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System wartości jako czynnik wpływu kulturowego krajów 
europejskich i alokacji zasobów gospodarstw domowych 

Streszczenie

Celem rozważań jest kontekstowa ocena wpływu wartości kulturowych na pre-
ferencje strategii alokacji dochodów w gospodarstwach domowych w międzyna-
rodowych badaniach porównawczych. Kontekstowy charakter porównań wynika 
z identyfikacji wzajemnego oddziaływania kulturowego krajów Europy dokonane-
go na podstawie analizy sieciowej wskaźników Hofstede. 

Ocena zależności systemów wartości mierzona za pomocą skali LOV i strategii 
alokacji dochodów w badaniach porównawczych między Polską a Hiszpanią jest 
dokonana na podstawie dwugrupowego modelu strukturalnego ukrytych preferen-
cji Thurstona. 

Analiza średnich wartości preferencji wskazuje, że struktura preferencji alo-
kacji dochodów w niewielkim stopniu jest zróżnicowana w przekroju badanych 
krajów. Ich kształtowanie nie wynika w istotnym stopniu z czynników konteksto-
wych mierzonych za pomocą indeksów Hofstede. Wyniki badań mogą być wy-
korzystane w kształtowaniu strategii marketingowej na rynkach konsumpcyjnym 
i finansowym. Analiza oddziaływania kulturowego krajów pozwoli na ocenę stop-
nia dominacji i zależności krajów w polityce społecznej UE. Artykuł ma charakter 
badawczy.

Słowa kluczowe: wskaźniki Hofstede, skala LOV, alokacja dochodów, model pre-
ferencji Thurstona.

Kody JEL: O43

Wstęp 

Celem rozważań jest ocena wpływu wpływu kulturowego krajów UE na podstawie ana-
lizy sieciowej wskaźników G. Hofstede. Wyodrębnione na tej podstawie obszary wpływu 
kulturowego stanowią zmienne kontekstowe analizy wpływu systemów wartości (wyodręb-
nionych na podstawie skali LOV) na strategię alokacji zasobów finansowych gospodarstw 
domowych na konsumpcję, oszczędzanie i inwestowanie. Ocena wpływu systemów warto-
ści na strategię alokacji jest dokonana w porównawczych badaniach w Polsce i Hiszpanii za 
pomocą wielogrupowego modelu Thurstone’a. 
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Ocena wpływu kulturowego krajów europejskich

Współczesne procesy gospodarcze są silnie kształtowane przez systemy wartości kul-
turowych dominujących w danych społeczeństwach. Analiza struktur wartości jest naj-
częściej związana z klasyfikacjami wartości kulturowych. Do najczęściej wyróżnianych 
systemów klasyfikacji wartości należą klasyfikacje E. Halla (1976), G. Hofstede (2000), 
Troompenaarsa i Hampdena-Turnera (2002), R.R. Gestelanda (1999) i R. Ingleharta (1990). 

Jedną z najbardziej popularnych klasyfikacji kultur jest propozycja G. Hofstede. Wyróżnia 
on sześć wymiarów w klasyfikacji wartości kulturowych w przekroju krajów (kultur):  
1) dystans władzy (Power Distance), 2) unikanie niepewności (Uncertainty Avoidance),  
3) Indywidualizm vs kolektywizm (Individualism versus Collectivism), 4) męskość vs ko-
biecość (Masculinity versus Femininity), 5) orientacja długo vs krótkoterminowa (Long- 
versus Short-Term Orientation) oraz 6) niski i wysoki stopień kontroli pragnień (Indulgence 
versus Restraint). 

