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Wydatki Europejczyków na wyposażenie i prowadzenie 
gospodarstwa domowego 

Wprowadzenie

Wyposażenie w dobra trwałego użytku to kluczowy element preferencji konsump-
cyjnych gospodarstw domowych, a w efekcie i modelu konsumpcji. Wyposażenie 
wnętrz mieszkalnych ułatwia codzienne prace i oszczędza czas konsumentów. Dobra 
trwałe są gromadzone i konsumowane w długim okresie. Świadczą one o zamożności 
gospodarstwa domowego, zapewniają komfort życia, a w pewnym stopniu niwelują 
wpływ okresowego obniżenia dochodów w gospodarstwach domowych na stopień 
zaspokojenia potrzeb każdego z członków gospodarstwa. Powszechnie wiadomo, że 
im wyższy jest stopień wyposażenia w dobra trwałego użytkowania, tym większa jest 
swoboda gospodarowania bieżącymi dochodami, a także tym wyższa średnia ocena 
poziomu życia. Wraz ze wzrostem zamożności gospodarstw domowych przybywa 
w nich dóbr trwałego użytku (Pankowski, 2011). T. Słaby (2006) wskazuje, że wraz 
z poprawiającą się sytuacją materialną konsumentów zmieniają się ich zachowania 
konsumpcyjne, struktura konsumpcji staje się coraz bardziej nowoczesna, także pod 
względem wyposażenia gospodarstw domowych w dobra trwałego użytkowania. 

W literaturze przedmiotu brak jest analiz dotyczących międzynarodowych po-
równań wydatków na wyposażenie mieszkań i prowadzenie gospodarstw domowych 
między różnymi krajami. Przeważająca część analiz odnosi się do badań na poziomie 
krajowym. 

Celem artykułu jest zbadanie zróżnicowania poziomu i struktury wydatków na 
wyposażenie mieszkania w europejskich gospodarstwach domowych. 

Metodologia badania

Podstawę analiz stanowią dane statystyczne pochodzące z Eurostatu. Obiektem 
zainteresowania było 30 krajów europejskich oraz UE jako całość, obejmująca  
27 krajów.

W budżetach gospodarstw domowych GUS − zgodnie z COICOP/HBS1 − jedną 
z 12 grup wydatków stanowią wydatki na wyposażenie mieszkania i prowadzenie 

1  Klasyfikacja Spożycia Indywidualnego według Celu, z ang. Classification of Individual Consumption by Purpose 
adapted for the Household Budget Surveys.
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gospodarstwa domowego (Metodologia badania budżetów…, 2011). Kategoria ta 
obejmuje sześć podkategorii2 wydatków na:

 – meble i wyposażenie wnętrza, dywany i inne pokrycia podłogi, w tym także na-
prawy mebli, wyposażenia wnętrz i pokryć podłogi,

 – tekstylia domowe,
 – sprzęt gospodarstwa domowego, obejmujący duże elektryczne i nieelektryczne 

urządzenia gospodarstwa domowego oraz małe elektryczne urządzenia gospodar-
stwa domowego i naprawę tych urządzeń,

 – artykuły szklane, naczynia stołowe i przybory domowe,
 – narzędzia i wyposażenie domu i ogrodu, obejmujące duże narzędzia i sprzęt oraz 

drobne narzędzia i różne akcesoria,
 – towary i usługi do bieżącego utrzymania gospodarstwa domowego, czyli nietrwa-

łe artykuły gospodarstwa domowego (produkty czyszczące, konserwujące, papie-
rowe i inne) i usługi domowe oraz mające na celu utrzymanie domu. 
Do utworzenia grup państw, a tym samym zobrazowania podobieństw i różnic 

w wydatkach na wyposażenie mieszkania i prowadzenie gospodarstwa domowego 
w wybranych krajach zastosowano trzy metody skupień: metodę najdalszego sąsiedz-
twa, analizę Warda oraz metodę k-średnich. Metody pełnego wiązania i Warda to 
hierarchiczne metody grupowania, natomiast analiza k-średnich zaliczana jest do nie-
hierarchicznych metod grupowania. 

