochrona zdrowia

Kultura, edukacja, turystyka i wypoczynek

Transport i ³¹cznoœæ

Pozosta³e wydatki

100,0

42,8

3,1

17,9

12,6

2,3

2,7

7,7

5,7

5,2

100,0

37,8

3,1

7,0

10,6

10,7

6,7

7,2

9,9

7,0

100,0

28,4

2,8

5,0

15,2

10,2

7,7

10,1

13,9

6,7

� r ó d ³ o: opracowanie w³asne.



Struktura wydatków polskich gospodarstw domowych jest charakterystyczna
dla gospodarstw ubogich, maj¹cych niski poziom ¿ycia. Charakteryzuje siê ona:

— wysokim udzia³em wydatków na ¿ywnoœæ w ogólnych rozchodach,
— wysokim obci¹¿eniem dochodów wydatkami „sztywnymi” (op³ata za

mieszkanie, energiê elektryczn¹ i gaz, telefon, przedszkole, wydatki na edukacjê,
zdrowie, higienê osobist¹ itp.),

— bardzo ograniczonymi mo¿liwoœciami zaspokajania innych potrzeb.

4. Warunki mieszkaniowe gospodarstw domowych

Wysok¹ pozycjê w hierarchii wartoœci ka¿dej rodziny zajmuje mieszkanie. Jak
to lapidarnie sformu³owa³ Chombart de Laube (1959) — rodzina nie mo¿e ¿yæ
bez mieszkania. Mieszkanie umo¿liwia skupienie cz³onków rodziny w jedn¹
ca³oœæ. Stanowi ono dla niej bazê materialn¹. Okreœla przestrzenne ramy organi-
zacji ¿ycia rodziny i jej cz³onków, stwarza warunki do realizacji ich celów zbio-
rowych i indywidualnych.

Niemal wszystkie podstawowe zadania rodziny, jak: prokreacja, wychowanie
dzieci i m³odzie¿y, funkcje opiekuñcze w stosunku do jej cz³onków, troska o ich
rozwój umys³owy, kulturalny i psychiczny, a tak¿e wiele funkcji ³¹cz¹cych siê
z prowadzeniem gospodarstwa domowego wykonywane s¹ w mieszkaniu.

W mieszkaniu produkty poddawane s¹ zabiegom i czynnoœciom, bezpoœrednio
lub poœrednio zwi¹zanym z aktami ostatecznego zu¿ycia, tj. z konsumpcj¹. Wy-
datkowana zaœ praca domowników i czynnoœci o charakterze ekonomicznym s¹
zorientowane bezpoœrednio i w ca³oœci na optymalne zaspokajanie osobistych po-
trzeb domowników — potrzeb materialnych, duchowych i kulturalnych.

Mieszkanie jest wiêc dobrem szczególnego rodzaju, które warunkuje istnienie
najmniejszej komórki spo³ecznej — rodziny. St¹d te¿ w ka¿dym kraju du¿¹ wagê
przywi¹zuje siê do budownictwa mieszkaniowego.

W latach 1989—2004 przyrosty netto w zasobach mieszkaniowych by³y
w Polsce niewielkie. W stosunku do 1989 roku liczba mieszkañ w 2004 roku
wzros³a tylko o 16,3% i wynosi³a 12 683 tys. mieszkañ zamieszkanych (Rocz-
nik..., 2005, tabl. 15, s. 329).