Dystans władzy odzwierciedla stopień, w jakim akceptowany jest przez członków spo-
łeczeństwa nierównomierny rozkład władzy. W krajach o wysokim dystansie władzy zróż-
nicowanie i „wykluczenie” polityczne czy ekonomiczne określonych grup społecznych jest 
przyjmowane jako naturalne i uzasadnione. Unikanie niepewności stanowi tolerancję wobec 
sytuacji nieokreślonych i niepewnych. Kraje o wysokim unikaniu niepewności minimali-
zują występowanie takich sytuacji przez reguły postępowania, zakazy i nakazy, dążenie do 
zapewniania poczucia bezpieczeństwa, unikania relatywizmu w ocenach i przekonaniach. 
Wymiar indywidualizm – kolektywizm definiuje stopień integracji jednostek z wartościami 
i procesami grupowymi. Kultury indywidualistyczne charakteryzują się słabymi więziami 
społecznymi, bardziej egoistycznymi zachowaniami oraz podkreślają wagę indywidualnego 
sukcesu w stosunku do osiągnięć grupowych. Opozycja kultur męskich i kobiecych wyni-
ka z oceny i rozkładu ról płciowych w społeczeństwie. W kulturach męskich definicja ról 
i zawodów silnie uwzględnia wymiar płci, rolę zachowań asertywnych, rywalizacji i kon-
kurencyjności. 

Obok powyższych czterech klasycznych wymiarów podkreślana jest również rola 
orientacji długofalowej (koncentracja na osiąganiu przyszłych celów, adaptacji do wy-
muszeń otoczenia, tworzenie systemów wczesnego ostrzegania) lub krótkookresowej 
(koncentracja na przeszłości, pielęgnowaniu tradycji i spełnianiu powziętych zobowiązań 
społecznych). 

Ostatnim wymiarem jest wymiar związany z życiem pełnym wrażeń, spełnianiem za-
chcianek i uzyskiwaniem natychmiastowych gratyfikacji, które znajdują się w opozycji do 
odraczania gratyfikacji, a także regulowanie zasad przyznawania nagród i kar za pomocą 
precyzyjnie zdefiniowanych norm. 

W celu oceny wymiarów indeksów Hofstede została zastosowana analiza głównych 
składowych1. Przeprowadzona analiza wskazuje na opozycyjny charakter struktury war-

1  Interpretacja położenia krajów w przestrzeni czynnikowej została dokonana na podstawie biplotu kowariancyjnego nie 
umieszczonego w artykule. 
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tości. Wymiary dystansu władzy i unikania niepewności są silnie ze sobą skorelowane, 
tworząc z wartościami kolektywnymi jeden z biegunów skali. Krajami o silnym dystansie 
władzy, dużym poziomie unikania niepewności i ceniącymi wartości kolektywne są kraje 
południowe (Rumunia, Serbia, Grecja, Portugalia, Słowenia), Rosja oraz (w pewnym stop-
niu) Polska. Generalnie kraje o wysokich wartościach dystansu władzy i bezpieczeństwa 
są, w porównaniu z krajami o wysokim poziomie indywidualizmu i dużej skłonności do 
podejmowania ryzyka, bardziej skuteczne w chronieniu osiąganych pozycji w układach 
międzynarodowych. Wymiar ten zwykle w porównaniach międzynarodowych jest związany 
z autonomią (self-reliance) w podejmowaniu działań grupowych. Drugim wyodrębnionym 
wymiarem jest wymiar męskości – kobiecości, który jest najczęściej wiązany z dominacją 
kulturową kraju (domination) (Sagan 2004). Z tego punktu widzenia do krajów o domi-
nujących wartościach „męskich” należą Słowenia, Węgry oraz większość krajów Europy 
Zachodniej wraz z Polską. Kraje skandynawskie w większości przypadków reprezentują 
kultury o wartościach „kobiecych”, indywidualistycznych o niskim dystansie władzy, ale 
i niskim poziomie unikania niepewności. 

Wykorzystanie wartości ocen w analizie pozycji krajów Europy jest szczególnie 
istotne dla analizy wpływu kulturowego poszczególnych krajów. Ocena wpływu kultu-
rowego jest związana z identyfikacją asymetrycznych powiązań w strukturze wartości 
Hofstede. Generalnie, kraje charakteryzujące się wyższym poziomem wartości „mę-
skich”, wyższym dystansem władzy i poziomem wartości kolektywistycznych cechują 
się silniejszym wpływem kulturowym wobec krajów o wartościach „kobiecych”, indy-
widualistycznych, niskim dystansem władzy i unikania niepewności. Dlatego też kraje 
o wysokim poziomie ocen w wymiarze autonomii (self-reliance) i dominacji będą cha-
rakteryzowały się silniejszym wpływem kulturowym wobec krajów o niskim poziomie 
autonomii i dominacji. 

