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Gospodarstwo domowe

w kontekście uwarunkowań systemowych

Streszczenie. Artykuł dotyczy głównych funkcji, jakie powinno spełniać państwo w odniesie-

niu do oczekiwań społecznych. Autor przedstawia tu swoją opinię dotyczącą problemu zaspokajania 

tych potrzeb w Polsce. 
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1. Istota uwarunkowań systemowych

Funkcjonowanie gospodarstwa domowego podlega różnym uwarunkowa-

niom, które najogólniej można podzielić na rynkowe i systemowe. Uwarunkowa-

nia rynkowe są wypadkową kształtu uwarunkowań systemowych, dlatego też rola 

instytucji sfery regulacji ma tu znaczenie podstawowe.

Gospodarka rynkowa rozwijała się pod wpływem regulacji systemowych. 

One sprzyjały rynkowi, usiłowały umacniać rynek i coraz lepiej zaspokajać po-

trzeby społeczne. Rola tych uwarunkowań została szeroko opisana. Także rozwój 

obecnej orientacji rynkowej – marketingu w różnych jego formach – stawiając 

na poczesnym miejscu konsumenta, eksponuje jego rolę jako ostatecznego 

uczestnika rynku.
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Jednocześnie konsument jako podmiot rynkowy jest podmiotem najsłabszym, 

rozproszonym, bez wystarczającej siły przetargowej i z ciągle ograniczoną rolą 

konsumeryzmu i organizacji zajmujących się jego ochroną.

Na rynku konsumpcyjnym obok korzyści związanych z rozszerzającą się 

ofertą rynkową występują także procesy niekorzystne dla konsumenta. Ciągle 

wzmaga się proces skracania cyklu życia wielu produktów, zwłaszcza produktów 

trwałego użytku w gospodarstwach domowych, chociaż gospodarstwo domowe 

bardziej ceni żywotność fizyczną niż moralną produktu. Niepokojące jest przy 

tym, że producenci coraz częściej zwracają się do instytucji naukowych o takie 

nowe technologie, w efekcie których produkt nie będzie naprawialny (lub na-

prawa będzie nieopłacalna), a jego funkcjonowanie niewiele przekroczy okres 

gwarancyjny. To bardzo groźna tendencja, zwłaszcza dla gospodarstw domowych 

w kraju takim jak nasz, gdzie siła nabywcza społeczeństwa jest kilkakrotnie 

niższa niż na Zachodzie, skąd najczęściej docierają do nas te nowe technologie. 

Także problemy bezrobocia i w konsekwencji sfery ubóstwa to wypadkowa wa-

runków, jakie tworzy sfera regulacji dla podmiotów gospodarczych w zakresie 

podatków, ulg, zwolnień itp. związanych ze wzrostem aktywności gospodarczej 

i aktywizacji bezrobotnych. Wszędzie rządy troszczą się o skalę bezrobocia i usi-

łują ograniczyć jego rozmiary.

Zaostrzeniu ulega problem konkurencji, która nabrała charakteru walki za-

wierającej w sobie także elementy wyniszczenia słabnącego konkurenta rynko-

wego. W warunkach postępującej globalizacji dominują coraz mocniejsze siły 

reprezentujące interesy wielkich, spychające średnich i małych na margines 

gospodarczy. Dlatego nie wystarczy dziś pojedynczy dynamizm poszczególnych 

podmiotów gospodarczych, konieczna jest jedność interesów różnych poziomów 

organizacyjnych – także państwa, by sprostać wyzwaniom współczesnego świata, 

również w kwestii poprawy dobrobytu społecznego.

Historia rozwoju gospodarki rynkowej dowiodła konieczności współistnienia 

wszystkich podmiotów procesu gospodarczego stanowiących zarówno sferę real-

ną, jak i regulacyjną gospodarki. Obie sfery wzajemnie dojrzewały: sfera realna 

w poznawaniu rynku i kreowaniu oferty rynkowej, zaś sfera regulacji w sprzyja-

niu rynkowi, wzrostowi udziału na rynku międzynarodowym i czerpaniu korzyści 

z nowych alokacji kapitału. Także i dziś – formalnie rzecz biorąc – rola władzy 

i administracji państwowej w sferze oddziaływania na gospodarkę i warunki życia 

jest ogromna. Rozwiązania konstytucyjne i struktura uprawnień organów rządu 

i samorządu terytorialnego, regulacje dotyczące systemu prawa gospodarczego, 

w tym finansowego eksponującego wspieranie lub hamowanie przedsiębiorczości 

są tu regulacjami podstawowymi. Z nich wypływają rozstrzygnięcia dotyczące 

systemu budżetowego i związanego z tym sposobu pozyskiwania dochodów bud-

żetowych i redystrybucji wydatków, oddziaływania na politykę kredytową, skalę 

inwestycji państwowych, systemy zabezpieczeń społecznych.