Istniej¹ce zasoby nie zaspokajaj¹ potrzeb mieszkaniowych ludnoœci. Z danych
ostatniego Narodowego Spisu Powszechnego przeprowadzonego w 2002 roku
wynika, ¿e a¿ 14,6% gospodarstw domowych nie posiada³o w³asnego mieszkania
i zamieszkiwa³o wspólnie z innym gospodarstwem domowym (Rocznik..., 2005,
tabl. 10, s. 327). Trzeba podkreœliæ, ¿e budownictwo mieszkaniowe w Polsce po
II wojnie œwiatowej nigdy nie nad¹¿a³o za potrzebami mieszkaniowymi ludnoœci,
a wielkoœæ deficytu mieszkaniowego stale siê zwiêksza³a. Jednak¿e w ostatnich
latach deficyt ten znacznie siê pog³êbi³. Zmniejszenie rozmiarów tego deficytu
i coraz lepsze zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych jest uwarunkowane odpo-
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wiednim wzrostem rozmiarów budownictwa mieszkaniowego. Tymczasem w la-
tach 1989—2004 obserwujemy spadek liczby budowanych mieszkañ, co ilustruje
rysunek 5.
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Rys. 4. Mieszkania zamieszkane w latach 1989—2004

� r ó d ³ o: opracowanie w³asne na podstawie: Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej.
R. 63. Warszawa: GUS, 2003, tabl. I, s. XLII—XLIII; Rocznik... R. 65. Warszawa: GUS, 2005,
tabl. I, s. 42—43.
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Rys. 5. Mieszkania oddane do u¿ytku w latach 1989—2004

� r ó d ³ o: opracowanie w³asne na podstawie: Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej.
R. 63. Warszawa: GUS, 2003, tabl. I, s. XLII—XLIII; Rocznik... R. 65, 2005, tabl. I, s. 42—43.



Du¿y wzrost cen materia³ów budowlanych i us³ug w 1990 roku, brak œrodków
pieniê¿nych, wysokie oprocentowanie kredytów bankowych (dla ludnoœci i jedno-
stek gospodarczych) powa¿nie ograniczy³ kontynuacjê i podejmowanie nowych
inwestycji przez spó³dzielnie mieszkaniowe, prywatne firmy czy te¿ osoby bu-
duj¹ce indywidualnie. W efekcie tego liczba budowanych mieszkañ w ostatnich
latach by³a niewielka. I tak np. w roku 2004 oddano do u¿ytku 108,1 tys. miesz-
kañ. Jest to mniej o 28% ni¿ oddano ich do u¿ytku w 1989 roku. Jest to 1,8-krot-
nie mniej ni¿ oddawano rocznie mieszkañ do u¿ytku w latach 1981—1985 i a¿
2,7-krotnie mniej ni¿ oddano ich w najlepszym dla budownictwa 1978 roku1.

Niskie efekty uzyskiwane w budownictwie mieszkaniowym w ostatnich latach
powoduj¹, jak ju¿ wspomniano, dalsze narastanie nie zaspokojonych potrzeb
mieszkaniowych. Nadal buduje siê mniej mieszkañ w porównaniu z liczb¹ zawar-
tych ma³¿eñstw (patrz rysunek 6). Sytuacja ta jest groŸna dla spo³eczeñstwa.
Ci¹gle pog³êbiaj¹cy siê deficyt mieszkañ i brak perspektyw jego zdobycia jest
prawdopodobnie jedn¹ z przyczyn systematycznego spadku liczby zawieranych
ma³¿eñstw w ostatnich latach (patrz rysunek 7) oraz migracji m³odzie¿y z Polski.
Niezaspokojenie potrzeb mieszkaniowych, tak wa¿nych dla istnienia rodziny, jest
przyczyn¹ apatii spo³ecznej, wywo³uje niezadowolenie spo³eczne, mo¿e staæ siê
zarzewiem konfliktów spo³ecznych.
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1 W roku 2004 oddano do u¿ytku 108,1 tys. mieszkañ, w 1978 roku oddano 292,0 tys. miesz-
kañ, zaœ w latach 1981—1985 oddawano przeciêtnie rocznie 190,9 tys. mieszkañ (Por. Rocznik...,
1980, tabl. 23, s. 374; 1997, tabl. 30, s. 219 oraz 2005, tabl. 19, s. 331).
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Rys. 6. Liczba mieszkañ oddanych do u¿ytku na 1000 zawartych ma³¿eñstw w latach 1989—2004

� r ó d ³ o: opracowanie w³asne na podstawie: Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej.
R. 63. Warszawa: GUS, 2003, tabl. I, s. XLII—XLIII; Rocznik... R. 65, 2005, tabl. I, s. 42—43.