Uwzględniając wartości ocen czynnikowych w analizowanych wymiarach, zbudowa-
no indeks wpływu kulturowego poszczególnych krajów europejskich, co pozwoliło na 
stworzenie układu sieci wpływu poszczególnych krajów. Na rysunku 1 przedstawiono 
kierunki wpływu kulturowego dla porządkowych wskaźników zależności. Z analizy asy-
metrycznych relacji impactu kulturowego wynika istnienie czeterech podstawowych grup 
krajów. Do pierwszej grupy należą kraje Europy Północnej wraz z Holandią. Druga grupa 
to kraje Europy Zachodniej wraz z Węgrami. Trzecią grupę stanowi Francja, kraje środ-
kowej Europy wraz z Polską, Belgią i Maltą. Czwarta grupa krajów obejmuje państwa 
bałkańskie, Hiszpanię, Portugalię i Rosję. W środku rysunku znajdują się kraje najsilniej 
podlegające wpływom kulturowym (kraje bałkańskie i Rosja), podlegające odziaływa-
niom szczególnie z obszaru języka niemieckiego (wraz z Węgrami) i Wielkiej Brytanii. 
Peryferia zajmują kraje zarówno wpływu kulturowego, jak i podlegające wpływowi. Ich 
pozycja wynika ze zrównoważonych relacji między wartościami autonomii a dominacji. 
Należą do nich kraje skandynawskie i kraje Europy Środkowej. Warto zauważyć dużą rolę 
językowych kręgów kulturowych. Szczególnie widoczne zróżnicowanie wpływu można 
zauważyć w przypadku Belgii i Szwajcarii, których oddziaływanie kulturowe jest uzależ-
nione od strefy językowej. 
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Drugim typem wskaźników sieciowych przydatnych do analizy zależności między krajami 
są wskaźniki luk strukturalnych (structural holes) w sieciach lokalnych danych krajów (sieciach 
typu ego). Koncepcja luk strukturalnych (Burt 1992) jest związana z oceną stopnia, w jakim 
eliminacja określonego obiektu w strukturze sieci przyczynia się do jej dezintegracji. Obiekty te 
stanowią „mosty” połączeń między innymi elementami w sieci. W tabeli 1 przedstawiono miary 
luk strukturalnych w sieci asymetrycznych relacji między analizowanymi krajami. 

Efektywny rozmiar sieci (ERS) jest to liczba partnerów, których posiada dany kraj po-
mniejszona o średnią liczbę powiązań partnerów między sobą. Miara ta pozwala na ocenę 
rozmiaru sieci relacji danego kraju, bez uwzględniania powiązań nadmiarowych. Do krajów 
posiadających najbardziej rozbudowane sieci lokalnych zależności należą kraje bałkańskie, 
Hiszpania, Turcja i Portugalia. Względnie wysokie wskaźniki charakteryzują także kraje do-
minujące kulturowo, takie jak: Niemcy, Wielka Brytania i Węgry. Kraje o zbilansowanych 
zależnościach dominacji − podporządkowania cechują się względnie niskim efektywnym 
rozmiarem sieci lokalnej. 

Rysunek 1
Zależności dominacji w sieci krajów Europy

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie analizy w programie UCINET 6.0.
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Tabela 1
Wskaźniki luki strukturalnej   

Kraje ERS S R H

Austria 15,182 0,607 0,094 0,076 
Belgia, Belgia/fr/, Holandia, Grecja, Litwa, Polska, 
Norwegia, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja 10,421 0,548 0,116 0,004 
Belgia/hol/ 9,833 0,546 0,118 0,003 

Bulgaria , Chorwacja 16,776 0,599 0,093 0,059 

Niemcy, Szwajcaria/au/niem/, Wielka Brytania, Wegry 15,882 0,611 0,092 0,079 

Irlandia, Włochy 14,706 0,566 0,103 0,055 

Łotwa, Malta, Szwajcaria/fr/ 9,471 0,557 0,119 0,004 

Luksemburg, Szwajcaria 15,972 0,570 0,099 0,071 

Hiszpania, Portugalia 17,042 0,609 0,092 0,061 

Rosja, Rumunia, Serbia, Słowenia 16,776 0,599 0,093 0,059

Szwecja, Słowacja 10,381 0,546 0,120 0,028 

Turcja 17,650 0,882 0,068 0,035 

Źródło: opracowanie własne na podstawie programu Ucinet 6.1.

