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Bli sze i dalsze otoczenie ekonomiczne ma istotny wp yw na sposób organizacji i funkcjonowanie gospo-

darstwa domowego. Wp yw ten wynika z relacji zachodz cych pomi dzy najwa niejszymi instytucjami 

i sektorami gospodarki a gospodarstwem domowym jako podmiotem gospodarowania, powstaj cych 

w procesie wzajemnego wiadczenia us ug. Dlatego te  kryzys wiatowy, wywo uj c okre lone reperku-

sje w sferze ekonomicznej i spo ecznej, wp yn  na warunki funkcjonowania gospodarstw domowych, 

co znalaz o swoje odzwierciedlenie zarówno w ich postawach wobec kryzysu, jak i podejmowanych 

dzia aniach dostosowawczych.

Celem publikacji jest prezentacja wyników bada  pierwotnych przeprowadzonych na reprezentatyw-

nej próbie gospodarstw domowych regionu zachodniopomorskiego na temat ich postaw i zachowa  

wobec kryzysu, odnosz cych si  do funkcjonowania gospodarstw w sferze ekonomicznej, w tym kon-

sumpcji i sytuacji w zakresie pracy oraz w sferze psychospo ecznej.
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The closer and further economic environment has an important impact on the organization and functio-

ning of a household. The impact results from a relationship, which occurs between the most important 

institutions and economic sectors and a household as a management entity, all resulting from the mutual 

service offering process. Therefore, the global crisis causing certain repercussions in the economic and 

social realm influenced the functioning of households, which, in turn was reflected both in their attitudes 

towards the crisis and taking adjustment efforts. 

The aim of this publication is to present results of original research carried out on a representative 

sample of households from Zachodniopomorskie region, about their attitudes and behavior towards the 

crisis relating to functioning of household in the economic realm, including consumption and situation 

in the area of work and psychosocial sphere.
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1. Wprowadzenie

Funkcjonuj c w okre lonym otoczeniu, gospodarstwa domowe z jednej 
strony mog  je kszta towa , z drugiej za  dopasowuj  si  do zachodz cych 
w nim zmian. Ta obustronna relacja wynika z wzajemnego wiadczenia us ug 
oraz bezpo rednich i zwrotnych powi za  gospodarstw z najwa niejszymi 
instytucjami i sektorami gospodarki, jak pa stwo, samorz dy, sektor ubez-
pieczeniowy i bankowy, rynek dóbr konsumpcyjnych i kapita owy, praco-
dawcy czy organizacje u yteczno ci publicznej. Przy tym g ównym celem 
funkcjonowania gospodarstw domowych jest d enie do zaspokojenia indy-
widualnych potrzeb ich cz onków oraz gospodarstwa jako ca o ci (K dzior, 
1998, s. 71–72). Sposób jego realizacji jest oczywi cie uzale niony od wielu, 
najcz ciej powi zanych ze sob  czynników wynikaj cych z poziomu zamo -
no ci gospodarstwa i jego sk adu osobowego (liczby cz onków, ich wieku, 
wykszta cenia, aktywno ci zawodowej, aspiracji, systemów warto ci itp.), ale 
równie  bli szego i dalszego otoczenia (geograficznego, spo ecznego i eko-
nomicznego), w którym gospodarstwo funkcjonuje (Bywalec, 2009, s. 26–30). 

Dlatego te  wiatowy kryzys ekonomiczny, powoduj c reperkusje rów-
nie  w polskiej gospodarce wp yn  na warunki funkcjonowania polskich 
gospodarstw domowych. Odnosi y si  one zarówno do ekonomicznych 
skutków kryzysu wynikaj cych m.in. ze spadku PKB, ograniczania dzia al-
no ci i upad o ci przedsi biorstw, wzrostu bezrobocia, spadku dochodów 
i konsumpcji, jak i skutków spo ecznych dotycz cych obaw przed utrat  
pracy, poczucia zagro enia, stanów depresyjnych oraz wewn trznych napi  
i konfliktów w gospodarstwach wynikaj cych z pogorszenia kondycji mate-
rialnej oraz sytuacji na rynku pracy (S aby, 2009, s. 7–10). Chocia  skutki 
te by y przez gospodarstwa odczuwane w ró nym stopniu i zakresie, to 
bez w tpienia wywo a y okre lone reakcje gospodarstw domowych, znajdu-
j ce swoje odzwierciedlenie zarówno w postawach rozumianych jako oceny 
i emocjonalne odczucia wobec zachodz cych zjawisk, jak i w zachowaniach 
adaptacyjnych wynikaj cych z procesu dopasowywania si  do uwarunkowa  
zmieniaj cego otoczenia. 

Ich identyfikacja na przyk adzie gospodarstw domowych regionu zachod-
niopomorskiego stanowi a g ówny cel bada  przeprowadzonych w ramach 
projektu badawczego realizowanego w latach 2009–2012 przez zespó  
badawczy Zachodniopomorskiej Szko y Biznesu w Szczecinie1. Badania 
te ograniczono do regionu zachodniopomorskiego z uwagi na regionalne 
zró nicowanie poziomów ycia oraz wielko ci i struktury spo ycia, stano-
wi ce rezultat procesów historycznych i spo eczno-gospodarczych oraz uwa-
runkowa  geograficznych. Przy czym region zachodniopomorski zajmuje 
pi te miejsce w Polsce pod wzgl dem powierzchni (22,9 tys. km², tj. 7,3% 
powierzchni kraju) i 11 z uwagi na liczb  ludno ci (1,69 mln, tj. 4,4% 
mieszka ców kraju). Jest jednym z najbardziej zurbanizowanych regionów 
(69% ludno ci mieszka w miastach), o wysokim odsetku ludno ci w wieku 
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produkcyjnym (65,7%) i strukturze mieszka ców pod wzgl dem wykszta ce-
nia zbli onej do przeci tnej dla kraju. Jednak e wska niki charakteryzuj ce 
aktywno  ekonomiczn  mieszka ców Zachodniopomorskiego s  ni sze od 
rednich w Polsce – wspó czynnik aktywno ci zawodowej wynosi  w regionie 

w 2010 r. 52,7, przy redniej krajowej 55,8, a stopa bezrobocia przekroczy a 
17%, przy przeci tnej w kraju 12,1%. Tak e przeci tne miesi czne wyna-
grodzenie brutto kszta towa o si  w badanym okresie na poziomie 90,9% 
redniej krajowej, dochód rozporz dzalny na osob  na poziomie 99,5% 

przeci tnego w kraju, za  poziom przeci tnych miesi cznych wydatków na 
osob  wynosi  w regionie 97,3% redniej krajowej (GUS, 2011a, s. 1–54; 
GUS, 2011b, s. 1–7). 