Wa¿nym czynnikiem kszta³tuj¹cym warunki mieszkaniowe ludnoœci jest wypo-
sa¿enie mieszkañ w instalacje techniczno-sanitarne. U³atwiaj¹ one prowadzenie
gospodarstwa domowego, zmniejszaj¹ uci¹¿liwoœæ prac domowych, podnosz¹
komfort mieszkania oraz poziom ¿ycia ludnoœci. Trzeba zauwa¿yæ, ¿e poziom
wyposa¿enia mieszkañ w instalacje techniczno-sanitarne z roku na rok ulega sys-
tematycznej poprawie. Jest to wynikiem z jednej strony oddawania do u¿ytku
mieszkañ na ogó³ wyposa¿onych w podstawowe instalacje i urz¹dzenia technicz-
ne, a z drugiej — modernizacji starych zasobów mieszkaniowych.

5.Zmiany w wyposa¿eniu gospodarstw domowych
w dobra trwa³ego u¿ytku

Szczególn¹ rolê w zaspokajaniu potrzeb odgrywaj¹ dobra trwa³ego u¿ytku. Po-
siadanie odpowiednio urz¹dzonego mieszkania stanowi warunek zaspokajania
i rozwijania szeregu potrzeb — od najbardziej podstawowych wymogów utrzy-
mania i rozwoju ¿ycia fizycznego poczynaj¹c, a na organizacji ¿ycia rodzinnego,
towarzyskiego, kontakcie z kultur¹, przejawianiu siê indywidualnoœci i twórczoœci
osobistej koñcz¹c.

Wed³ug danych GUS, w latach 1989—2004, mia³ miejsce znacz¹cy postêp
w poziomie wyposa¿enia gospodarstw domowych w przedmioty trwa³ego u¿ytku
i jego unowoczeœnieniu (zob. tablica 5). Sprzêty o niskim standardzie zastêpowa-
ne by³y lepszymi, nowoczeœniejszymi, bardziej funkcjonalnymi.

Chêæ posiadania przez gospodarstwa sprzêtów lepszych, wygodniejszych, ³a-
twiejszych w obs³udze znalaz³a odbicie w wysokiej dynamice wzrostu wyposa¿e-
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Rys. 7. Ma³¿eñstwa zawarte w Polsce w latach 1989—2004
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nia gospodarstw w przedmioty zaliczane umownie do grupy „luksusowych”. Naj-
wiêkszy skok dokona³ siê w zakresie nowoczesnej elektroniki u¿ytkowej. Wydat-
nie wzros³a w polskich gospodarstwach domowych liczba telewizorów z ekranem
odbioru kolorowego oraz magnetowidów i odtwarzaczy oraz mikrokomputerów.

Du¿e przyspieszenie w omawianym okresie nast¹pi³o we wzroœcie iloœci dóbr
bêd¹cych w gospodarstwach domowych nowoczesnym narzêdziem pracy, a wiêc
automatów pralniczych, zamra¿arek. Znaczne zmiany zasz³y równie¿ w latach
1989—2004 w strukturze œrodków lokomocji polskich gospodarstw domowych.
Znacz¹co wzros³a liczba samochodów osobowych w gospodarstwach domowych,
natomiast spad³a liczba motocykli, skuterów i motorowerów.