W metodzie najdalszego sąsiedztwa odległość między skupieniami jest zdetermi-
nowana przez największą z odległości między dwoma dowolnymi obiektami należą-
cymi do różnych skupień (Analiza skupień…,). Rozpoczynając od obiektów trakto-
wanych jako jednoelementowe skupienia, w kolejnych krokach łączy się skupienia 
najbliższe sobie. W metodzie Warda do oszacowania odległości między skupieniami 
wykorzystuje się podejście analizy wariancji. Wskazuje się, że optymalną liczbę sku-
pień otrzymuje się, odcinając ramiona dendrogramu tam, gdzie zaczynają się robić 
dłuższe, czyli tam, gdzie odległości między skupieniami robią się istotnie większe. 
Grupowanie metodą k-średnich (MacQueen, 1967) polega na przypisaniu „z góry” 
liczby grup. Następnie przyporządkowuje się każdy obiekt do grupy, której centroid 
(środek ciężkości) jest mu najbliższy. Po każdym przyporządkowaniu środki ciężko-
ści są modyfikowane i wykonywane są kolejne przyporządkowania do chwili, w któ-
rej obiekty przestaną ulegać przemieszczeniom (Everitt et al., 2011).

W grupowaniu krajów wykorzystano zmienne określające strukturę wydatków na 
wyposażenie mieszkania i prowadzenie gospodarstwa domowego w 2011 r.

Wyboru grupowania krajów dokonano na podstawie wartości wskaźnika TAI − ta-
belarycznego indeksu precyzji (Evans, 1977). Licznik wyrażenia jest sumą odchyleń 

2  Szczegółowy opis poszczególnych pozycji w „Classification of Individual Consumption by Purpose Adapted to the 
Needs of Harmonized Indices of Consumer Prices (COICOP-HICP 2000)”,
http://ec.europa.eu/eurostat/ramon/nomenclatures/index.cfm?TargetUrl=LST_NOM_DTL_LINEAR&IntCurrentPa
ge=2&StrNom=HICP_2000&StrLanguageCode=PL
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bezwzględnych wartości zaklasyfikowanych do klas, a mianownik sumą odchyleń 
bezwzględnych całego klasyfikowanego zbioru. 

,

gdzie:
 – wartości zbioru,

 – liczebność zbioru,
 – średnia arytmetyczna całego zbioru,
 – liczba klas,

 – wartości należące do j-tej klasy,
 – liczebność j-tej klasy,
 – średnia arytmetyczna wartości zaklasyfikowanych do j-tej klasy.
Wskaźnik TAI przyjmuje wartości z zakresu <0,1>. Im podział klasowy lepiej 

oddaje charakter danych, tym wskaźnik będzie miał większe wartości. 
Analizę statystyczną przeprowadzono z wykorzystaniem programów Excel 

i Statistica 10. 

Zmienność wydatków na wyposażenie mieszkań 

Jednym z problemów badawczych podjętych w ramach artykułu było określenie 
zmian wydatków na wyposażenie mieszkań w wydatkach ogółem w gospodarstwach 
domowych. W tym celu wyliczono współczynnik zmienności dla ogółu analizowa-
nych krajów w latach 1995-2011 oraz średnie tempo zmian wydatków na wyposaże-
nie mieszkań w poszczególnych krajach dla kolejnych przedziałów czasowych, tj. dla 
lat 1995-2000; 2001-2006 i 2007-2011.

Współczynnik zmienności3 obliczony dla poziomu wydatków na wyposażenie 
mieszkań między poszczególnymi krajami europejskimi wskazał, że w drugiej po-
łowie lat 90. XX w. i na początku nowego stulecia występowało bardzo duże zróżni-
cowanie w poziomie wydatków na mieszkanie między gospodarstwami domowymi 
z różnych krajów europejskich, jednak z tendencją do spadku aż do 2008 r., kiedy 
współczynnik zmienności osiągnął wartość 49,4% (wykres 1). Od 2009 r. do 2011 r. 
widać względną stabilizację dysproporcji w wydatkach na wyposażenie mieszkań 
między krajami. 

3  Współczynnik zmienności wskazuje na siłę zróżnicowania danych. Wartość omawianego miernika na poziomie od 
0 do 20% wskazuje na małe zróżnicowanie danych, od 20% do 40% − średnie zróżnicowanie, od 40% do 60% − duże 
zróżnicowanie, a powyżej 60% − bardzo duże zróżnicowanie danych.



MARLENA PIEKUT 53

W Raporcie PMR (Rynek wyposażenia wnętrz…, 2012) wskazano, że kryzys 
na rynku finansowym miał znaczny wpływ na rynek wyposażenia wnętrz. W la-
tach 2009-2011 odnotowano spadek sprzedaży dóbr związanych z wyposażeniem 
wnętrz o średnio 5% rocznie. W efekcie na koniec 2011 r. rynek ten osiągnął wartość  
12,6 mld zł. Prognozuje się, że branża powróci do pozytywnej dynamiki wzrostu 
w 2014 r.