W zwi zku ze sformu owanym celem bada  przyj to nast puj c  g ówn  
hipotez  badawcz : Gospodarstwa domowe s  wiadome zagro e  wynika-
j cych z kryzysu gospodarczego, ale w wi kszo ci uzna y, e problemy te ich 
nie dotycz  lub dotycz  w niewielkim zakresie. Zosta a ona zweryfikowana 
na podstawie analizy danych wtórnych i bada  pierwotnych, które w for-
mie ankiet bezpo rednich przeprowadzono w okresie pa dziernik–grudzie  
2010 r. na próbie 500 gospodarstw domowych regionu podzielonych na pi  
warstw ze wzgl du na klas  miejsca zamieszkania (dobór losowy warstwowy). 
W ramach ka dej warstwy dokonano losowania bezpo redniego miast i wsi, 
w których realizowano badania, z uwzgl dnieniem struktury mieszka ców 
regionu. Wielko  próby, metoda jej doboru i zastosowana technika bada  
pozwalaj  na stwierdzenie, i  badania mia y charakter reprezentatywny dla 
gospodarstw domowych regionu zachodniopomorskiego, dlatego te  mog y 
stanowi  podstaw  wyci gania wniosków dotycz cych reakcji gospodarstw 
regionu na zmiany w otoczeniu wynikaj ce z fazy dekoniunktury. Najwa -
niejsze z wniosków w odniesieniu do postaw i opinii, sytuacji ekonomicznej, 
konsumpcji, sytuacji na rynku pracy oraz sfery psychospo ecznej funkcjo-
nowania gospodarstw przedstawiono w kolejnych cz ciach opracowania2.

2. Postawy i opinie gospodarstw domowych 
regionu zachodniopomorskiego na temat kryzysu

Pojawiaj ce si  w mediach publikacje i wypowiedzi specjalistów podsyca-
j cych atmosfer  strachu przed skutkami kryzysu bez w tpienia wp yn y na 
wzrost wiadomo ci Polaków odno nie zagro e  wynikaj cych z dekoniunk-
tury (TNS Pentor, 2010b), jak i ukszta towa y okre lone postawy i opinie 
konsumentów wobec zwi zanych z kryzysem zmian. I chocia  nie sposób 
przeceni  roli mediów w rozpowszechnianiu informacji, edukowaniu i kszta -
towaniu opinii publicznej, to wspomniany nat ok medialnych informacji 
o zagro eniach wynikaj cych z kryzysu wiatowego po cz ci odniós  skutek 
odwrotny od zamierzonego. Pomimo wzrostu negatywnych ocen sytuacji 
ekonomicznej kraju (TNS Pentor, 2010a), zdaniem ponad po owy badanych 
gospodarstw domowych regionu zachodniopomorskiego zjawisko kryzysu 
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zosta o w mediach wyolbrzymione. Z opini  t  nie zgodzi o si  jedynie 
20% respondentów, a 28% nie mia o na ten temat zdania (rys. 1). Odpo-
wiedzi takie bez w tpienia stanowi y rezultat „zm czenia” ludzi nat okiem 
negatywnych informacji o kryzysie, ale wiadczy  te  mog  z jednej strony 
o niskiej wiadomo ci ekonomicznej gospodarstw, z drugiej za  o umiej t-
no ci wyzwolenia przez nie aktywnych postaw pozwalaj cych na znalezienie 
sposobów radzenia sobie z problemami. 

całkowicie się zgadzam
17%

raczej się zgadzam
34%

raczej się nie zgadzam
15%

całkowicie się nie zgadzam
6%

ani się zgadzam,
ani nie zgadzam

28%

Rys. 1. Postawy badanych gospodarstw domowych wobec twierdzenia o wyolbrzymieniu 
zjawiska kryzysu w mediach (% odpowiedzi). ród o: wyniki badan ankietowych.

Badane gospodarstwa domowe generalnie ocenia y bowiem kryzys przede 
wszystkim z perspektywy tych negatywnych skutków, które mia y najwi kszy 
bezpo redni wp yw na ich funkcjonowanie, a szczególnie kondycj  materialn  
jako g ówn  determinant  mo liwo ci zaspokojenia potrzeb, ta za  w bada-
nym okresie zosta a relatywnie dobrze oceniona (48% ocen co najmniej 
dobrych i 8% ocen z ych w samoocenie sytuacji materialnej). Za  o ich 
aktywnych postawach wobec zmian i umiej tno ciach adaptacyjnych wiad-
czy to, e 60% respondentów zadeklarowa o, e nie boi si  biedy i uwa a, 
i  da sobie rad . Tyle samo respondentów uzna o, e w trudnych czasach 
nale y wzi  sprawy w swoje r ce (przeciwne postawy reprezentowa o tylko 
po kilkana cie procent badanych). 

Je li za  chodzi o postrzeganie kryzysu, to niezale nie od cech demogra-
ficznych badani uto samiali go przede wszystkim ze wzrostem bezrobocia 
– 56% wskaza  oraz wzrostem cen i pogorszeniem sytuacji gospodarczej 
– po ponad 40% odpowiedzi. Blisko 30% wskaza o na spadek dochodów 
ludno ci jako cech  kryzysu. Przeci tnie co pi te gospodarstwo postrzega o 
kryzys poprzez brak stabilno ci gospodarczej oraz bankructwa przedsi -
biorstw, za  co ósme wskaza o na takie jego aspekty, jak spadek poczucia 
bezpiecze stwa i upadek instytucji finansowych. Mniej ni  9% uto samia o 
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kryzys z os abieniem waluty i spadkiem zaufania do instytucji finansowych. 
Przy tym cz  respondentów, nawi zuj c do nat oku medialnych informacji 
o kryzysie i negatywnie go oceniaj c, wskaza a, e kryzys kojarzy im si  
przede wszystkim z medialn  wrzaw , jaka si  wokó  niego rozp ta a (12,6% 
odpowiedzi), a kolejne 3,6% stwierdzi o, e kryzys jest zjawiskiem, o którym 
wszyscy mówi , ale którego oni osobi cie nie odczuwaj  (rys. 2). Opnie takie 
wyra a y najcz ciej osoby reprezentuj ce gospodarstwa domowe osi gaj ce 
dochody powy ej 3000 z  miesi cznie na osob .

wzrost bezrobocia

wzrost cen

pogorszenie się sytuacji gospodarczej

spadek dochodów ludności

brak stabilności gospodarczej

bankructwa firm

spadek poczucia bezpieczeństwa ludzi

upadek instytucji finansowych

z medialną „wrzawą”,
jaka rozpętała się wokół kryzysu

osłabienie waluty

spadek zaufania do instytucji finansowych

z czymś, o czym wszyscy mówią,
ale czego raczej nie odczuwamy osobiście

inna odpowiedź

0 10 20 30 40 50 60 %

Rys. 2. Skojarzenia badanych gospodarstw domowych z kryzysem (% odpowiedzi). ród o: 
wyniki bada  ankietowych.