W wielu gospodarstwach domowych pojawi³y siê w ostatnim okresie nowe do-
bra, w które dotychczas wyposa¿ona by³a tylko bardzo niewielka liczba gospo-
darstw domowych. Do dóbr tych zalicza siê zestawy do odbioru rejestracji i od-
twarzania dŸwiêku (wie¿e), urz¹dzenia do odbioru telewizji satelitarnej, telefony
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T a b l i c a 5

Wyposa¿enie polskich gospodarstw domowych w niektóre przedmioty trwa³ego u¿ytku
w latach 1990—2004 (% gospodarstw posiadaj¹cych przedmioty)

Wyszczególnienie 1990 1996 2000 2002 2004

Odbiornik radiofoniczny

Odtwarzacz p³yt kompaktowych

Zestaw do odbioru, rejestracji i odtwarzania dŸwiêku (wie¿a)

Odbiornik telewizyjny

Telefon komórkowy

Urz¹dzenie do odbioru telewizji satelitarnej

Magnetowid, odtwarzacz

Kamera video

Komputer osobisty

Pralka i wirówka elektryczna

Automat pralniczy

Ch³odziarka

Zamra¿arka

Odkurzacz elektryczny

Kuchenka mikrofalowa

Zmywarka do naczyñ

Maszyna do szycia

Rower

Motocykl, skuter, motorower

Samochód osobowy

82,7

—

—

78,6

—

—

11,7

—

—

81,1

47,1

97,1

22,9

87,1

—

—

60,2

80,2

11,3

25,9

61,2

—

—

92,5

—

25,9

49,9

1,6

7,5

62,5

61,0

98,2

36,4

92,7

6,8

0,5

54,1

72,0

5,2

40,6

58,1

9,4

34,5

96,0

—

48,1

53,6

3,8

14,3

44,0

70,9

97,3

40,0

92,4

17,0

1,8

45,9

60,1

3,9

47,2

53,3

9,5

41,5

97,0

—

48,9

53,5

4,8

22,8

37,1

75,5

98,0

36,4

93,2

23,4

2,8

42,2

62,6

3,7

47,5

55,2

7,8

42,3

97,6

54,0

48,9

47,6

5,1

32,9

31,1

77,3

97,7

33,1

92,7

28,6

4,0

39,6

61,8

3,1

46,0

� r ó d ³ o: Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej. R. 61. Warszawa: GUS, 2001, s. 212;
Rocznik... R. 63, 2003, s. 225; Rocznik... R. 65, 2005, s. 313 oraz materia³y wewnêtrzne GUS.



komórkowe, kamery video, komputery osobiste, kuchenki mikrofalowe, zmywarki
do naczyñ. S¹ to na naszym rynku w³aœciwie wci¹¿ jeszcze nowoœci techniczne,
charakteryzuj¹ce siê wysok¹ cen¹ jednostkow¹, na zakup których mo¿e sobie po-
zwoliæ w zasadzie rodzina bogata.

Wzrost poziomu i unowoczeœnienia wyposa¿enia polskich gospodarstw domo-
wych, jaki mia³ miejsce zw³aszcza w pierwszych latach transformacji systemo-
wej, by³ zupe³nie nieoczekiwany — wrêcz wbrew logice. Dowodzi to jednak, ¿e
kryzysy gospodarcze nie odbijaj¹ siê wprost i od razu w sposób negatywny na
stanie wyposa¿enia gospodarstw domowych. Takie przyspieszenie cywilizacyjne
w okresie kryzysu nie zdarza siê w Polsce po raz pierwszy. Warto przypomnieæ,
¿e ju¿ wczeœniej, w równie trudnych latach 1980—1983, dostrzec mo¿na by³o fe-
nomen przyspieszenia wyposa¿enia polskich rodzin w telewizory z ekranem od-
bioru kolorowego, automaty pralnicze oraz samochody osobowe. Te paradoksy
mo¿na t³umaczyæ tym, ¿e dobra trwa³e s¹ kupowane nie tylko za bie¿¹ce docho-
dy, ale przede wszystkim za poczynione wczeœniej oszczêdnoœci oraz na raty. Po-
nadto, s¹ to dobra, których zakupy dokonywane s¹ pod wp³ywem nawyków kon-
sumpcyjnych, naœladownictwa, chêci wyró¿nienia siê, a wiêc czêsto pod wp³y-
wem czynników irracjonalnych.

