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WstCp

Konsumpcja rozumiana jako akt b>da proces zaspokajania potrzeb ludzkich 
przy wykorzystaniu dóbr i usŽug jest ksztaŽtowana przez stan gospodarki wyracony 
poziomem i dynamik> wzrostu produktu krajowego brutto. Z drugiej jednakce stro-
ny konsumpcja stanowi wspóŽczeWnie nie tylko efekt, ale najwacniejszy stymulator 
rozwoju gospodarczego1. O znacz>cej roli konsumpcji w ksztaŽtowaniu wzrostu 
gospodarczego Wwiadczy coraz czCstsze posŽugiwanie siC w diagnozach gospodar-
ki wskaanikami koniunktury konsumenckiej2. W literaturze przytacza siC prost> 

1 Konsument i konsumpcja we wspóŽczesnej gospodarce, red. M. JanoW  -KresŽo, B. Mróz, SzkoŽa GŽówna 
Handlowa w Warszawie, Warszawa 2006, s. 61 i 63.

2 Wskaaniki koniunktury konsumenckiej oblicza siC na podstawie wyników badania gospodarstw do-
mowych prowadzonego metod> testu koniunktury, który zawiera zestaw pytaM skierowanych bezpoWrednio 
do konsumentów, a dotycz>cych oceny ksztaŽtowania siC podstawowych wielkoWci makroekonomicznych oraz 
sytuacji finansowej konsumentów, C. Bywalec, Ekonomika i finanse gospodarstw domowych, Wydawnictwo 
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180 GENOWEFA SOBCZYK

zalecnoW5 miCdzy kryzysem gospodarczym a konsumpcj>; oto kryzys wpŽywa na 
pogorszenie siC sytuacji na rynku pracy i dochodowej ludnoWci, w efekcie czego 
obniceniu ulega poziom konsumpcji oraz nastCpuje zmiana struktury spocycia go-
spodarstw domowych. Powstaje w zwi>zku z tym pytanie o to, czy obserwowany od 
2008 r. globalny kryzys ekonomiczny powoduje niekorzystne zjawiska w konsumpcji 
polskich gospodarstw domowych, czy odczuwaj> one osŽabienie koniunktury i jak 
zmieniaj> swoje zachowania w zakresie konsumpcji. W artykule niniejszym podjCto 
próbC udzielenia odpowiedzi na to pytanie.

Na wstCpie mocna zauwacy5, ce analiza podstawowych wielkoWci charakteryzu-
j>cych sytuacjC gospodarcz> Polski od trzeciego kwartaŽu 2008 r. wskazuje na okre-
Wlony stopieM dekoniunktury, co przejawia siC nicsz> dynamik> wzrostu PKB, popytu 
krajowego ogóŽem i spocycia indywidualnego niektórych dóbr i usŽug. Dynamika 
spocycia indywidualnego w okresie 2007–2011 wykazywaŽa lekki trend spadkowy 
(obnicyŽa siC ze 105,6% w I kw. 2007 r. do 102,2% w IV kw. 2011 r.), z gŽCbszym 
zaŽamaniem w 2009 r.3 Sprzedac detaliczna towarów w cenach staŽych wykazywaŽa 
na pocz>tku kryzysu tendencjC spadkow>, póaniej zaW jej poziom ustabilizowaŽ siC 
i w kolejnych latach pozostawaŽ na tym samym poziomie. Popyt wewnCtrzny do 
2012 r. byŽ czynnikiem decyduj>cym o wzroWcie PKB, nawet mimo niekorzystnej 
sytuacji na rynku pracy (wysokie bezrobocie) i wolno rosn>cych pŽac i dochodów. 