Wskaźniki sprawności (S) normalizuje efektywny rozmiar sieci przez jej rozmiar (pro-
porcję powiązań kraju z innymi nienadmiarowymi krajami). Jest on sumarycznym wskaź-
nikiem lokalnego wpływu. Jego wartość jest niezależna od wskaźnika ERS. Do krajów 
o najwyższych wskaźnikach sprawności należą Turcja, Niemcy, Węgry i niemieckojęzyczna 
część Szwajcarii. 

Współczynnik restrykcji (R) jest związany z oceną zależności danego kraju, które są 
powiązane z innymi w sieci. Jeżeli kraje będące w relacji z danym krajem, są również w re-
lacji zależności między sobą, to ich zależność od tego kraju jest silnie ograniczona. Jeżeli 
natomiast kraje zależne nie mają innych alternatyw w relacjach, wówczas dany kraj nie jest 
ograniczony w zależnościach z tymi partnerami. Wskaźnik ten określa tym samym stopień 
autonomiczności danego kraju w relacjach z innymi. Z tego punktu widzenia, najwyższe 
wskaźniki restrykcji charakteryzują kraje o umiarkowanej pozycji dominacji (kraje central-
nej Europy i kraje skandynawskie). 

Ostatnim analizowanym wskaźnikiem jest wskaźnik hierarchii (H). Opisuje on rodzaj 
ograniczeń dla danego kraju. Jeżeli całkowite restykcje dla danego kraju wynikają z zależ-
ności od jednego partera, to wówczas wskaźnik ten przyjmuje wysokie wartości. Jeżeli nato-
miast restrykcje wynikają ze zrównoważonego wpływu innych krajów, wskaźnik przyjmuje 
niższe wartości. Mierzy on tym samym niejednorodność w rozkładach restrykcji dla danego 
kraju w jego powiązaniach w sieciach lokalnych. Najwyższy współczynnik hierarchii mają 
kraje dominujące (Niemcy, Węgry, Szwajcaria i Wielka Brytania). 
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Analiza porównawcza wpływu systemów wartości na strategię alokacji 
dochodów 

Pozycje krajów w obszarze dominacji i autonomii stanowią czynniki kontekstowe w oce-
nie wpływu systemu wartości na strategię alokacji dochodów w gospodarstwach domowych. 
Do oceny porównawczej wybrane zostały kraje o odmienmej pozycji na mapie dominacji 
kulturowej Europy – Polska i Hiszpania. Pierwszy kraj charakteryzuje się zrównoważonym 
poziomem dominacji i autonomii i względnie mało rozbudowaną siecią lokalnych powią-
zań, drugi natomiast należy do grupy krajów nie dominujących kulturowo o rozbudowanej 
sieci lokalnej. Badania empiryczne systemów wartości przeprowadzone zostały w Polsce 
i Hiszpanii na 120 osobowej próbie respondentów2. W identyfikacji systemu wartości oso-
bowych została zastosowana skala LOV Kahle’a, składająca się z 9 pozycji reprezentu-
jących wartości osobowe, które były poddawane ocenie ważności w 10-punktowej skali 
ocen3. Ocena strategii alokacji dochodu obejmowała pytania dotyczące preferencji czterech 
wyodrębnionych w badaniach eksploracyjnych strategii:, a) rozgałęzionej, b) dwutorowej,  
c) równoległej i d) sekwencyjnej4.

W celu pomiaru preferencji został zastosowany model preferencji Thurstone’a. Pozwala 
on na pomiar preferencji, traktowanych jako zmienne ukryte na skali metrycznej i tym sa-
mym ocenę różnic między siłą i kierunkiem kształtowania preferencji w przekroju krajów. 
W modelu tym preferencje są traktowane jako ciągłe zmienne ukryte. Mierzone są za pomo-
cą porządkowych wskaźników na skalach rangowych (preferencje przechodnie) lub skalach 
porównań parami (preferencje nieprzechodnie). W analizie została zastosowana skala rango-
wa. Model III Thurstone’a, który został wybrany do analizy (okazał się najlepiej dopasowa-
ny spośród testowanych modeli) zakłada niezależność ujawnianych preferencji (brak korela-
cji między preferencjami − ustalenie wszystkich kowariancji jako 0) oraz przyjęcie jednej ze 
strategii jako układu odniesienia (ustalenie jednej ze średnich dla kategorii jako 0, wariancji 