Wykres 1
Średnie roczne wydatki na wyposażenie mieszkania i współczynnik  

zmienności dla 30 krajów europejskich w latach 1995-2011

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Final consumption expenditure…, (2013).

Wskaźnik tempa zmian wydatków na wyposażenie mieszkania wskazuje, że 
w latach 1995-2000 i 2001-2006 rzeczone wydatki rosły szybciej niż w latach 2007-
2011. Największy wzrost wydatków na wyposażenie mieszkań w latach 1995-2000 
odnotowano na Węgrzech i w Czechach (z roku na rok wydatki wzrastały o 14,9%), 
w Irlandii (o 12,5%) i w Wielkiej Brytanii (o 10,8%) (wykres 2). W latach 2001-2006 
największe tempo wzrostu widoczne było w Bułgarii (z roku na rok wydatki wzra-
stały o 26,0%) oraz w Estonii, na Łotwie i w Słowacji (po około 20,1%). Największe 
tempo wzrostu odnotowano więc w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. W latach 
2007-2011 nastąpiła stabilizacja tych wydatków, a w niektórych krajach odnotowano 
ujemne tempo zmian (Islandia, Irlandia, Wielka Brytania, Węgry, Grecja). W oma-
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wianym okresie największe tempo wzrostu wydatków na wyposażenie mieszkań od-
notowano w Polsce, z roku na rok wydatki wzrastały o 8,4%, oraz w Szwajcarii, na 
Litwie, na Słowacji i w Czechach – z roku na rok wydatki wzrastały o blisko 6%.

Wykres 2
Stopa zmian wydatków na wyposażenie mieszkań  

w kolejnych okresach 1995-2011 (w %)

Źródło: Jak w wykresie 1.

W przypadku państw, które odnotowały ujemne tempo zmian wydatków na wy-
posażenie w okresie 2007-2011, jako przyczynę wskazuje się trudne warunki go-
spodarcze i budżetowe (Consumer Conditions…, 2012). Pogorszenie nastrojów 
konsumenckich, na które wpłynęły m.in. takie czynniki jak brak jasnych przesła-
nek poprawy sytuacji gospodarczej na świecie, spowodowało powstrzymywanie się 
klientów od większych wydatków. Dodatkowo, zwiększenie bezrobocia, zaostrzenie 
polityki kredytowej przez banki, w dużej części wstrzymanie rozwoju przez przed-
siębiorstwa i skupienie się na redukcji kosztów, jak również zmniejszenie realnego 
dochodu gospodarstw domowych pogłębiło trend spadkowy (Rynek wyposażenia 
wnętrz…, 2012). W gospodarstwach domowych w UE w okresie kryzysu gospo-
darczego nastąpiło obniżenie lub stabilizacja poziomu wydatków konsumpcyjnych. 
Szczególnie niekorzystną sytuację zaobserwowano w gospodarstwach domowych 
krajów Europy Środkowo-Wschodniej, gdzie wydatki na zaspokojenie potrzeb żyw-
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nościowych i związanych z utrzymaniem mieszkania pochłaniały znaczącą część bu-
dżetów (Piekut, 2013). 

W 2011 r. najwyższy udział wydatków na wyposażenie mieszkania w wydatkach 
ogółem gospodarstw domowych odnotowano w Bułgarii – 7,5% i we Włoszech – 
7,2% (wykres 3). Najmniej z budżetu domowego na wyposażenie mieszkania prze-
znaczano w gospodarstwach domowych na Łotwie – 3,5% wydatków ogółem, a na-
stępnie na Węgrzech – 4,3% i w Polsce – 4,5%. W okresie 1995-2011 największe 
zmiany w udziale wydatków na wyposażenie mieszkania widoczne były w Bułgarii, 
wzrost udziału wydatków o 4,9 pkt. proc., i na Litwie – wzrost o 2,0 pkt. proc., a także 
w Irlandii – spadek udziału wydatków o 2,4 pkt. proc., na Węgrzech o 2,3 pkt. proc. 
i w Estonii o 2,2 pkt. proc. 

Kolejnym problemem badawczym było pogrupowanie krajów europejskich ze 
względu na podobną strukturę wydatków na wyposażenie mieszkania w wydatkach 
ogółem w gospodarstwach domowych. Grupowanie przeprowadzono z wykorzy-
staniem trzech metod grupowania. W wyniku analiz otrzymano po pięć skupień. 
Wykorzystane metody dały nieco odmienne rezultaty.