1. Metodyka badaM

Celem rozpoznania zmian w konsumpcji gospodarstw domowych w warunkach 
dekoniunktury gospodarczej w IV kw. 2011 r. przeprowadzono wŽasne badania meto-
d> ankiety rozdawanej (dobór próby nielosowy) wWród 300 gospodarstw domowych. 
Gospodarstwo domowe jest bowiem gŽównym podmiotem sfery konsumpcji, która 
koMczy proces gospodarowania i obejmuje wszystko, co ma bezpoWredni zwi>zek 
z zaspokajaniem potrzeb spoŽeczeMstwa4. Zakres przestrzenny badaM obj>Ž prawie 
wyŽ>cznie województwo lubelskie, bo jedynie kilkanaWcie badanych gospodarstw po-
chodziŽo z województw s>siednich. Kwestionariusz ankiety skŽadaŽ siC z dwudziestu 
pytaM, w tym szeWciu metryczkowych, których krótk> charakterystykC przedstawiono 
ponicej.

W pytaniu o pŽe5 gŽowy gospodarstwa domowego 57,3% gospodarstw zadeklaro-
waŽo, ce jest ni> kobieta, zaW w pozostaŽych – mCcczyzna. W strukturze gospodarstw 
wedŽug wieku prawie równe udziaŽy, po ok. 30%, osi>gnCŽy gospodarstwa mŽode 

Naukowe PWN, Warszawa 2012, s. 100–116. Autor podaje rócne wskaaniki sŽuc>ce badaniu koniunktury 
konsumenckiej.

3 Koniunktura gospodarcza Wwiata i Polski w latach 2010–2013, Instytut BadaM Rynku, Konsumpcji 
i Koniunktur, Warszawa 2012, s. 127.

4 C. Bywalec, Konsumpcja a rozwój gospodarczy i spoŽeczny, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 
2010, s. 47.
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181WPŸYW DEKONIUNKTURY GOSPODARCZEJ NA KONSUMPCJB GOSPODARSTW DOMOWYCH...  

(wiek gŽowy gospodarstwa 18–30 lat) i dojrzaŽe (41–50 lat), zaW najmniejszy (19%) 
gospodarstwa, w których wiek gŽowy rodziny wynosiŽ 31–40 lat. Pod wzglCdem 
wyksztaŽcenia przewacaŽy gospodarstwa ze Wrednim wyksztaŽceniem (47,7%), z wyc-
szym stanowiŽy 1/3 ogóŽu respondentów, a 21% miaŽo wyksztaŽcenie podstawowe 
lub zasadnicze zawodowe. W strukturze badanych gospodarstw wedŽug wielkoWci 
najliczniejsz> grupC (43%) stanowiŽy gospodarstwa 2–3  -osobowe, nastCpnie go-
spodarstwa 4  -osobowe (prawie 30 % badanych), a najmniej liczn> – jednoosobowe 
(11,6%). Pod wzglCdem miejsca zamieszkania w badanej próbie doW5 wysoki odsetek 
stanowiŽy gospodarstwa wiejskie (40,6%). WWród gospodarstw miejskich przewacaŽy 
te z Lublina, jako jedynego wiCkszego miasta w regionie (ponad 26% badanych go-
spodarstw), a najmniejszy udziaŽ (7,7%) miaŽy miasta o liczbie mieszkaMców 51–100 
tys. mieszkaMców.

2.  Ocena sytuacji materialnej przez badane gospodarstwa domowe

 Konsumpcja i zachowania rynkowe gospodarstw domowych s> uwarunkowane 
wieloma czynnikami, wWród których nalecy wymieni5 dochody bCd>ce w dyspozycji 
gospodarstw, ceny towarów i usŽug, zgromadzone zasoby maj>tkowe i oszczCdnoWci, 
sytuacjC na rynku pracy, poziom inflacji, dostCp do kredytów i pocyczek oraz skŽon-
noW5 do ich zaci>gania. Do czynników wewnCtrznych – zalecnych od konsumenta 
– nalec> jeszcze cechy osobowoWciowe czŽonków gospodarstwa domowego (pŽe5, 
wiek, wyksztaŽcenie, grupa spoŽeczno  -ekonomiczna itp.), dotychczasowy poziom 
i struktura spocycia, zakres samoobsŽugi itp.