O tym, e wiadomo  istnienia kryzysu nie prze o y a si  na znaczne 
obawy co do jego wp ywu na funkcjonowanie gospodarstw domowych, wiad-
cz  dokonane przez respondentów oceny stopnia, w jakim skutki kryzysu 
dotkn y ich gospodarstwa domowe. 24% gospodarstw odpowiedzia o, e 
problem kryzysu w ogóle ich nie dotyczy , poniewa  nie odczuli adnych 
jego negatywnych nast pstw, za  z pozosta ych ponad trzech czwartych 
respondentów, którzy odpowiedzieli, i  dotkn y ich skutki kryzysu, 42% 
zadeklarowa o, e odczuwa je jedynie w niewielkim zakresie. Kolejne 24% 
uzna o, e nie wp yn y one znacz co na funkcjonowanie ich gospodarstw 
i poradzili sobie z nimi. Jedynie przeci tnie co dziesi te badane gospodar-
stwo mocno odczu o skutki kryzysu (w tym 1,2% bardzo mocno) i nie by o 
w stanie sobie z nimi poradzi  (rys. 3). 
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Przy tym oceny wp ywu kryzysu na funkcjonowanie gospodarstwa domo-
wego by y silnie skorelowane z cechami demograficznymi respondentów. 
Najbardziej skutki kryzysu odczu y gospodarstwa osób powy ej 45. roku ycia 
(przede wszystkim emerytów i rencistów) o niskim poziomie wykszta cenia 
i niskich dochodach (poni ej 700 z  netto miesi cznie na osob ). Najmniej 
kryzys wp yn  za  na funkcjonowanie gospodarstw respondentów z wy -
szym wykszta ceniem, g ównie pracuj cych na w asny rachunek, osi gaj cych 
dochody powy ej 2000 z  netto miesi cznie na osob . 

moje gospodarstwo jedynie w niewielkim
stopniu odczuwa skutki kryzysu

moje gospodarstwo w ogóle nie
odczuwa skutków kryzysu

moje gospodarstwo odczuwa skutki kryzysu,
ale jesteśmy w stanie sobie z nimi poradzić

moje gospodarstwo w dość znacznym stopniu
odczuło skutki kryzysu, z którymi nie do końca

jesteśmy w stanie sobie poradzić

moje gospodarstwo bardzo mocno odczuło skutki
kryzysu i nie jest w stanie sobie z nimi poradzić

inna odpowiedź

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 %

Rys. 3. Subiektywne oceny wp ywu kryzysu na funkcjonowanie badanych gospodarstw 
domowych (% odpowiedzi). ród o: wyniki bada  ankietowych. 

Przedstawione wyniki bada  na temat wiadomo ci zachodz cych w oto-
czeniu zmian i ich postrzegania – zarówno przez pryzmat ich wp ywu na 
funkcjonowanie gospodarstwa domowego, jak i z perspektywy informacji 
pojawiaj cych si  w mediach – bez w tpienia stanowi  czynniki w istotny 
sposób kszta tuj ce zachowania badanych. W a ciwo ci  gospodarstw domo-
wych jako podmiotów gospodarowania jest bowiem adaptacja, rozumiana 
jako proces dostosowywania si  do uwarunkowa  zmieniaj cego si  otocze-
nia (Krupski, 2008, s. 9). A jej g ównym bod cem jest d enie gospodarstw 
do zaspokojenia potrzeb, który cel uzale niony jest przede wszystkim od 
kondycji materialnej gospodarstwa.
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3. Kondycja ekonomiczna gospodarstw w fazie dekoniunktury 
i podejmowane dzia ania dostosowawcze

Podstaw  decyzji organizacyjno-ekonomicznych gospodarstwa domowego 
jest jego sytuacja materialna. Jak podkre lano we wprowadzeniu, zarówno 
poziom przeci tnego miesi cznego wynagrodzenia, jak i dochód rozporz -
dzalny, które stanowi  obiektywne mierniki kondycji materialnej, kszta tuj  si  
w regionie zachodniopomorskim nieco poni ej redniej krajowej. Ale równie 
istotna jest subiektywna ocena sytuacji materialnej gospodarstw domowych, 
odzwierciedlaj ca nie tylko poziom osi ganych przez nie dochodów, ale tak e 
wyraz porówna  z innymi gospodarstwami oraz aspiracji, oczekiwa  i umie-
j tno ci gospodarowania bud etem pieni nym. 63% badanych gospodarstw 
domowych regionu zachodniopomorskiego, oceniaj c sposób gospodarowania 
pieni dzmi, odpowiedzia o, i  wystarcza im na wszystko, w tym 18% jest 
w stanie zaspokoi  wszystkie swoje potrzeby bez specjalnego oszcz dzania, 
a 45% zaspokaja je, yj c oszcz dnie. Kolejne 16% yje bardzo oszcz dnie, 
co umo liwia im odk adanie pieni dzy na powa niejsze zakupy. Prawie 18% 
gospodarstw domowych pieni dzy wystarcza jedynie na zaspokojenie bie cych 
potrzeb. Pozosta e 3,4% oceni o swoj  sytuacj  jeszcze gorzej – 2,4%, aby 
zaspokoi  bie ce potrzeby, zmuszone by o do korzystania z wcze niejszych 
oszcz dno ci i po yczek, a 1% nie by o w stanie z posiadanych pieni dzy 
samodzielnie zaspokoi  nawet podstawowych potrzeb i korzysta o z pomocy 
innych (opieki spo ecznej, ko cio a, rodziny – rys. 4).

pieniędzy nie wystarcza nam nawet
na bieżące potrzeby i musimy pożyczać,

korzystać z oszczędności itp.

żyjemy bardzo oszczędnie,
aby odłożyć na poważniejsze zakupy

pieniędzy wystarcza nam jedynie
na bieżące potrzeby

wystarcza nam na wszystko
bez specjalnego oszczędzania

żyjemy oszczędnie i wystarcza nam na wszystko

z posiadanych pieniędzy nie jesteśmy w stanie
samodzielnie zaspokoić nawet podstawowych
potrzeb i musimy korzystać z pomocy innych

inna odpowiedź

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 %

Rys. 4. Ocena sposobu gospodarowania bud etem pieni nym przez badane gospodarstwa 
domowe (% odpowiedzi). ród o: wyniki bada  ankietowych. 
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Na ocen  sytuacji materialnej wp yw mia y tak e jej zmiany w przesz o ci 
oraz przewidywania co do zmian w przysz o ci, jako warunkuj ce mo liwo ci 
zaspokajania potrzeb. Blisko 40% respondentów wskaza o na brak zmian 
w tym zakresie, co oznacza, e ich sytuacja materialna jest wzgl dnie stabilna. 
Co ciekawe, znacznie wi cej badanych gospodarstw uzna o, e ich sytuacja 
materialna w okresie ostatnich 2–3 lat przed przeprowadzeniem bada  popra-
wi a si  (38,2%, w tym 13% odpowiedzia o, e poprawi a si  zdecydowanie) 
ni  pogorszy a (22,3% odpowiedzi, w tym 7,3% uzna o, i  pogorszy a si  zdecy-
dowanie). Równie , pomimo negatywnych ocen sytuacji gospodarczej w kraju 
i obaw dotycz cych jej pogorszenia, ponad dwukrotnie wi cej respondentów 
przewidywa o popraw  swojej sytuacji materialnej w perspektywie najbli szych 
2–3 lat (31% odpowiedzi, w tym blisko 8% uzna o, e ich sytuacja poprawi 
si  zdecydowanie) ni  jej pogorszenie (14,6%, w tym 5% przewidywa o zde-
cydowane pogorszenie – tab. 1). Chocia  mo na zauwa y , i  udzia  opty-
mistycznych odpowiedzi w przewidywaniu materialnej przysz o ci by  ni szy 
o 7% ni  w ocenie przesz o ci, generalnie jednak odpowiedzi te wskazuj , e 
w badanym okresie gospodarstwa domowe regionu zachodniopomorskiego, 
pomimo kryzysu, charakteryzowa y si  relatywnie dobr  i stabiln  kondycj  
ekonomiczn , a tak e e – jak wcze niej przedstawiono (rys. 3) – znaczna 
cz  z nich pod koniec 2010 r. jeszcze w niewielkim zakresie odczu a skutki 
kryzysu i poradzi a sobie z nimi bez wi kszych problemów lub te  nie odczu a 
ich w ogóle. Takie wyniki wiadcz  tak e o umiej tno ci adaptacji wi kszo ci 
badanych do zmian zachodz cych w otoczeniu. 