Nasilenie zmian zachodz¹cych w wyposa¿eniu gospodarstw domowych
w przedmioty trwa³ego u¿ytku nie zmniejszy³o siê tak¿e i w latach 1996—2004.
Bowiem w tym¿e czasie w gospodarstwach domowych znacznie szybciej ros³y
wydatki na dobra trwa³ego u¿ytku ani¿eli wydatki ogó³em. Z przeprowadzonych
badañ wynika, ¿e w 1996 roku, w stosunku do 1993 roku, wydatki polskich go-
spodarstw domowych na odbiorniki radiowe i telewizyjne, magnetofony i gramo-
fony, magnetowidy i odtwarzacze, sprzêt komputerowy, pralki, automaty pralni-
cze, wirówki i suszarki do bielizny, samochody osobowe wzros³y o ponad 60%.
Tak dynamiczny wzrost zakupu tych przedmiotów by³ mo¿liwy dziêki rozwojowi
sprzeda¿y ratalnej (Rudnicki, 2001; Rudnicki, 1996)

Dokonuj¹c oceny nasycenia gospodarstw domowych poszczególnymi przedmio-
tami w oparciu o trójstopniow¹ skalê ocen2 stwierdziæ mo¿na, ¿e w 2004 roku go-
spodarstwa domowe w Polsce w wysokim stopniu nasycone by³y przedmiotami
zapewniaj¹cymi jedynie podstawowy standard ¿ycia (odbiorniki telewizyjne, ch³o-
dziarki, odkurzacze elektryczne). Dla przedmiotów warunkuj¹cych wy¿szy stan-
dard (magnetowidy, kamery video, sprzêt stereofoniczny (wie¿e), komputery oso-
biste, automaty pralnicze, zamra¿arki, kuchenki mikrofalowe, zmywarki do na-
czyñ, samochody osobowe) w analizowanym roku notowano w dalszym ci¹gu
œredni lub niski poziom nasycenia.
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2 Trójstopniowa skala ocen okreœla jako wysoki stopieñ nasycenia w dobra trwa³ego u¿ytku
wówczas, gdy przedmiot posiada powy¿ej 80% gospodarstw domowych, œredni — 50—80% i niski
– mniej ni¿ 50% gospodarstw.



6. Podsumowanie

Reasumuj¹c nale¿y zauwa¿yæ, ¿e lata 1989—2004 przynios³y nie tylko spadek
poziomu konsumpcji gospodarstw domowych, ale tak¿e zmiany w ich zachowa-
niach konsumpcyjnych. Zmiany te, zw³aszcza w pierwszych latach transformacji
systemowej, wyra¿a³y siê w reakcjach obronnych i przystosowawczych. Spadek
dochodów realnych wywo³a³ istotne zmiany decyzji konsumpcyjnych gospodarstw
domowych, dotycz¹cych alokacji œrodków pomiêdzy poszczególne potrzeby. Wiê-
cej œrodków zaczêto przeznaczaæ na zaspokojenie potrzeb ¿ywieniowych, higienê
i ochronê zdrowia oraz ogrzewanie mieszkania. Obni¿enie siê dochodów realnych
spowodowa³o rezygnacjê gospodarstw domowych z „wygodnej” konsumpcji (z za-
kupu artyku³ów pó³gotowych, chodzenia do restauracji, korzystania z us³ug) oraz
nabywania produktów wysokiej jakoœci. Usi³uj¹c zrównowa¿yæ bud¿et pieniê¿ny,
gospodarstwa domowe czyni¹ to przede wszystkim przez kupowanie artyku³ów
gorszych jakoœciowo, a tak¿e rezygnuj¹ z nabycia niektórych artyku³ów lub ogra-
niczaj¹ iloœæ nabywanych do tej pory dóbr. Ponadto, gospodarstwa domowe w go-
spodarce rynkowej maj¹ mo¿liwoœæ równowa¿enia bud¿etu pieniê¿nego przez ro-
bienie zakupów tam, gdzie jest taniej. Tañszych Ÿróde³ zakupu najczêœciej poszu-
kuj¹ cz³onkowie gospodarstw emerytów i rencistów oraz bezrobotni.