W ocenie sytuacji materialnej badanych gospodarstw domowych posŽucono siC 
gŽównymi aródŽami dochodów i wŽasn> opini> gospodarstw na temat warunków 
ekonomicznych, w jakich znajduje siC gospodarstwo od 2008 r., oraz ocen> posiada-
nych zasobów mieszkaniowych. Istota dochodu jako miernika zamocnoWci sprowadza 
siC do przychodów finansowych netto uzyskiwanych przez czŽonków gospodarstwa 
domowego ze aródeŽ staŽych (np. wynagrodzenie za pracC, Wwiadczenia spoŽeczne) 
oraz nieregularnych (np. z pracy dorywczej)5. Znaczna czCW5 badanych gospodarstw 
domowych utrzymuje siC z wiCcej nic jednego aródŽa dochodu. Ponad 74% respon-
dentów wskazaŽo na pracC najemn> na podstawie umowy o pracC, a 52% na wŽasn> 
dziaŽalnoW5 gospodarcz> lub wykonywanie wolnego zawodu jako gŽówne aródŽa 
utrzymania rodziny. Na kolejnych miejscach znalazŽy siC dochody z pracy dorywczej, 
dochody rolnicze, renty i emerytury. Ocena posiadanych warunków mieszkaniowych 
przez badane gospodarstwa jest zrócnicowana, bo 55% badanych ma mieszkanie 
wŽasnoWciowe lub dom, zaW pozostali mieszkaj> z rodzicami lub wynajmuj> miesz-

5 Szerzej na temat uwarunkowaM konsumpcji m.in. w pracach: Konsument i konsumpcja…; Konsument 
i jego zachowania na rynku europejskim, red. E. Kiecel, PWE, Warszawa 2010.
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182 GENOWEFA SOBCZYK

kanie. OkoŽo 12% gospodarstw zaci>gnCŽo pocyczkC/kredyt, przeznaczaj>c te Wrodki 
na utrzymanie swojego gospodarstwa. 

JeWli sytuacja spoŽeczno  -gospodarcza kraju wpŽywa w sposób istotny na uzyski-
wane dochody i warunki cycia w gospodarstwach domowych, to nalecaŽo oczekiwa5 
pogorszenia warunków ekonomicznych badanych gospodarstw w okresie od III kw. 
2008 r. do koMca 2011 r. (rysunek 1). 

poprawiŽa siC
33%

nie ulegŽa 
zauwacalnej 

zmianie
40%

pogorszyŽa siC
27%

Rysunek 1. Zmiany sytuacji dochodowej gospodarstw domowych w latach 2008–2011
(w % ogóŽu badanych)

`ródŽo: badania wŽasne.

Tymczasem ok. 40% z nich stwierdziŽo, ce ich sytuacja dochodowa nie ulegŽa zauwa-
calnej zmianie, z pozostaŽej grupy gospodarstw wiCcej wskazaŽo na poprawC nic na 
pogorszenie sytuacji. Skala zmian w dochodach byŽa zrócnicowana w poszczególnych 
typach gospodarstw, ale najczCWciej mieWciŽa siC w przedziaŽach 6–10% i 11–20%. 
Analizuj>c zalecnoW5 miCdzy cechami gospodarstw a zmianami ich sytuacji do-
chodowej, nalecy odnotowa5 wiCkszy odsetek gospodarstw dojrzaŽych (41–50 lat) 
wskazuj>cych na poprawC warunków ekonomicznych w porównaniu z pozostaŽymi 
grupami wiekowymi. Z kolei pogorszenie sytuacji objCŽo w wiCkszym stopniu 
gospodarstwa mŽode (18–30 lat). WiCcej mieszkaMców miast nic wsi wskazaŽo 
na poprawC sytuacji dochodowej, szczególnie mieszkaMcy stolicy województwa. 
W stosunkowo wielu gospodarstwach wiejskich wskazano na brak zmian w sytuacji 
dochodowej.