Lp.

Ocena zmian sytuacji materialnej:

w ci gu ostatnich 2–3 lat w perspektywie najbli szych 2–3 lat

wyszczególnienie
% 

odpowiedzi
wyszczególnienie

% 
odpowiedzi

1. Poprawi a si  zdecydowanie 13,4 Poprawi si  zdecydowanie 7,9

2. Poprawi a si  nieznacznie 24,7 Poprawi si  nieznacznie 23,1

3. Raczej si  nie zmieni a 39,7 Raczej si  nie zmieni 36,0

4. Nieco si  pogorszy a 15,0 Nieco si  pogorszy 9,3

5. Pogorszy a si  zdecydowanie 7,3 Pogorszy si  zdecydowanie 5,3

6. Trudno powiedzie 18,4

Tab. 1. Subiektywna ocena zmian sytuacji materialnej badanych gospodarstw w okresie 2–3 
lat poprzedzaj cych badania oraz w perspektywie nadchodz cych 2–3 lat (% odpowiedzi). 

ród o: wyniki bada  ankietowych.

Potwierdzeniem przedstawionych wniosków s  tak e odpowiedzi badanych 
na pytanie o wskazanie problemów w sferze ekonomicznej, z którymi musieli si  
zmierzy  na skutek kryzysu, oraz dzia ania, które w zwi zku z tym podj li (tab. 2). 
Jedna czwarta badanych gospodarstw zadeklarowa a, i  pomimo dekoniunktury 
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Lp. Wyszczególnienie % odpowiedzi

1. Ograniczenie niektórych wydatków 39,4

2.
Poszukiwanie dodatkowych róde  dochodu przez 
doros ych cz onków gospodarstwa

34,9

3. Poszukiwanie ta szych produktów 27,4

4.
Nie podejmowali my adnych tego typu dzia a  
poniewa  nie by o takiej potrzeby

24,9

5. Korzystanie z oszcz dno ci 12,4

6.
Zakupy w miejscach taniej sprzeda y (np. Na 
targowiskach, w sklepach z odzie  u ywan )

10,1

7. Zmiana pracy na lepiej p atn 9,7

8. Zaci gni cie kredytu/po yczki 7,9

9. Skorzystanie z pomocy rodziny 5,9

10. Skorzystanie z pomocy opieki spo ecznej 2,8

11.
Sprzeda  produktów wytwarzanych w domu (np. owoców 
i warzyw z dzia ki, przetworów itp.)

2,4

12.
Nie podejmowali my adnych tego typu dzia a , 
poniewa  nie bardzo wiedzieli my, co mo emy zrobi

1,6

13.
Poszukiwanie dodatkowych róde  dochodu przez 
nieletnich cz onków gospodarstwa domowego

1,0

14. Wyprzeda  posiadanego maj tku 0,6

15. Skorzystanie z pomocy ko cio a 0,2

16. Zastawianie przedmiotów w lombardzie 0,2

Tab. 2. Dzia ania adaptacyjne podejmowane przez badane gospodarstwa domowe w reakcji 
na kryzys (% odpowiedzi). ród o: wyniki bada  ankietowych.

nie odczu a adnych problemów zwi zanych z materialn  sfer  funkcjonowania 
i w zwi zku z tym nie mia a potrzeby podejmowania dzia a  adaptacyjnych, 
w tym nie ograniczy a realizowanego sposobu i poziomu konsumpcji. Do tej 
grupy nale a y przede wszystkim gospodarstwa osób w przedziale wiekowym 
35–44 lata, z wy szym wykszta ceniem, osi gaj cych miesi czne dochody netto 
na osob  powy ej 3000 z . Pozostali poszukiwali ró nych sposobów radzenia 
sobie z problemami dotykaj cymi ich na skutek pogorszenia sytuacji gospo-
darczej. Najcz ciej podejmowane przez nich dzia ania adaptacyjne zwi zane 
by y z racjonalizacj  konsumpcji poprzez ograniczenie niektórych wydatków. 
Zmuszonych do tego zosta o prawie 40% badanych gospodarstw domowych, 
w tym ponad po owa tych, w których miesi czny dochód netto nie przekracza  
w przeliczeniu na osob  1500 z . Najcz ciej ograniczane by y wydatki na: urlopy 
i wyjazdy turystyczne (38%), przyjemno ci wynikaj ce z zakupu lepszych kosme-
tyków, u ywek, bi uterii itp. (34%), odpoczynek, rozrywk  i kultur  (33%), dobra 
trwa ego u ytku (22%) oraz odzie  i obuwie (15%). Relatywnie w mniejszym 
zakresie zredukowane zosta y wydatki gospodarstw na ywno  (7%), utrzy-
manie mieszkania (4%), kszta cenie (4%) czy ochron  zdrowia (3%) – rys. 5.
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urlop/wyjazdy turystyczne

„przyjemności” (lepsze kosmetyki, dobra
kawa, biżuteria, itp.)

wypoczynek, kultura i rozrywka

sprzęt rtv, agd, komputerowy

odzież i obuwie

żywność

utrzymanie mieszkania

kształcenie

ochrona zdrowia

inne

0 5 10 15 20 25 30 35 40%

Rys. 5. Najcz ciej ograniczane wydatki gospodarstw domowych w zwi zku z pogorszeniem 
si  sytuacji ekonomicznej (% odpowiedzi). ród o: wyniki bada  ankietowych.

Innymi sposobami racjonalizacji konsumpcji by o poszukiwanie ta szych 
produktów czy, zwi zane z tym, robienie zakupów w miejscach taniej sprze-
da y, jak targowiska czy sklepy z odzie  u ywan , które to dzia ania podj o 
odpowiednio 27% i 10% badanych gospodarstw. Za  prawie 8% badanych, 
pow ci gaj c swoje apetyty konsumpcyjne, zrezygnowa o z zaci gni cia kre-
dytu lub po yczki na cele konsumpcyjne. 

Do dzia a  dostosowawczych do zmian sytuacji gospodarczej podejmo-
wanych przez badane gospodarstwa nale a y tak e te, których celem by o 
utrzymanie dotychczasowego statusu lub poprawa sytuacji materialnej. Mia y 
one aktywny charakter i polega y na poszukiwaniu dodatkowych róde  
dochodu zarówno przez doros ych, jak i nieletnich cz onków gospodarstw 
(odpowiednio 35% i 1% odpowiedzi) oraz zamianie pracy na lepiej p atn  
(10%). Co ciekawe, dodatkowych róde  dochodu poszukiwa y nie tylko te 
gospodarstwa, które odczu y pogorszenie sytuacji materialnej w ostatnich 
2–3 latach i których obecna kondycja materialna by a nie najlepsza, ale 
tak e te, które zadeklarowa y popraw  sytuacji materialnej w analizowanym 
okresie i osi ga y dochody powy ej przeci tnych.