2  Badania w Polsce zostały przeprowadzone przez Centrum Badań i Ekspertyz UE w Katowicach na ogólnopolskiej próbie 
losowej 1100 respondentów w ramach Grantu NCN Katedry Analizy Rynku i Badań Marketingowych UE w Krakowie  
nr. UNO-2011/01B/HS4/04812. W badaniach hiszpańskich próba licząca 72 respondentów została dobrana kwotowo na 
podstawie nie związanych zmiennych kontrolnych płci i wieku. W celu porównywalności wyników z próby ogólnopolskiej do 
analiz porównawczych została wylosowana podpróba licząca 96 respondentów. 
3  Pozycje skali LOV były następujące: 1. poczucie spełnienia (p41), 2. poczucie bezpieczeństwa (p42), 3. radość i zabawa 
w życiu (p43), 4. szacunek dla siebie (p44), 5. poczucie przynależności (p45), 6. ciepłe relacje z innymi (p46), 7. poczucie 
spełnienia (p47), 8. szacunek innych (p48), 9. życie pełne wrażeń (p49)
4  Pytanie dotyczące alokacji zostało wyrażone w postacie alternatywnych scenariuszy wyboru, w których poszczególne 
strategie zostały przedstawione. 
1. Strategia rozgałęziona: posiadane środki pieniężne dzielone są z góry na dwie części: na konsumpcję („na życie”) oraz na 
inwestycje (odkładane „na przyszłość”, np. zakup akcji, złota, lokaty długoterminowe). Środki na konsumpcję są dalej dzielone 
na kolejne dwie części, z których jedna jest przeznaczona na konsumpcję bieżącą („na życie” − bieżące wydatki), a druga na 
oszczędności celowe (na planowany zakup dóbr konsumpcyjnych o większej wartości w przyszłości, np. samochód). 
2. Strategia dwutorowa: posiadane środki są z góry dzielone na konsumpcję („życie”) i oszczędności („na książeczkę”, ROR). 
W sytuacji, gdy uda się dodatkowo zaoszczędzić z pieniędzy „na życie”, są one przeznaczone na zakupy inwestycyjne lub 
oszczędności celowe (np. zakup lodówki, samochodu). 
3. Strategia równoległa: posiadane środki z góry dzieli się na trzy grupy. Pierwsza jest przeznaczona na konsumpcję („na 
życie”), druga na oszczędności („na książeczkę”), a trzecia na inwestycje („na przyszłość”). 
4. Strategia sekwencyjna: wszystkie środki są przeznaczane na konsumpcję. Jeżeli pozostaną jakieś niezaplanowane środki 
pieniężne to są przeznaczone wówczas na oszczędności („na książeczkę”). Reszta pozostałych po tych podziałach środków 
w ostateczności jest przeznaczona na zakup dóbr o charakterze inwestycyjnym (akcje, złoto itp.). 
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ostatniej kategorii jako 1). W modelu tym, parametrami szacowanymi są tylko średnie (mi) 
i wariancje (si) ukrytych preferencji (ładunki czynnikowe są ustalone na poziomie 1 i -1 
w zależności od tego, która strategia była preferowana w porównaniach rangowych). 
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Na rysunku 2 przedstawiono modele preferencji Thurstone’a dla próby polskiej i hisz-
pańskiej pozwalające na ocenę porównawczą preferencji strategii alokacji dochodów. 

Rysunek 2
Ocena preferencji strategii alokacji dochodów

 

Legenda:
A – strategia rozgałęziona
B – strategia dwutorowa
C – strategia równoległa
D – strategia sekwencyjna
Źródło: opracowanie własne na podstawie obliczeń w programie Mplus7.