Ÿ>czna samoocena sytuacji materialnej badanych gospodarstw domowych na 
koniec 2011 r. wypada doW5 pozytywnie. Prawie poŽowa z nich wskazaŽa na dobr> 
sytuacjC, ponad 4% oceniŽo j> jako bardzo dobr>, a jedynie 7,3% jako niedostateczn>. 
Ocena ta jest zrócnicowana w przekroju poszczególnych cech gospodarstw domowych. 
Mniej zadowolone z sytuacji materialnej s> kobiety nic mCcczyani. Swoj> sytuacjC 
materialn> za dobr> i bardzo dobr> uznaje najwiCcej gospodarstw dojrzaŽych (41–50 
lat), tj. 17,7% gospodarstw tej grupy, zaW relatywnie najwiCcej gospodarstw mŽodych 
(15,7% tej grupy) ocenia j> jako dostateczn> i niedostateczn>. Poziom wyksztaŽcenia 
gŽowy gospodarstwa domowego wpŽywa na osi>gany status materialny; jest na ogóŽ 
wycszy przy wycszym poziomie wyksztaŽcenia. W grupie gospodarstw ze Wrednim 
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wyksztaŽceniem najczCWciej wskazywano na sytuacjC materialn> dobr> i dostateczn> 
(Ž>cznie 40% wskazaM tej grupy), ale tec na niedostateczn> (4,7%). Kolejn> cech> 
wpŽywaj>c> na ocenC sytuacji materialnej jest wielkoW5 gospodarstwa; mniejsze 
oceniaj> j> lepiej nic te najwiCksze (5  -osobowe i wiCksze). RozkŽad odpowiedzi go-
spodarstw zlokalizowanych na wsi i w miastach pozostaje doW5 istotnie zrócnicowany; 
na wsi przewacaj> oceny dobre i dostateczne (36,3% odpowiedzi gospodarstw wiej-
skich), natomiast relatywnie gorzej wypada ocena w najmniejszych i najwiCkszych 
miastach.

3. WpŽyw pogorszenia sytuacji gospodarstw na ich zachowania konsumpcyjne

Odczuwane i deklarowane w badaniach negatywne oddziaŽywanie zjawisk kryzy-
sowych znajduje odzwierciedlenie w zachowaniach rynkowych konsumentów, które 
w literaturze przedmiotu zostaŽy zdefiniowane w rócnych aspektach6. T. Zalega ucywa 
sformuŽowania „zachowanie siC konsumenta”, odnosz>c je do zachowaM przejawiaj>-
cych siC w poszukiwaniach, zakupach, ucytkowaniu, ocenie oraz rozdysponowaniu 
dóbr i usŽug zaspokajaj>cych potrzeby konsumenta7. Niew>tpliwie chodzi tu o aspekt 
rynkowy zachowania konsumenta, a wiCc uWwiadomienie potrzeby, dokonanie wy-
boru sposobu jej realizacji na podstawie istniej>cych uwarunkowaM i preferowanych 
kryteriów doboru produktu oraz zakupu. Oceny wpŽywu pogorszenia sytuacji docho-
dowej badanych gospodarstw domowych na ich konsumpcjC dokonano na podstawie 
zmian w wydatkach (tabela 1) i podejmowanych dziaŽaM adaptacyjnych do warunków 
kryzysowych (tabela 2).

Jak wynika z tabeli 1, spoWród rócnych rodzajów produktów gospodarstwa chroni> 
osi>gniCty poziom konsumpcji cywnoWci, bo ok. 58% stwierdziŽo, ce zdecydowanie 
nie i raczej nie zmniejsza zakupów artykuŽów cywnoWciowych. Moce to oznacza5, 
ce w okresie 2008–2011 polscy konsumenci realnie nie odczuwali lub tylko w nie-
wielkim stopniu dostrzegali skutki kryzysu i nie ograniczali wydatków na zakup 
artykuŽów cywnoWciowych. SiŽa zmian w zachowaniach nabywczych gospodarstw 
domowych jest uzalecniona od wysokoWci i aródeŽ uzyskiwanych dochodów i cech 
osobowoWciowych tych gospodarstw. Najliczniejsz> grup>, która zaprzeczyŽa spadkowi 
takich zakupów, byŽy gospodarstwa 2–3  -osobowe, natomiast na obnickC konsumpcji 
wskazaŽy gŽównie gospodarstwa najstarsze. 