Sposobem wsparcia domowego bud etu realizowanym przez nieco ponad 
2% respondentów by a te  sprzeda  wytwarzanych w gospodarstwie pro-
duktów, g ównie warzyw i owoców z dzia ki i ich przetworów.
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Cz  badanych gospodarstw, odczuwaj c pogorszenie sytuacji mate-
rialnej, próbowa a rozwi za  swoje problemy poprzez: korzystanie ze 
zgromadzonych oszcz dno ci (12,4%), zaci gni cie kredytu lub po yczki 
(7,6%) b d  te  zwrócenie si  z pro b  o pomoc do rodziny (5,9%), opieki 
spo ecznej (2,8%) czy ko cio a (0,2%). W ród biernych sposobów radzenia 
sobie z trudn  sytuacj  materialn  mia y te  miejsce takie, jak wyprzeda  
maj tku i zastawianie przedmiotów w lombardzie, do czego przyzna  si  
blisko 1% respondentów.

Jeszcze bardziej pasywn  postaw  wykaza o si  prawie 2% ankietowa-
nych, którzy odpowiedzieli, i  pomimo pogorszenia si  ich sytuacji ekono-
micznej, nie podejmowali adnych dzia a , poniewa  nie bardzo wiedzieli, 
co mogliby zrobi . Poniewa  byli to respondenci z ró nych grup wiekowych, 
o zró nicowanym poziomie wykszta cenia i dochodów, mo na ich bierno  
uzna  raczej za cech  mentaln  ni  wynikaj c  z ich szczególnie trudnej 
sytuacji (np. wypadku, d ugotrwa ej choroby, patologii spo ecznych). 

W ród problemów ekonomicznych, z którymi boryka y si  gospodar-
stwa domowe w efekcie kryzysu i które mia y wp yw na ich konsumpcj , 
wymieni  tak e mo na: spadek oszcz dno ci (21,9% odpowiedzi), utrat  
pieni dzy w rezultacie zawirowa  na rynku finansowym (5,1%), trudno ci 
ze sp at  zaci gni tych po yczek i kredytów (3,8) oraz wzrost zad u enia 
gospodarstw (2,0%).

Ponadto 1,4% respondentów zrezygnowa o z lokowania oszcz dno ci 
w instytucjach finansowych, a kolejny 1% wycofa  z nich posiadane oszcz d-
no ci z uwagi na zwi zany z dekoniunktur  brak zaufania do tych instytucji.

Rezultatem pogorszenia si  sytuacji gospodarstwa domowego by a te  
konieczno  zamiany mieszkania na ta sze w utrzymaniu, co uczyni  1% 
badanych. 

Przedstawione wyniki dowodz , e chocia  sytuacja ekonomiczna gospo-
darstw domowych regionu zachodniopomorskiego by a zró nicowana, to 
znaczna cz  z nich jeszcze pod koniec 2010 r. postrzega a kryzys jako 
zjawisko, które wprawdzie mia o miejsce w Polsce, ale nie wp yn o istotnie 
na funkcjonowanie gospodarstw, a z jego ewentualnymi niekorzystnymi skut-
kami wi kszo  by a w stanie sobie poradzi , podejmuj c okre lone dzia ania 
zwi zane g ównie z racjonalizacj  konsumpcji i pozyskaniem dodatkowych 
róde  dochodów. Potwierdzeniem tego by y dokonane przez ankietowanych 

subiektywne oceny zmian poziomu ycia rozpatrywanego w kontek cie zaspo-
kojenia ró nych grup potrzeb w okresie 2–3 lat poprzedzaj cych badanie. 
Relatywnie wi cej respondentów wskaza o na popraw  poziomu ycia ni  
jego pogorszenie (poza zaspokojeniem potrzeb w zakresie wypoczynku, roz-
rywki i kultury), najwi cej za  stwierdzi o, i  nie zauwa y o zmian w stopniu 
zaspokojenia swoich potrzeb (od 66% do 87%, zale nie od analizowanej 
grupy potrzeb) (Burlita, Maniak i Zelek, 2011, s. 224).
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4. Wp yw kryzysu na sytuacj  gospodarstw na rynku pracy

Dekoniunktura wp yn a równie  na funkcjonowanie rynku pracy. Zaha-
mowanie wzrostu gospodarczego, upad o  b d  ograniczanie dzia alno ci 
wielu przedsi biorstw, ich d enie do obni enia kosztów operacyjnych, w tym 
kosztów zatrudnienia, to tylko najwa niejsze ze zmian kszta tuj cych sytuacj  
na polskim rynku pracy. Jako niekorzystn  oceni o j  w styczniu 2010 r. 
ponad dwie trzecie badanych przez CBOS Polaków, a w styczniu 2011 r. 
oceny takie wyrazi y a  trzy czwarte respondentów (CBOS, 2011). Obawy 
przed utrat  pracy i problemy z jej znalezieniem oraz wzrost poziomu bez-
robocia zachwia y poczuciem bezpiecze stwa ekonomicznego znacznej cz -
ci gospodarstw domowych i cz sto skutkowa y pogorszeniem ich kondycji 

materialnej. Dla wi kszo ci osób w wieku aktywno ci produkcyjnej praca 
jest bowiem g ównym sposobem pozyskiwania rodków na finansowanie 
konsumpcji, chocia  mo e te  stanowi  o tre ci, a nawet sensie ycia nie-
których jednostek (Jastrz bska-Smolaga, 2000, s. 35–38). Przy tym Polacy 
lokuj  prac  wysoko w hierarchii swoich warto ci i s  z niej generalnie raczej 
zadowoleni (Czapi ski i Panek, 2010), znajduj  si  równie  w czo ówce 
krajów OECD pod wzgl dem rocznej liczby godzin pracy (Ministerstwo 
Gospodarki, 2009). 

Zachodniopomorskie, jak ju  podkre lono, znajduje si  w niechlubnej 
czo ówce województw o wysokiej stopie bezrobocia i charakteryzuje si  
ni szym od przeci tnego dla Polski wska nikiem aktywno ci zawodowej. 
Trudna sytuacja na regionalnym rynku pracy jest m.in. rezultatem upadku 
i problemów ekonomicznych wielu du ych pracodawców w regionie.

Negatywne konsekwencje tej sytuacji dotkn y w okresie do 3 lat poprze-
dzaj cych badania przeci tnie co drugie gospodarstwo domowe. Najcz -
ciej by y to problemy ze znalezieniem pracy i zmniejszenie wynagrodzenia 

oraz wynikaj cy ze  spadek dochodów (po 14% odpowiedzi), a tak e praca 
w nadgodzinach, cz sto wymuszona przez pracodawc , ale równie  wynika-
j ca z ch ci poprawy sytuacji materialnej gospodarstwa domowego (11%). 
Po prawie 8% respondentów wskaza o na pogorszenie si  w ostatnich 2–3 
latach warunków pracy, zwi kszenie zakresu wykonywanych obowi zków 
i utrat  pracy na skutek z ej sytuacji ekonomicznej firmy. Niewiele mniej 
badanych mia o na problemy z terminowym otrzymywaniem wynagrodzenia, 
a tak e utraci o prac  z powodu bankructwa firmy. Po oko o 2% wymieni o 
takie konsekwencje z ej sytuacji na rynku pracy, jak: mobbing w miejscu 
pracy, nieotrzymanie wynagrodzenia za zrealizowan  prac , konieczno  
zmiany pracy. Ponad 1% by  zmuszony do skorzystania z urlopu i tyle samo 
dotkn a konieczno  pracy w niepe nym wymiarze (tab. 3).