Na podstawie wielkości wskaźnika TAI (tablica 1) do dalszej analizy wybrano 
grupowanie metodą pełnego wiązania. Skupienia obejmowały od 1 do 10 obiektów. 

Tablica 1
Skupienia krajów o podobnej strukturze wydatków na wyposażenie mieszkania 

ze względu na zastosowaną metodę grupowania 
Sku-

pienia Pełne wiązanie Metoda Warda Metoda k-średnich

TAI 0,3742 0,3621 0,2948
I Irlandia, Grecja, Hiszpania, 

Cypr, Portugalia, Rumunia, 
Islandia

Irlandia, Grecja, Hiszpania, 
Cypr, Portugalia, Rumunia, 
Islandia

Cypr, Grecja, Islandia,  
Rumunia

II Bułgaria Bułgaria Hiszpania, Irlandia,  
Portugalia

III Niemcy, Szwecja, Czechy, 
Dania, Estonia, Węgry,  
Austria, Słowenia,  
Finlandia, Wielka Brytania 

Czechy, Dania, Estonia, 
Węgry, Austria, Słowenia, 
Finlandia, Wielka Brytania

Bułgaria, Dania, Estonia, 
Czechy, Słowenia, Węgry

IV Belgia, Francja, Łotwa, 
Litwa, Polska, Słowacja

Belgia, Francja, Łotwa, 
Litwa, Polska, Słowacja

Belgia, Francja, Litwa, 
Łotwa, Polska, Słowacja, 
Włochy

V Włochy, Luksemburg,  
Malta, Holandia

Niemcy, Szwecja, Włochy, 
Luksemburg, Malta,  
Holandia

Austria, Finlandia,  
Luksemburg, Malta,  
Holandia, Niemcy, Szwecja, 
Wielka Brytania

Źródło: Jak w wykresie 1.
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Z rozkładu struktury wydatków na wyposażenie mieszkania wynika, że generalnie 
w gospodarstwach domowych więcej pieniędzy przeznaczano na meble i wyposaże-
nie wnętrz, towary i usługi do codziennego utrzymania domu oraz urządzenia gospo-
darstwa domowego niż na tekstylia domowe, wyroby szklane oraz narzędzia i sprzęty 
do domu i ogrodu.

Gospodarstwa domowe ze skupienia I cechował najwyższy wśród wszystkich skupień 
odsetek wydatków na towary i usługi do codziennego utrzymania domu – blisko 45% 
wydatków na wyposażenie mieszkania ogółem, przy najniższym w porównaniu z pozo-
stałymi skupieniami udziale wydatków na meble i wyposażenie wnętrz – około 20% 
(wykres 3). 

Skupienie II utworzyły gospodarstwa domowe z Bułgarii, gdzie odnotowano naj-
większy udział wydatków na urządzenie gospodarstwa domowego w porównaniu 
z gospodarstwami domowymi z innych skupień – 40% wydatków ogółem na wypo-
sażenie mieszkania. Zauważono natomiast najniższy ze wszystkich skupień udział 
wydatków na towary i usługi do codziennego utrzymania mieszkania (około 7%) oraz 
wydatków na tekstylia domowe (około 1%).

Skupienie III objęło gospodarstwa domowe z krajów, w których w strukturze 
wydatków przeważały wydatki na urządzanie wnętrz mieszkalnych (meble, wykła-

Wykres 3
Struktura wydatków na wyposażenie mieszkania w zależności od skupienia 

według metody pełnego wiązania

Źródło: Jak w wykresie 1.
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dziny), przy relatywnie niewysokich wydatkach na towary i usługi do codziennego 
utrzymania domu w porównaniu z innymi skupieniami. Zauważono też największy 
wśród wszystkich skupień udział wydatków na tekstylia domowe – prawie 10% wy-
datków ogółem na wyposażenie mieszkań. 

Skupienie IV obejmowało gospodarstwa domowe z 6 krajów. Dominującymi 
pozycjami w wydatkach na wyposażenie mieszkania były wydatki na wyposaża-
nie wnętrz oraz towary i usługi do codziennego utrzymania domu. Wyróżniający 
wśród innych skupień był największy udział wydatków na urządzenia gospodarstwa 
domowego – 19% wydatków ogółem na wyposażenie mieszkania.

W gospodarstwach domowych z krajów tworzących V skupienie (tablica 1) za-
obserwowano największy ze wszystkich skupień udział wydatków na wyposażanie 
wnętrz – około 38% wydatków ogółem na wyposażenie mieszkania (wykres 3).