6 W polskiej literaturze znajduj> siC one m.in. w pracach: Zachowania konsumentów – determinanty, 
racjonalnoW5, red. E. Kiecel, Akademia Ekonomiczna, Katowice 2003, s. 17–18; J. Kramer, Zachowania pod-
miotów rynkowych, PWE, Warszawa 1999, s. 126; M. Pohorille, Mechanizmy i kierunki zmian w konsumpcji 
spoŽeczeMstwa polskiego, [w:] Systemy wartoWci a wzory konsumpcji spoŽeczeMstwa polskiego, red. J. Lewan-
dowski, J.J. Wiatr, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 1980, s. 490; L. Rudnicki, Zachowanie konsumentów 
na rynku, PWE, Warszawa 2000, s. 16–17. 

7 T. Zalega, Konsumpcja. Determinanty, teorie, modele, PWE, Warszawa 2012, s. 30.
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Tabela 1. WpŽyw pogorszenia statusu dochodowego gospodarstwa domowego 

na jego wydatki (2011 r., w % odpowiedzi ogóŽem)

Wyszczególnienie
Zdecydowanie tak 

i raczej tak
Trudno powiedzie5

Raczej nie i zdecy-
dowanie nie

a) spadek konsumpcji artykuŽów cywnoW-
ciowych 

19,7 22,2 58,1 

b) spadek zakupów odziecy, obuwia, 
kosmetyków itp. 

67,9 22,2 9,9 

c) spadek wydatków na dobra trwaŽego 
ucytku 

85,2 12,3 2,5 

d) wyeliminowanie zakupów dóbr luk-
susowych 

92,6 6,2 1,2 

e) zaci>gniCcie kredytu lub pocyczki 39,5 7,4 53,1 

f) podjCcie dodatkowej pracy 46,9 9,9 43,2 

g) cycie na granicy ubóstwa 6,2 11,1 82,7 

`ródŽo: opracowanie na podstawie badaM wŽasnych.

JeWli sytuacja materialna respondentów ulega pogorszeniu, to eliminuj> oni przede 
wszystkim wydatki na dobra luksusowe, w nastCpnej kolejnoWci ograniczaj> konsump-
cjC trwaŽych dóbr ucytkowych, a takce odziecy, obuwia, kosmetyków itp., jednakce 
w niewielkim zakresie, bowiem nie byŽo odpowiedzi „zdecydowanie tak”. Z dóbr 
luksusowych rezygnuj> w wiCkszym stopniu gospodarstwa najmŽodsze i w Wrednim 
wieku, duce (4  -osobowe i wiCksze), poŽocone na wsi i w miastach 11–50  -tysiCcznych. 
Pewnym zaskoczeniem pozostaje wysoki odsetek gospodarstw z wycszym wyksztaŽ-
ceniem rezygnuj>cych z zakupu dóbr luksusowych, co mocna wyjaWni5 tym, ce takie 
dobra wczeWniej byŽy przedmiotem ich konsumpcji, a rzadko byŽy nabywane przez 
osoby z wyksztaŽceniem najnicszym. 

Poprawy swojej sytuacji materialnej badani respondenci poszukiwali – miCdzy 
innymi – w zaci>ganiu kredytu/pocyczki (39,5% badanych) oraz podjCciu dodatkowej 
pracy (prawie 47%). DecyzjC o cyciu na kredyt czCWciej nic pozostaŽe podejmowaŽy 
gospodarstwa mŽode, 2–3  -osobowe, w miastach 11–50  -tysiCcznych, z wycszym 
wyksztaŽceniem. Podobnie rozkŽadaŽy siC cechy badanych gospodarstw aktywnych 
w poszukiwaniu dodatkowej pracy, przy czym do grupy gospodarstw pod wzglCdem 
miejsca zamieszkania dochodz> jeszcze gospodarstwa na wsi.