Stanisław Styś
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Prawo często wnika w regulacje szczegółowe, dotyczące np. dopuszczalnych 

norm czystości spalin silników samochodowych, norm sanitarnych w przemyśle 

spożywczym, dopuszczalnych opakowań czy standardów klatek w hodowli dro-

biu i produkcji jaj.

Podobnie odpowiedzialne jest państwo w swych funkcjach kreowania rozwo-

ju społeczno-gospodarczego. Kwestia trwałości wzrostu i rozwoju, dbałości o dy-

namikę tych procesów, postęp w konkurencyjności gospodarki, jej partycypacja 

w rynku międzynarodowym to najważniejsze problemy stojące przed rządzącymi. 

Należy do nich także problem tworzenia właściwych warunków rozwoju teryto-

rialnego. Dbałość o integralność terytorialną państw zawsze była przedmiotem 

szczególnej troski rządzących. Wyzwania wobec polityki regionalnej są tu tym 

poważniejsze, im głębsze są dysproporcje regionalne wymagające wspierania 

rozwoju regionów słabszych gospodarczo, depresyjnych, problemowych i po-

trzeby racjonalnego wydatkowywania funduszy związanych z tą polityką. Zdecy-

dowanie gorsze warunki życia mieszkańców takich regionów, niższa aktywność 

podmiotów gospodarczych, wyższe wskaźniki bezrobocia, ubóstwo i społeczna 

ekskluzja powodują bardzo często dramatyczne sytuacje, w których rodzą się 

hasła, takie jak np. „Pomóżmy dzieciom przetrwać zimę”.

Wymienione tu podstawowe obszary powinności rządów mają na celu reali-

zację głównej odpowiedzialności państwa, jaką jest dbałość o wzrost dobrobytu 

społecznego. Uzyskiwanie postępu w tym zakresie wymaga osiągania wzrostu 

dochodu narodowego w przeliczeniu na jednego mieszkańca i w efekcie wzrostu 

poziomu konsumpcji. Uzyskiwane efekty w tej mierze pozwalają na realizację 

oczekiwanych społecznie standardów w zakresie stopy życiowej społeczeństwa, 

likwidacji niedostatku oraz zaspokajania potrzeb zbiorowych w zakresie oświaty, 

nauki, kultury, ochrony zdrowia itp. To w sumie tworzy warunki uzyskiwania 

i utrwalania zaufania społecznego do polityki rozwoju państwa. Konieczne jest 

jednak, by w procesie uzyskiwania zaufania społecznego do państwa partycy-

powało w możliwie jak największej skali społeczeństwo w postaci jednostkowej 

satysfakcji oraz przedsiębiorczości i społecznie wykorzystywanej inicjatywy, 

budującej zbiorowy potencjał dynamizmu innowacyjnego. W sumie chodzi o to, 

by państwo wykorzystywało swe funkcje w sposób twórczy, by były one czytel-

ne i przejrzyste, niekonfliktowe, kompleksowe i na tyle stałe, by społeczeństwo, 

w którego interesie państwo ma działać, było przekonane, że to ma miejsce.

2. Skala oddziaływania

Oceniając stan uwarunkowań funkcjonowania gospodarstw domowych 

w naszym kraju, trzeba niestety dokonać wielu krytycznych konkluzji. Okres 

Gospodarstwo domowe w kontekście uwarunkowań systemowych
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transformacji, niosąc wiele korzystnych sytuacji w dziedzinie przełamywania 

deficytu towarowego i utrwalenia rynku nabywcy, jednocześnie pogłębiał de-

ficyt finansowy. Mimo wielokrotnych zapowiedzi dotyczących reformowania 

finansów publicznych problem ulega coraz większemu zaostrzeniu. Jest oczy-

wiste, że każdorazowe ograniczanie deficytu budżetowego odbywa się kosztem 

społeczeństwa (zamrożenie płac, podatki, akcyza, ceny urzędowe). Praktycznie 

zrezygnowano z inwestycji o charakterze społecznym (socjalne budownictwo 

mieszkaniowe, przedszkola, żłobki) przy słownej trosce o zahamowanie procesu 

depopulacji. Likwidowane są linie kolejowe łączące ośrodki i obszary drugo-

rzędne, słabiej rozwinięte, przez co dodatkowo pogarsza się warunki życia lud-

ności tych obszarów. Wysprzedaje się stacje kolejowe leżące wzdłuż tych linii, 

co bezpowrotnie eliminuje te rejony z dobrodziejstw sieci kolejowej, należącej 

przecież do wskaźników zagospodarowania infrastrukturalnego. Ogranicza się 

liczbę połączeń na istniejącej, zaniedbanej, niesprawnej i fatalnie funkcjonującej 

kolei. Mimo permanentnych problemów brak jest koncepcji rozwoju kolejnictwa 

w Polsce.