Przedstawione problemy oraz obawy przed dalszym pogorszeniem sytuacji 
na rynku pracy, ale tak e ch  utrzymania status quo lub poprawy sytuacji 
materialnej spowodowa y, i  ponad 60% gospodarstw podj o dzia ania
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Lp. Wyszczególnienie
%

odpowiedzi

1. Problemy ze znalezieniem pracy 14,4

2. Zmniejszenie wynagrodzenia/spadek dochodów 13,6

3. Praca w nadgodzinach 11,2

4. Pogorszenie warunków pracy 7,9

5. Zwi kszenie zakresu obowi zków 7,9

6.
Utrata pracy na skutek pogorszenia si  sytuacji materialnej 
firmy

7,7

7. Problemy z terminowym otrzymywaniem wynagrodzenia 5,3

8. Utrata pracy na skutek upadku/bankructwa firmy 4,5

9. Mobbing w miejscu pracy 2,2

10. Nieotrzymanie wynagrodzenia za wykonan  prac 2,0

11. Konieczno  zmiany pracy 2,0

12. Przej cie na przymusowy urlop z uwagi na sytuacj  w pracy 1,4

13. Konieczno  realizacji pracy w niepe nym wymiarze godzin 1,2

14. Inne 1,4

15. Nie dotkn y nas adne z wymienionych problemów 46,2

Tab. 3. Problemy zwi zane z prac , z którymi boryka y si  gospodarstwa domowe w latach 
2008–2010 (% odpowiedzi). ród o: wyniki bada  ankietowych.

o charakterze zapobiegawczym lub dostosowawczym. Pozosta e uzna y, e 
nie by o takiej potrzeby (31%), ale te  cz  (6%) odpowiedzia a, i  chcia a 
co  zrobi  dla podniesienia swoich szans na rynku pracy, ale nie bardzo 
wiedzia a, co i w jaki sposób mo na zrobi  (tab. 4).

Znaczna cz  respondentów, zw aszcza tych ze rednim i wy szym 
wykszta ceniem, wiadomych rosn cej konkurencji na rynku pracy, wzro-
stu wymaga  pracodawców oraz roli wykszta cenia i umiej tno ci na rynku 
pracy dostrzeg a swoje mo liwo ci w edukacji. rednio co pi ty z cz onków 
badanych gospodarstw uczestniczy  w szkoleniach i kursach podnosz cych 
kwalifikacje, co pi tnasty podj  decyzj  o rozpocz ciu studiów, a co dwu-
dziesty zmieni  zawód i przekwalifikowa  si  zgodnie z potrzebami rynku 
pracy. Blisko jedna trzecia zwi kszy a wymiar czasu po wi canego na prac  
poprzez podj cie dodatkowej pracy zleconej (14%) lub prac  w nadgodzi-
nach (12%), a tak e prac  na drugim etacie (6%). Prawie co dziewi ta 
osoba wyjecha a do pracy za granic  (by y to g ównie osoby do 34 lat lub 
powy ej 55. roku ycia), a 8%, maj c problemy ze znalezieniem odpowied-
niego pracodawcy, ale tak e z ch ci dorobienia, przyzna o si  do pracy 
w szarej strefie. Tylko 6% zdecydowa o si  na „wzi cie sprawy w swoje r ce” 



Postawy i zachowania gospodarstw domowych regionu zachodniopomorskiego...

Problemy Zarz dzania vol. 11, nr 1 (40), t. 1, 2013 117

i rozpocz cie w asnej dzia alno ci gospodarczej. 2% badanych, obawiaj c 
si  zawirowa  w pracy, zmieni o j  na tak , która dawa a wi ksze poczucie 
bezpiecze stwa. Prawie 3% wzi o udzia  w kursach pomagaj cych osobom 
poszukuj cym pracy (tab. 4). 

Lp. Wyszczególnienie
%

odpowiedzi

1. Nie by o potrzeby podejmowania takich dzia a 32,4

2. Podniesienie kwalifikacji 22,3

3. Dodatkowe prace zlecone 14,0

4. Praca w nadgodzinach 12,2

5. Wyjazd do pracy za granic 10,8

6. Praca „na czarno” (w szarej strefie) 8,3

7. Podj cie decyzji o studiach 6,5

8. Otwarcie w asnej dzia alno ci gospodarczej 6,5

9.
Chcieli my podj  jakie  dzia ania, ale nie wiedzieli my, co 
mo emy zrobi

6,3

10. Praca na drugim etacie 6,1

11. Zmiana zawodu/przekwalifikowanie 5,1

12. Uczestnictwo w kursach dla osób poszukuj cym pracy 2,6

13. Zamiana pracy na daj c  wi ksze poczucie bezpiecze stwa 2,0

Tab. 4. Dzia ania podejmowane przez badanych w celu podniesienia swoich szans na 
rynku pracy (% odpowiedzi). ród o: wyniki bada  ankietowych.

Chocia  sytuacja jednostki na rynku pracy jest rezultatem wielu uwarun-
kowa , wynikaj cych m.in. z poziomu wykszta cenia, zdobytych do wiadcze , 
umiej tno ci, cech demograficznych i osobowo ciowych, to istotny wp yw na 
ni  maj  tak e czynniki zewn trzne, w tym wynikaj ce z kondycji ekono-
micznej gospodarki. Dekoniunktura, pogarszaj c i tak nie najlepsz  sytuacj  
na polskim rynku pracy, w wi kszo ci badanych gospodarstw domowych 
wyzwoli a aktywne postawy wobec zmian, czego rezultatem by y podj te 
przez ich cz onków dzia ania w celu utrzymania b d  poprawy sytuacji pracy 
i zwi zanej z ni  kondycji ekonomicznej. Jednak e poza respondentami, 
którzy do  elastycznie dostosowali si  do zmian, mo na mówi  o grupie 
gospodarstw zdezorientowanych, zagubionych, osób o raczej niskim poziomie 
wykszta cenia i z ej sytuacji materialnej, którzy nie byli w stanie – z powodu 
czy to cech charakterologicznych, braku informacji, czy te  wykluczenia 
spo ecznego – podj  adnych dzia a  poprawiaj cych ich sytuacj  w zakre-
sie pracy, a przez to wymagaj cych pomocy przede wszystkim w zakresie 
aktywizacji zawodowej.
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5. Kryzys a psychospo eczne aspekty 
funkcjonowania gospodarstw