Obserwowane i odczuwane w zrócnicowanym stopniu pogorszenie sytuacji 
gospodarczej wpŽywa na konsumpcjC polskich gospodarstw domowych i ich zacho-
wania na rynku. Zmiana zachowaM konsumpcyjnych gospodarstw domowych polega 
na decyzjach bCd>cych skutkiem pogorszenia sytuacji materialnej niektórych grup 
spoŽecznych lub zmianie zwyczajów zakupowych i konsumpcyjnych gospodarstw, 
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aby prewencyjnie przeciwstawi5 siC spadkowi konsumpcji. Prawie 53% badanych 
gospodarstw potwierdziŽo ten fakt. W innych badaniach zespoŽowych zaobserwowano 
istotn> statystycznie zalecnoW5 miCdzy deklaracj> zmiany zwyczajów zakupowych 
i faktem dostrzegania skutków kryzysu gospodarczego w funkcjonowaniu gospo-
darstw domowych8. Wskazane przez respondentów badaM wŽasnych autorki zmiany 
zachowaM konsumpcyjnych zawiera tabela 2.

Tabela 2. Zmiana zachowaM konsumpcyjnych gospodarstw domowych 

w warunkach kryzysu gospodarczego (w % odpowiedzi ogóŽem) 

Wyszczególnienie
Zdecydowanie tak 
i raczej tak

Trudno powiedzie5
Raczej nie i zdecy-
dowanie nie

a) ZupeŽnie rezygnujC z zakupu niektó-
rych wyrobów.

43,3 21,0 35,7 

b) ZupeŽnie rezygnujC z zakupu niektó-
rych usŽug.

43,3 21,0 35,7 

c) KupujC to samo, ale w mniejszej iloWci. 44,4 19,3 36,3 

d) ZastCpujC produkty markowe taMszymi 
dostCpnymi cenowo substytutami.

68,7 8,7 22,6 

e) WydŽucam okres ucytkowania posia-
danych dóbr (np. samochodu, sprzCtu), 
nawet kosztem wiCkszych wydatków 
na naprawy i remonty.

49,6 20,7 29,7 

f) Kupuj>c, czCWciej ulegam 
promocjom cenowym. 

62,7 12,0 25,3 

`ródŽo: opracowanie na podstawie badaM wŽasnych. 

Jak wynika z danych w tabeli 2, doW5 znaczny odsetek, bo ponad 43% badanych 
gospodarstw, zdecydowanie rezygnuje lub raczej rezygnuje z zakupu niektórych 
wyrobów i usŽug. Takie zachowania czCWciej wykazuj> kobiety nic mCcczyani, go-
spodarstwa mŽode, z wyksztaŽceniem Wrednim, 2–3  -osobowe, zamieszkaŽe na wsi. 
Z zakupów wyrobów lub usŽug raczej lub zdecydowanie nie rezygnuj> gospodarstwa 
w wieku 50 lat i starsze, o wyksztaŽceniu wycszym, 2–3  -osobowe, co Wwiadczy o sil-
nej reakcji tej wielkoWci gospodarstw na warunki rynkowe. Zdecydowanie rzadziej 
w porównaniu z mieszkaMcami innych miejscowoWci rezygnuj> z zakupu niektórych 
towarów i usŽug osoby mieszkaj>ce w najwiCkszym mieWcie województwa lubelskiego.

Innym rodzajem zmiany zachowaM konsumpcyjnych s> zakupy tego samego, co 
w okresie przed kryzysem gospodarczym, ale w mniejszej iloWci. WskazaŽo na to ponad 

8 Zachowania polskich konsumentów w warunkach kryzysu gospodarczego, red. E. Kiecel, S. Smyczek, 
Placet, Warszawa 2011, s. 170.
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44% ogóŽu gospodarstw, zaW zdecydowanie lub raczej nie zmieniŽo zakupów ok. 36% 
respondentów. Na mniejsze iloWci zakupów wskazuj> zwŽaszcza gospodarstwa w wieku 
41–50 lat, z wyksztaŽceniem Wrednim, 2–3  -osobowe i 4  -osobowe, zamieszkaŽe na wsi, 
a takce w miastach do 50 tys. mieszkaMców. W zasadzie nie zmniejszyŽy zakupów 
gospodarstwa w wieku 50 lat i starsze, z wyksztaŽceniem wycszym, zamieszkaŽe 
w najwiCkszym mieWcie regionu.