Wartości ładunków czynnikowych są ustalone na poziomie 1 i -1, identyfikując kolejność 
porównywanych par. Parametry znajdujące się przy ukrytych preferencjach wskazują na es-
tymowane wartości średnie. Ze struktury średnich wynika, że w próbie polskiej najbardziej 
preferowaną strategią jest strategia dwutorowa (B), następnie równoległa (C), rozgałęziona 
(A) oraz sekwencyjna (D), która jest układem odniesienia. W próbie hiszpańskiej najsilniej-
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sze preferencje dotyczą również strategii dwutorowej (B) następnie rozgałęzionej (A), rów-
noległej (C) oraz sekwencyjnej (D). Wyniki wskazują jedynie na zmiany w miejscu strategii 
rozgałęzionej i równoległej w szeregu preferencyjnym w obu próbach. Dopasowanie mo-
delu dwugrupowego jest niezbyt dobre. Statystyka c2 wynosi 245,34 (33 stopnie swobody) 
i poziom p = 0,00. Wartość wskaźnika błędu aproksymacji RMSEA wynosi 0,09 a wskaźnik 
przyrostowy CFI = 0,83. Wyniki oszacowań należy intepretować ostrożnie z uwagi na małe 
liczebności prób w obu krajach. 

Na podstawie wyestymowanych wartości ciągłych preferencji dokonana została ocena 
zależności między wartościami osobowymi (skala LOV) a ciągłymi preferencjami doty-
czącymi wyboru strategii5. Wyniki analizy dwugrupowego modelu strukturalnego przedsta-

5  Na podstawie wstępnej analizy eksploracyjnej skali LOV wyodrębione zostały trzy wymiary wartości: L 1. społeczne (pozycje 
p41 – poczucie przynależności do grupy i p44 − serdeczne stosunki z innymi), 2. samosterowności (pozycje p42 – życie pełne 

Rysunek 3
Wartości osobowe a strategie preferencji – analiza porównawcza

 

Legenda:
L1 – wartości społeczne
L2 – wartości samosterowności
L3 – wartości harmonii wewnętrznej
Źródło: jak w rysunku 2.
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wiono na rysunku 3. Ponieważ strategia D stanowiła układ odniesienia (ustalone wartości 
średniej i wariancji), ocena zależności została dokonana na podstawie strategii rozgałęzionej 
(A), dwutorowej (B) i równoległej (C). 

W celu zapewnienia ekwiwalencji pomiarowej w strukturze wartości ładunki czynni-
kowe dla modelu polskiego i hiszpańskiego zostały ustalone jako równe (są wspólne dla 
obu krajów). Parametry ścieżkowe wskazują na zróżnicowany wpływ wartości osobowych 
na preferencje wyboru strategii alokacji zasobów w obu krajach. W Polsce istotna zależ-
ność jest zaobserwowana między wartościami społecznymi (L1) a preferowaniem strategii 
równoległej (C) i rozgałęzionej (A), wartościami samosterowności (L2) i harmonii (L3) 
a strategią rozgałęzioną (A) i wartościami samosterowności (L2) a strategią równoległą (C). 
Osoby ceniące wartości społeczne (przynależność do grupy) silniej preferują rozgałęzioną 
strategię alokacji (podział środków na konsumpcję i inwestycje). Wartości samosterowno-
ści ujemnie wpływają na strategię rozgałęzioną, a silniej na wybór strategii równoległej 
(podział środków a priori na trzy strumienie alokacji). Wartości harmonii wewnętrznej pro-
wadzą do spadku preferencji strategii równoległej. Generalnie w próbie polskiej wartości 
o charakterze konserwatywnym (jak np. przynależności, poczucia spełnienia, szacunek dla 
siebie) skłaniają do wyboru strategii alokacji dochodów mającej znaczenie w długofalowym 
planowaniu wydatków, a jednocześnie maksymalizujących bieżącą konsumpcję. Wartości 
życia pełnego wrażeń i indywidualnej samorealizacji skłaniają raczej do wyboru strategii 
odgórnego podziału środków na cele konsumpcji, inwestowania i oszczędzania. 

W próbie hiszpańskiej obserwowana jest jedynie istotna ujemna zależność między war-
tościami harmonii wewnętrznej a preferencjami wyboru strategii równoległej (w Polsce 
ta zależność jest dodatnia, lecz nieistotna). Wynika stąd, że system wartości osobowych 
w mniejszym stopniu wyjaśnia strukturę alokacji zasobów w tym kraju. 