Pogarszaj ca si  sytuacja gospodarcza kraju i wynikaj ce z niej zmiany 
warunków funkcjonowania gospodarstw domowych wp yn y tak e na 
psychospo eczne aspekty ich funkcjonowania, do których mo na zaliczy  
konsekwencje zarówno psychologiczne, dotycz ce ycia rodzinnego, jak 
i spo eczno-towarzyskie (Burlita i in., 2011, s. 241). Chocia  trudno jest 
bezwzgl dnie ustali , i  stanowi y one wy cznie lub g ównie rezultat zmian 
wynikaj cych z kryzysu, to za niekorzystne nale y uzna , i  wskaza o na 
nie z ró nym nat eniem prawie co drugie badane gospodarstwo domowe. 
Odczucia te i ich emocjonalny charakter odgrywaj  bowiem istotn  rol  
w procesie zaspokojenia niematerialnych potrzeb cz onków gospodarstwa 
domowego, zwi zanych m.in. z przynale no ci  i relacjami z innymi lud mi, 
poczuciem bezpiecze stwa, zaufaniem, postrzeganiem rzeczywisto ci czy 
postrzeganiem siebie samego. Kszta tuj  wi c jako  ycia. B d  si  one 
równie  przek ada y na postawy i zachowania wobec zmian, uzupe niaj  
wi c obraz reakcji gospodarstw domowych wobec kryzysu.

Z przeprowadzonych bada  wynika, e w ród problemów dotykaj cych 
gospodarstwa domowe w przedstawionym obszarze dominowa y te o cha-
rakterze psychologicznym, a wi c zwi zane g ównie z emocjami. W ród nich 
respondenci najcz ciej wymieniali przygn bienie z powodu problemów 
materialnych gospodarstwa domowego, wynikaj cych z pogarszaj cej si  
sytuacji gospodarczej w Polsce (21% odpowiedzi), oraz pesymizm w ocenie 
sytuacji (11%). Po ponad 5% wskaza o na poczucie krzywdy oraz takie stany, 
jak depresja czy nerwica, których t o stanowi a trudna sytuacja materialna 
gospodarstwa lub brak pracy, za  ponad 2% przyzna o si  do odczuwania 
wstydu z powodu z ej sytuacji materialnej.

W znacznie mniejszym stopniu badani przyznawali si  do negatywnych 
konsekwencji kryzysu odbijaj cych si  na ich yciu rodzinnym, by  mo e 
dlatego, e rodzina jest bardzo wysoko ulokowana w systemie warto ci Pola-
ków, na co wskazuj  prowadzone od wielu lat badania w ramach diagnozy 
spo ecznej (Czapi ski i Panek, 2010). G ównym problemem w tym obszarze 
by y konflikty i spi cia, których przyczyn  stanowi y pieni dze – przyzna o 
si  do nich blisko co szóste badane gospodarstwo. Na pozosta e problemy, 
takie jak problemy z wychowywaniem dzieci, przemoc fizyczna i psychiczna, 
problemy seksualne czy rozpad rodziny, wskaza o relatywnie niewielu, bo 
po mniej ni  2% respondentów. 

Najrzadziej badane gospodarstwa przyznawa y si  do konsekwencji 
dekoniunktury w obszarze spo eczno-towarzyskim, a wi c zwi zanych m.in. 
z wycofywaniem si  z ycia towarzyskiego (6,5%) czy wykluczeniem z kr gu 
znajomych (0,2%), a tak e do problemów zdrowotnych (4,9%) b d  doty-
cz cych nadu ywania alkoholu (2,8%), si gania po narkotyki (0,8%) i pro-
blemów z wymiarem sprawiedliwo ci (0,4%) – tab. 5.



Postawy i zachowania gospodarstw domowych regionu zachodniopomorskiego...

Problemy Zarz dzania vol. 11, nr 1 (40), t. 1, 2013 119

Podkre li  przy tym nale y, i  niewielki odsetek wskaza  w odniesieniu 
do niektórych z wymienionych problemów w sferze psychospo ecznej nie 
mo e by  interpretowany w kategorii niskiej wagi tych problemów, zw aszcza 
e wielu respondentów boryka o si  w ró nym zakresie nie z jednym, ale 

kilkoma problemami, co bez w tpienia zaburza o funkcjonowanie ich gospo-
darstw domowych. Równie  wielu respondentów w badaniach bezpo rednich 
wstydzi o si  lub nie chcia o si  przyzna  do tych problemów z obawy o to, 
jak b d  postrzegani lub te  zgodnie z zasad , aby „pra  brudy we w asnym 
domu”.

Lp. Wyszczególnienie % odpowiedzi

1.
Przygn bienie z powodu problemów materialnych gospodarstwa 
domowego

20,9

2. Konflikty i spi cia, których przyczyn  by y pieni dze 17,2

3. Pesymizm w ocenie sytuacji 11,2

4. Wycofywanie si  z ycia towarzyskiego 6,5

5.
Depresja/nerwica z powodu trudnej sytuacji gospodarstwa 
domowego

5,9

6. Poczucie krzywdy 5,3

7. Pogorszenie si  stanu zdrowia cz onków gospodarstwa 4,9

8. Nadu ywanie alkoholu 2,8

9. Wstyd z powodu z ej sytuacji materialnej 2,4

10. Problemy z wychowywaniem dzieci 2,0

11. Problemy seksualne 1,6

12. Rozpad rodziny 1,4

13. Si ganie po narkotyki 0,8

14. Przemoc psychiczna w rodzinie 0,6

15. Problemy z wymiarem sprawiedliwo ci 0,4

16. Przemoc fizyczna w rodzinie 0,4

17. Wykluczenie z kr gu znajomych 0,2

18. Inne 0,2

19.
adne z wymienionych problemów nie dotkn y mojego 

gospodarstwa domowego
52,5

Tab. 5. Problemy w sferze psychospo ecznej dotykaj ce badane gospodarstwa domowe 
w zwi zku z kryzysem (% odpowiedzi). ród o: wyniki bada  ankietowych.

Na te ostatnie aspekty wskazuj  m.in. odpowiedzi badanych na pytanie 
o sposób rozwi zywania dotykaj cych ich problemów psychospo ecznych. 
Prawie co trzeci z respondentów, których problemy te dotkn y, uzna , 
e by y one na tyle nieistotne, i  nie by o potrzeby podejmowania dzia-
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a  naprawczych w celu ich rozwi zania. Pozostali podejmowali przede 
wszystkim próby samodzielnego ich rozwi zania, m.in. poprzez rozmowy 
z cz onkami gospodarstwa domowego (38%) oraz zwrócenie si  o pomoc 
do rodziny lub przyjació  (12,4%). Znacznie rzadziej zwracano si  o pomoc 
do pracodawcy (3%), ko cio a (2,1%) i szko y lub pedagoga (0,4%). Rela-
tywnie niewielu respondentów skorzysta o z pomocy specjalistów, takich 
jak mediator, doradca czy psycholog, b d  podj o specjalistyczne leczenie 
(po mniej ni  5% odpowiedzi). Mo e to oznacza  wspomnian  ju  niech  
do wychodzenia z wewn trznymi problemami gospodarstwa domowego na 
zewn trz w poszukiwaniu pomocy, ale równie  wynika  z niskiego zaufania 
badanych do skuteczno ci takiej pomocy, jak te  bezradno ci oraz niewiedzy 
badanych o tym, gdzie tak  pomoc uzyska . O tym ostatnim wiadczy fakt, 
e ponad 12% gospodarstw, w których wyst pi y problemy psychospo eczne, 

odpowiedzia o, i  nie podejmowa o adnych dzia a , poniewa  nie wiedzia o, 
co mo e zrobi  (tab. 6).