DziaŽania adaptacyjne konsumentów polegaj> takce na zastCpowaniu produktów 
drocszych, markowych, taMszymi, bardziej dostCpnymi cenowo (prawie 69% wskazaM). 
Na substytucjC konsumowanych produktów decyduj> siC szczególnie gospodarstwa 
prowadzone przez kobiety, w wieku 41–50 lat oraz 18–30 lat, z wyksztaŽceniem 
Wrednim, 2–3  -osobowe, z wiCkszych miast.

Kolejny zauwacalny rodzaj dostosowaM gospodarstw domowych obejmuje wy-
dŽucanie okresu ucytkowania trwaŽych dóbr konsumpcyjnych, na co wskazaŽo 49,6% 
respondentów, zaW pozostali zaprzeczyli takiej praktyce lub nie mieli zdania na ten 
temat. W tej drugiej grupie respondentów znajduje siC znaczna liczba gospodarstw 
mŽodych (18–30 lat), co wynika z dysponowania przez nie stosunkowo nowym sprzC-
tem. Raczej nie wydŽucaj> okresu ucytkowania posiadanych dóbr takce gospodarstwa 
z wycszym wyksztaŽceniem, w ducym mieWcie. 

Producenci i poWrednicy handlowi oddziaŽuj> na aktywnoW5 zakupow> konsumen-
tów stosowaniem promocji sprzedacy, przecen i wyprzedacy. Odnosz> one oczekiwany 
skutek, gdyc prawie 63% ogóŽu badanych korzysta z takich okazji. Zdecydowanie 
czCWciej ulegaj> im kobiety nic mCcczyani, konsumenci najmŽodsi i w dojrzaŽym 
wieku (41–50 lat), mieszkaj>cy w Wrednim i ducym mieWcie, gospodarstwa z jednym 
dzieckiem i wiCksze.

Jedn> z form racjonalizacji wydatków na dobra czCstego zakupu jest popularnoW5 
tanich sklepów takich jak sieci dyskontowe, sklepy z tani> odziec> itp. Ponad 88% 
badanych gospodarstw dokonuje zakupów w takich sklepach, a prawie 33% dekla-
ruje ich zwiCkszenie w okresie po 2008 r., ponad 56% zaW ocenia, ce pozostaŽy one 
w zasadzie bez zmian.

W przeprowadzonym badaniu bezpoWrednim gospodarstw domowych sformuŽo-
wano pytanie o spodziewane zmiany w ich sytuacji materialnej w nastCpnym roku 
(2012) oraz o priorytety w wydatkach konsumpcyjnych. Z odpowiedzi uzyskanych 
na pierwsze pytanie wynika, ce respondenci pozostaj> umiarkowanymi optymi-
stami; zdecydowana wiCkszoW5 nie przewidywaŽa pod koniec 2011 r. zasadniczych 
zmian w poŽoceniu swojego gospodarstwa w roku nastCpnym, a podobny odsetek 
oczekiwaŽ zmian na gorsze i na lepsze. W podziale respondentów wedŽug pŽci po-
gorszenia sytuacji materialnej czCWciej spodziewaj> siC kobiety. Poprawy sytuacji 
szczególnie oczekuj> konsumenci bardzo mŽodzi i w wieku dojrzaŽym (41–50 lat). 
Na zmianC warunków materialnych mniej licz>, a nawet w znacznej mierze przewi-
duj> ich pogorszenie, osoby ze Wrednim wyksztaŽceniem. Odpowiedzi gospodarstw 
o rócnej wielkoWci wskazuj> na oczekiwanie na poprawC sytuacji czCWciej przez 
gospodarstwa 2–3  -osobowe nic pozostaŽe. Natomiast odsetek gospodarstw przewi-
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duj>cych poprawC i pogorszenie sytuacji poŽoconych na wsi i w mieWcie jest prawie 
taki sam.