Warto wspomnieæ, ¿e mimo pozytywnych zmian zachodz¹cych w konsumpcji
w ostatnich latach, okres transformacji systemowej polskim gospodarstwom do-
mowym kojarzy siê g³ównie z obni¿eniem stopnia zaspokojenia potrzeb, a tym
samym pogorszeniem warunków ¿ycia. Warto te¿ zauwa¿yæ, ¿e w trudnym okre-
sie transformacji systemowej tylko czêœci gospodarstw domowych uda³o siê upo-
raæ z problemami natury ekonomicznej, natomiast wiêkszoœci z nich nie uda³a siê
ta sztuka i nie potrafi³y dostosowaæ siê do nowych warunków (por. Grzega,
2002). St¹d te¿ obok bardzo w¹skiej grupy gospodarstw zamo¿nych istnieje du¿a
grupa gospodarstw ubogich, która nie jest w stanie zaspokoiæ nawet najbardziej
elementarnych potrzeb, nie mówi¹c ju¿ o potrzebach wy¿szych.
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Streszczenie

Przeobra¿enia zachodz¹ce w polskiej gospodarce w ostatnich piêtnastu latach, polegaj¹ce na
przejœciu od gospodarki centralnie sterowanej do rynkowej, spowodowa³y istotne zmiany w funk-
cjonowaniu gospodarstw domowych.

Proces przejœcia do gospodarki rynkowej bardzo dotkliwie odczu³y polskie gospodarstwa domo-
we. Urynkowienie gospodarki i jej prywatyzacja spowodowa³y zasadnicze zmiany w dwóch ekono-
micznych wymiarach ¿ycia spo³eczeñstwa — w sferze pracy oraz w sferze konsumpcji.

Skutki transformacji systemowej objawi³y siê zubo¿eniem gospodarstw domowych oraz du¿ym
bezrobociem. Spowodowa³o to obni¿enie siê ich poziomu konsumpcji oraz ograniczy³o mo¿liwoœci
i stopieñ zaspokojenia potrzeb polskich gospodarstw domowych.

W artykule autor przedstawia wp³yw transformacji systemowej na sytuacjê materialn¹ polskich
gospodarstw domowych i ich konsumpcjê. Omawia tak¿e zmiany zachodz¹ce w warunkach miesz-
kaniowych i w wyposa¿eniu tych gospodarstw w dobra trwa³ego u¿ytku.

S³owa kluczowe

gospodarstwa domowe, konsumpcja

Systemic Transformation Influence
on Living Conditions of Polish Households

S u m m a r y

Transformations taking place in the Polish economy over the last fifteen years, including transi-
tion from the economy centrally manager to the market one gave rise to significant changes in the
existence of households.

The transition process from the market economy seriously affected Polish households. The mar-
ketisation of economy and its privatisation led to fundamental changes in two economic dimensions
of the society’s existence — in the sphere of work and that of consumption.
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The results of systemic transformation manifested themselves in the impoverishment of hou-
seholds and huge unemployment, which gave rise to an increase in the level of their consumption
and limited the opportunities and level of satisfying the needs of Polish households.

The author of the article presents the influence of the systemic transformation on the financial
situation of Polish households and their consumption. Furthermore, he discusses changes appearing
in housing conditions and those in providing these households with long-lasting goods.

Key words

households, consumption
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