Lp. Podejmowane dzia ania % odpowiedzi

1.
Podj li my prób  samodzielnego rozwi zania zaistnia ych 
problemów

38,2

2.
Nie podejmowali my adnych dzia a , poniewa  nie by o takiej 
potrzeby (problemy te nie by y istotne)

31,3

3. Zwrócili my si  o pomoc do rodziny i/lub przyjació 12,4

4.
Nie podejmowali my adnych dzia a , poniewa  nie bardzo 
wiedzieli my, co mo emy zrobi

12,4

5. Zwrócili my si  o pomoc do specjalistów 4,7

6. Podj te zosta o specjalistyczne leczenie 4,3

7. Zwrócili my si  o pomoc do pracodawcy 3,0

8. Zwrócili my si  o pomoc do ko cio a 2,1

9. Zwrócili my si  o pomoc do szko y/pedagoga 0,4

Tab. 6. Dzia ania podejmowane przez respondentów w celu rozwi zania problemów 
psychospo ecznych (% odpowiedzi). ród o: wyniki bada  ankietowych.

Podsumowuj c, podkre li  nale y, e chocia  zakres problemów psycho-
spo ecznych by  zró nicowany w zale no ci od cech spo eczno-ekonomicznych 
badanych gospodarstw domowych, to wyniki wskazuj , i  g ówn  ich deter-
minant  by o pogorszenie sytuacji ekonomicznej respondentów. Najwi cej 
negatywnych skutków w sferze psychologicznej, ycia rodzinnego czy spo-
eczno-towarzyskich wskazywa y bowiem gospodarstwa osi gaj ce najni sze 

dochody. One te  wykazywa y si  najwi ksz  bezradno ci  w radzeniu sobie 
z rozwi zywaniem powsta ych problemów. Przy tym wi kszo  respondentów 
odczuwaj cych te problemy raczej je zlekcewa y a, uznaj c za ma o istotne, 
lub te  podejmowa a próby samodzielnego ich rozwi zania wewn trz rodziny.



Postawy i zachowania gospodarstw domowych regionu zachodniopomorskiego...

Problemy Zarz dzania vol. 11, nr 1 (40), t. 1, 2013 121

6. Podsumowanie

Przedstawione wyniki bada  wskazuj  na zró nicowanie postaw i zacho-
wa  gospodarstw domowych regionu zachodniopomorskiego wobec kryzysu. 
Uzale nione by y one g ównie od sytuacji spo eczno-ekonomicznej gospo-
darstw, ta za  wynika a przede wszystkim z poziomu wykszta cenia i pozycji 
zawodowej cz onków gospodarstwa domowego. 

Generalnie badane gospodarstwa mo na podzieli  na trzy g ówne 
grupy. Pierwsz  (oko o 20%) stanowili respondenci o relatywnie wysokich 
dochodach, którzy nie odczuli bezpo rednio negatywnego wp ywu kryzysu 
na sposób organizacji i funkcjonowanie ich gospodarstwa domowego. Na 
przeciwleg ym biegunie znalaz y si  gospodarstwa o najni szym poziomie 
dochodów (poni ej 700 z  netto miesi cznie na osob ), których i tak ju  
nie najlepsza sytuacja dodatkowo pogorszy a si  na skutek zmian wynika-
j cych z dekoniunktury i które nie by y w stanie poradzi  sobie z wynika-
j cymi z niej problemami, zw aszcza tymi w sferze ekonomicznej (oko o 
10% gospodarstw). Pozosta e gospodarstwa, odczuwaj c w ró nym zakresie 
i stopniu negatywne skutki zmian ekonomicznych, podejmowa y aktywne 
i pasywne dzia ania adaptacyjne do zmieniaj cych si  warunków funkcjo-
nowania. Zwi zane one by y przede wszystkim z racjonalizacj  konsump-
cji poprzez ograniczenie wydatków czy poszukiwanie ta szych produktów, 
ale równie  z poszukiwaniem dodatkowych róde  dochodów czy innymi 
dzia aniami maj cymi na celu popraw  sytuacji badanych na rynku pracy. 
Ponad po owa badanych gospodarstw wskaza a na skutki dekoniunktury 
w sferze psychologicznej, ycia rodzinnego czy spo eczno-towarzyskiej. Jej 
rezultatami by y przede wszystkim negatywne emocje, takie jak przygn bienie 
z powodu problemów materialnych gospodarstwa czy pesymizm w ocenie 
sytuacji, ale równie  konflikty i spi cia na tle pieni dzy, z którymi to pro-
blemami gospodarstwa najcz ciej usi owa y poradzi  sobie samodzielnie, 
rzadko korzystaj c z zewn trznej pomocy. 

Pomimo ogólno ci przedstawionych wyników bada , mo na stwierdzi , 
i  postawiona g ówna hipoteza badawcza zosta a zweryfikowana pozytyw-
nie. Wi kszo  badanych przy wzro cie wiadomo ci zagro e  wynikaj cych 
z kryzysu relatywnie gorzej ocenia a sytuacj  gospodarcz  kraju ni  w asn , 
a ze swojego ycia ogó em zadowolonych by o prawie 80% respondentów 
(niezadowolenie wyra a o tylko 8%). Oceny takie by y z jednej strony rezul-
tatem umiej tno ci adaptacyjnych gospodarstw domowego do zmiennych 
warunków funkcjonowania, ale po cz ci wiadcz  tak e o tym, e nie zawsze 
zmiany w skali makro s  bezpo rednio i natychmiastowo odczuwane w skali 
mikroekonomicznej. Wynika y one równie  z nie wiadomo ci ekonomicz-
nej niektórych respondentów i opó nionych reakcji na kryzys, zw aszcza 
e doniesienia w mediach i statystyki na temat sytuacji ekonomicznej na 
wiecie nie napawaj  optymizmem. 
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Przypisy
1 Projekt badawczy pt. „Reaktywno  i adaptatywno  podmiotów gospodarczych w fazie 

dekoniunktury” realizowany by  pod kierunkiem dr hab. prof. ZPSB Anety Zelek 
ze rodków MNiSWw latach 2009–2012. Autorka publikacji by a jego uczestnikiem 
i kierowa a zespo em badawczym odpowiedzialnym za badania gospodarstw domowych 
regionu zachodniopomorskiego (w ramach projektu badaniami obj to tak e repre-
zentatywn  prób  przedsi biorstw regionu).

2 Ograniczenia co do obj to ci publikacji uniemo liwiaj  prezentacj  wszystkich wyni-
ków przeprowadzonych bada  oraz ich zró nicowania w zale no ci od cech demo-
graficznych gospodarstw domowych. Zosta y one szerzej scharakteryzowane m.in. 
w pracy zbiorowej pod red. A. Burlity, G. Maniak i A. Zelek, Przetrwa  dekoniunk-
tur . Przedsi biorstwa i gospodarstwa domowe wobec kryzysu oraz w innych publikacjach 
zespo u badawczego.
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