Od wielu lat istnieją problemy oświaty. Wielokrotne wątpliwe reformy 

i różnorodne koncepcje różnych ministrów doprowadziły do zapaści systemu 

oświaty. Przeobrażenia szkolnictwa podstawowego, wprowadzenie szkół zbior-

czych, próby przymusu wcześniejszego rozpoczynania edukacji podstawowej, 

zmiany rozmiarów nauczania różnych przedmiotów, a także ingerencja w lektury 

szkolne pokazuje, że ciągle nie ma koncepcji systemu oświaty. Dowodem na to 

jest także proces likwidacji wielu szkół, nawet takich, które powstały wysiłkiem 

finansowym rodziców. W sumie w latach 2001-1010 ubyło 2844 szkoły (z 16 766 

do 13 922)1. Spadła liczba nauczycieli tych szkół z 226 tys. do 176 tys. osób2. 

Dotkliwością dodatkową jest to, że dotyka to najczęściej środowisk małych, naj-

biedniejszych, gdzie zarówno finanse lokalne, jak i słabe wykorzystanie obiektów 

są głównymi przyczynami konfliktów władz z miejscową ludnością. Pogorszyła 

się opieka przedszkolna, mniej jest żłobków. Ciągłe dyskusje wywołuje podział 

szkolnictwa średniego, ograniczenia liczby szkół technicznych i zawodowych 

zasadniczych.

Coraz większą dotkliwością dla gospodarstw domowych jest pogarszający się 

stan ochrony zdrowia. Dotyczy to zarówno profilaktyki, jak i leczenia. Zrezygno-

wano z kontroli stanu zdrowia w przedszkolach i szkołach. Nie podlegają kontroli 

studenci, którzy dawniej zobligowani byli uzyskać stosowne zaliczenia, by uzy-

skać promocję na następny rok studiów. Nie ma obowiązkowych badań dorosłych. 

Jednocześnie uległy wydłużeniu drogi korzystania ze służby zdrowia, zwłaszcza 

dla ludności wiejskiej i małych miast. Zamknięto wiele szpitali publicznych, ich 

1  Rocznik statystyczny 2011, s. 320.
2  Ibidem.
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liczba zmniejszyła się w latach 2001-1010 z 686 do 5093, zaś istniejące muszą 

funkcjonować na zasadach zyskowności. Konsekwencją tego, jak i migracji jest 

spadek liczby lekarzy i pielęgniarek. Nastąpił wzrost zachorowań na nowotwory 

złośliwe, znacząco wzrosła liczba osób zarejestrowanych w przychodniach prze-

ciwgruźliczych. Ogranicza się możliwości kontynuowania leczenia wielu poważ-

nych chorób, eksperymentuje się ciągle z cenami leków.

Te przykłady ewidentnie pokazują trudności, w jakich funkcjonuje gospodar-

stwo domowe. Dowodzą one bowiem niesprawnego funkcjonowania państwa, 

jego organów centralnych, regionalnych i lokalnych. W wielu krajach Europy 

Zachodniej państwa zrezygnowały z wielu funkcji opiekuńczych, jednak tam 

poziom zaspokojenia potrzeb społecznych był na tyle wysoki, że nie wywołało 

to zapaści wielu dziedzin natury socjalnej. W naszym przypadku wcześniejsze 

standardy były na tyle niskie, że każda rezygnacja z ich kontynuacji odbiła się 

szczególnie boleśnie na sytuacji rodzin, zwłaszcza na obszarach słabszych, gdzie 

infrastruktura społeczna jest od lat na zdecydowanie niższym poziomie.

Konieczne jest lepsze dostrzeganie tych problemów. Organy państwowe 

wydają ogromną ilość decyzji dotyczących zarówno skali makro, jak i poszcze-

gólnych sektorów, a nawet poszczególnych podmiotów gospodarczych. Na szcze-

blach najwyższych z reguły rozstrzygane są kwestie postrzegania i zmienności 

czynników rozwoju, tu decyduje się o relacjach pomiędzy kapitałem państwowym 

a prywatnym, tu zapadają decyzje związane z polityką wzrostu gospodarczego, 

tutaj też jest definiowana i instrumentalizowana polityka państwa wobec różnych 

sfer życia społeczno-gospodarczego. Na szczeblu centralnym jest kreowana po-

lityka monetarna, podatkowa oraz polityka społeczna. Tu także generowane są 

determinanty odczuć społecznych, dotyczących bezpieczeństwa ekonomicznego 

społeczeństwa, które stanowi powinność każdego cywilizowanego państwa.

Literatura

Rocznik statystyczny 2011.

3  Rocznik statystyczny 2011, s. 366.

Gospodarstwo domowe w kontekście uwarunkowań systemowych