Badane gospodarstwa domowe w pierwszej kolejnoWci zaspokajaj> potrzeby w za-
kresie wycywienia, wydatków na odziec, obuwie oraz utrzymanie mieszkania. WWród 
nastCpnych priorytetów w wydatkach gospodarstw na pierwszych piCciu miejscach 
znajduj> siC: zachowanie zdrowia, zdobycie wyksztaŽcenia i doksztaŽcanie, poprawa 
warunków mieszkaniowych, zakup sprzCtu gospodarstwa domowego i samochodu, 
usŽugi turystyczne i wypoczynkowe. Mocna je zatem uzna5 za jedne z istotnych 
wyrócników sukcesu cyciowego polskich konsumentów9. Niskie pozycje w hierarchii 
wacnoWci wydatków badanych gospodarstw domowych zajCŽy ubezpieczenia maj>tku 
i osób, kultura i rozrywka i inne usŽugi niewi>c>ce siC z zaspokajaniem niezbCdnych 
potrzeb.

ZakoMczenie

W podsumowaniu odniesiemy siC bezpoWrednio do przedstawionych wyników badaM 
wŽasnych oraz przewidywanych uwarunkowaM zachowaM rynkowych konsumentów. 

SiŽa oddziaŽywania dekoniunktury gospodarczej na sytuacjC materialn> i kon-
sumpcjC gospodarstw domowych byŽa dotychczas niewielka. Pogorszenie nastrojów 
spoŽecznych i konsumenckich z powodu nagŽaWniania kryzysu przez media nastCpowaŽo 
w szybszym tempie nic odczuwane realne obnicenie poziomu cycia gospodarstw 
domowych.

W samoocenie sytuacji materialnej i konsumpcji badanych gospodarstw domo-
wych korzystniej wypada okres uznawany za pierwsz> falC kryzysu (przeŽom lat 2008 
i 2009) w porównaniu z jego drug> fal> (od 2011 r.), która w 2012 r. ulegŽa pogŽCbieniu 
na skutek znacz>cych podwycek cen cywnoWci, paliw, noWników energii itp. 

Ocena ta jest zrócnicowana w przekroju cech gospodarstw domowych takich jak 
wiek, wyksztaŽcenie, wielkoW5, miejsce zamieszkania, wysokoW5 i aródŽa dochodu. 
Najsilniejszy wpŽyw na mocliwoWci nabywcze i zachowania konsumentów ma ich 
sytuacja dochodowa.

Obserwuje siC nie tylko zmniejszanie wydatków w gospodarstwach o niskich 
dochodach, ale rócne inne formy dostosowaM konsumpcji do zaistniaŽych warunków 
maj> miejsce w wiCkszoWci gospodarstw. S> to: substytucja w konsumpcji dóbr, wy-
dŽucanie okresu ucytkowania b>da odŽocenie w czasie wiCkszych zakupów, uleganie 
promocjom, zwiCkszone zakupy w tanich sklepach, podejmowanie dodatkowej pra-

9 RozwiniCte badania w tym zakresie prowadzono pod koniec lat dziewiC5dziesi>tych XX w., a ich 
zawarto wyniki w pracy: Rynek i konsumpcja w transformowanej gospodarce, red. F. Misi>g, Instytut Rynku 
WewnCtrznego i Konsumpcji, Warszawa 2000. Nowsze wyniki badaM nad hierarchi> uznawanych wartoWci 
w osi>ganiu sukcesu cyciowego Polaków w pracy: A. KusiMska, Tendencje i zrócnicowania zachowaM kon-
sumentów na rynku, „Handel WewnCtrzny” 2012, wrzesieM–paadziernik, s. 9–20.
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cy, zmiana celów konsumpcyjnych czCWci nabywców, oszczCdzanie i racjonalizacja 
wydatków.

PrzedŽucaj>ca siC recesja moce pogŽCbi5 istniej>ce rócnice w poziomie i jakoWci 
cycia szerszych grup ludnoWci wobec niskiego poziomu oszczCdnoWci gospodarstw, 
trudnoWci w dostCpie do zewnCtrznych aródeŽ finansowania ich wydatków.
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Impact of economic downturn on consumption of households in the Lublin region

The focus of the author’s article is the impact of the crisis in the economy (since 2008) for household 
consumption. This paper presents an assessment of material situation of households surveyed in Lublin 
province and their adaptation to the conditions of crisis. The author drew attention to the relationship 
between changes in consumer buying behavior and the characteristics of the households.
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