Podsumowanie

Analiza roli wartości w strategii alokacji zasobów wskazuje na pewne zależności między 
systemem wartości określających siłę wpływu kulturowego między krajami (czynniki kon-
tekstowe) a relacją między wymiarami wartości osobowych i strategiami alokacji dochodów 
w gospodarstwach domowych. W krajach dominujących kulturowo (np. Polska) występuje 
względnie silniejsza zależność między wartościami osobowymi a strategiami alokacji za-
sobów w gospodarstwach domowych. W krajach mniej dominujących (np. Hiszpania) za-
leżność ta ma mniej zróżnicowany charakter. Przedstawiona analiza ma jednak wyłącznie 
rozpoznawczy charakter. Obejmowała tylko dwa kraje, a próby, na których zrealizowano 
badania nie pozwalają na szersze uogólnienie zaobserwowanych zależności. Tego rodzaju 
analizy mogą mieć znaczenie dla podejmowania strategicznych decyzji zarówno w marke-
tingu dóbr konsumpcyjnych, jak również marketingu bankowym. Umożliwiają dokonywa-

wrażeń, p43 – przyjemność i radość życia, p45 – samorealizacja), 3. harmonii wewnętrznej (p46 – bycie poważanym, p47 – 
poczucie spełnienia, p49 – szacunek dla siebie). 

handel_wew_4-2015.indd   153 2015-10-21   14:13:42



154 SYSTEM WARTOŚCI JAKO CZYNNIK WPŁYWU KULTUROWEGO KRAJÓW...

nie zarówno psychograficznej, jak i behawioralnej segmentacji rynków międzynarodowych, 
uwzględniając dominujące strategie zarządzania zasobami w gospodarstwach domowych. 
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The Value System as a Factor of Cultural Impact of European 
Countries and Households’ Resources Allocation 

Summary

An aim of considerations is a contextual assessment of impact of cultural values 
on preferences of the strategy of income allocation in households in international 
comparative studies. The contextual nature of comparisons issues from identifica-
tion of mutual cultural impact of European countries made on the basis of network 
analysis of Hofstede. 

Assessment of the dependence of value systems measured with the LOV scale 
and the strategy of income allocation in comparative studies between Poland and 
Spain was made on the basis of two-group structural model of Thurston hidden 
preferences.

An analysis of average values of preferences shows that the structure of prefer-
ences of income allocation slightly differs across the countries surveyed. Formation 
thereof does not significantly result from the contextual factors measured with Hof-
stede indices. Research findings may be used in formation of the marketing strategy 
in the consumer and financial markets. The analysis of cultural impact of countries 
will allow assessment of the degree of dominance and dependence of countries in 
the EU social policy. The article is of the research nature.

Key words: Hofstede indices, LOV scale, income allocation, Thurston preference 
model.

JEL codes: O43
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Система ценностей – фактор культурного влияния европейских 
стран и распределения ресурсов домохозяйств

Резюме

Цель рассуждений – контекстная оценка влияния культурных ценностей 
на предпочтения стратегии распределения доходов в домохозяйствах в меж-
дународных сравнительных исследованиях. Контекстный характер сравнений 
вытекает из выявления взаимного культурного воздействия стран Европы, 
проведенного на основе сетевого анализа индексов Хофстеде. 

Оценку зависимости систем ценностей, измеряемую с помощью шкалы 
LOV и стратегии распределения доходов в сопоставительных исследованиях 
между Польшей и Испанией, провели на основе двухгрупповой структурной 
модели скрытых предпочтений Терстона.

Анализ средних значений предпочтений показывает, что структура пред-
почтений распределения доходов в небольшой степени дифференцируется по 
исследуемым странам. Их формирование не вытекает в существенной степе-
ни из контекстных факторов, измеряемых с помощью индексов. Результаты 
исследований могут использоваться в формировании маркетинговой страте-
гии на потребительском и финансовом рынках. Анализ культурного воздей-
ствия стран позволит оценить степень доминирования и зависимости стран  
в социальной политике ЕС. Статья имеет исследовательский характер.

Ключевые слова: индексы Хофстеде, шкала LOV, распределение доходов, 
модель предпочтений Терстона.
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