Najwięcej z budżetów domowych na wyposażenie mieszkań wydawali konsumen-
ci z Bułgarii i Włoch. Wskazuje się, że wysoki odsetek wydatków na wyposażenie 
mieszkania w Bułgarii związany jest ze wzrostem zaufania konsumentów do władz 
publicznych, organizacji konsumentów i sprzedawców/dostawców. Ponadto coraz 
więcej konsumentów zauważa większą łatwość w rozwiązaniu sporów przed sąda-
mi. Bułgarscy konsumenci są bardziej pewni bezpieczeństwa produktów. Dodatkowo 
w Bułgarii przeprowadzone zostały kampanie informacyjne (2010 i 2011) podno-
szące świadomość konsumentów w zakresie ich praw. Poprawę w odniesieniu do 
postrzegania ochrony konsumenta oraz wzrost zaufania do władz publicznych i or-
ganizacji konsumenckich odnotowano też w Belgii, Francji i Danii. Konsumenci 
wspomnianych krajów są bardziej zadowoleni ze sposobu rozpatrywania ich skarg 
(Consumer Conditions…, 2012). 

Odmienne struktury wydatków na wyposażenie mieszkania i prowadzenie gospo-
darstwa domowego są efektem działania na gospodarstwo czynników zewnętrznych 
i wewnętrznych. Ze względu na różnorodność warunków geograficznych i społecz-
no-demograficznych obserwuje się duże zróżnicowanie w wyposażeniu mieszkania 
w gospodarstwach domowych z krajów UE (Consumer Conditions…, 2012). 

Zakończenie

W świetle przedstawionych wyników badań można stwierdzić, że w latach 1995-
2008 malało zróżnicowanie w wydatkach na wyposażenie mieszkania między kraja-
mi europejskimi. W miarę bogacenia się społeczeństw można się spodziewać dalszej 
konwergencji państw europejskich w zakresie poziomu wydatków na wyposażenie 
mieszkania w gospodarstwach domowych.

Struktura wydatków na wyposażenie mieszkania różni się w poszczególnych kra-
jach. Polskę, Bułgarię, Belgię, Francję, Łotwę, Litwę i Słowację cechował większy 
udział wydatków na urządzenia gospodarstwa domowego niż pozostałe gospodar-
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stwa europejskie. W krajach Europy Północnej, Niemczech, Austrii, Czechach, we 
Włoszech, Luksemburgu oraz na Malcie dominującą rolę w wydatkach na wyposa-
żenie mieszkania pełniły wydatki na meble i wyposażenie wnętrz. Ukształtowane 
struktury wydatków na wyposażenie mieszkań są wynikiem działania różnorodnych 
czynników wewnętrznych i zewnętrznych. Ten aspekt wymaga jednak przeprowa-
dzenia szerszych badań.
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Streszczenie

Celem artykułu jest zbadanie zróżnicowania poziomu i struktury wydatków na 
wyposażenie mieszkania w europejskich gospodarstwach domowych. Stosowanych 
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obliczeń dokonano, stosując współczynnik zmienności, średnie tempo wzrostu oraz 
metody skupień. W latach 1995-2008 malało zróżnicowanie w wydatkach na wyposa-
żenie prowadzenia gospodarstw domowych między krajami europejskimi. Struktura 
wydatków na wyposażenie mieszkania i prowadzenie gospodarstwa domowego różni 
się w poszczególnych krajach. W Polsce jest najbardziej zbliżona do krajów o po-
dobnym położeniu geopolitycznym. Poznanie zachowań konsumentów w różnych 
krajach europejskich stanowi ważną wskazówkę dla przedsiębiorców poszerzających 
działalność poza rynek krajowy. 
Słowa kluczowe: dobra trwałe, konsumpcja, Polska, zróżnicowanie przestrzenne, 
analiza skupień.
Kody JEL: D1, C1, F61

Europeans’ Expenditure on Household Equipment  
and Management 

Summary

An aim of the article is to survey differentiation of the level and structure of ex-
penditure on dwelling equipment in European households. Relevant computations 
were made applying the coefficient of variation, the mean growth rate the cluster 
methods. In 1995-2008, there was decreasing differentiation in expenditures on 
household equipment and management between European countries. The structure 
of expenditures on household equipment and management differs in individual coun-
tries. In Poland, it is the most approximate to the countries of a similar geopolitical 
situation. Recognition of consumers’ behaviour in different European countries is an 
important indication for entrepreneurs expanding their activity beyond the domestic 
market. 
Key words: durables, consumption, Poland, spatial differentiation, cluster analysis.
JEL codes: D1, C1, F61
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