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Streszczenie

Artyku  podejmuje zagadnienie konsumpcji gospodarstw domowych w Polsce  

w porównaniu do wybranych krajów Europy i wiata, skupiaj c si  na procentowym 

udziale poszczególnych grup wydatków wskazanych przez Klasyfikacj  Spo ycia In-

dywidualnego wed ug Celu (COICOP) w ca kowitych wydatkach gospodarstw domo-

wych. Przy wykorzystaniu ilo ciowych metod analizy porównawczej omówiono wp yw 

dochodu na spo ycie indywidualne. Przedstawiono tak e, jak sposób kszta towania 

wydatków na poszczególne grupy dóbr i us ug konsumpcyjnych oddzia uje na wysoko

wska nika rozwoju spo ecznego czy zadowolenie z ycia mieszka ców. Artyku  ukazuje 

równie , jak zmienia o si  spo ycie indywidualne gospodarstw domowych na przestrzeni 

lat 1995–2010 oraz jaki wp yw zmiany te wywar y na omawiane mierniki. 

S owa kluczowe: gospodarstwo domowe, konsumpcja, spo ycie indywidualne, rozwój 
spo eczno-gospodarczy 

Wprowadzenie

Spo ród wszystkich podmiotów rynkowych najliczniejsz  grup  stanowi
gospodarstwa domowe. Dysponuj  one nie tylko czynnikami produkcji, udo-
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st pniaj c innym podmiotom posiadane zasoby, ale przede wszystkim nabywaj
dobra i us ugi finalne w celu zaspokajania swoich potrzeb. Konsumpcja to jeden 
z czynników nap dzaj cych gospodark . O mo liwo ciach nabywczych gospo-
darstw domowych decyduj  przede wszystkim uzyskiwane dochody. Od nich 
b dzie zale a o, czy b d  zaspokajane oraz w jakim stopniu jedynie potrzeby 
ni szego rz du (te podstawowe) czy równie  wy szego rz du. Poziom rozwoju 
spo eczno-gospodarczego poszczególnych krajów wiata jest zró nicowany, 
przez co ró ny jest tak e poziom dochodu i poziom ycia ich mieszka ców. 
Odmienne b d  te  potrzeby oraz determinanty wydatków konsumpcyjnych. 
Dodatkowo w ka dym z pa stw istniej  inne mo liwo ci zaspokajania potrzeb 
i dost pu do wybranych produktów. Udzia  poszczególnych grup wydatków 
w ca kowitych wydatkach gospodarstw domowych w ró nym stopniu b dzie si
zmienia  w poszczególnych krajach pod wp ywem m.in. rozwoju spo eczno-
-gospodarczego, post pu technologicznego czy wiadomo ci obywateli, a tak e
na przestrzeni lat. Z drugiej strony to w a nie modyfikacja nak adów na dane 
dobra i us ugi b dzie powodowa a zmiany w poziomie ycia i rozwoju spo e-
cze stw.

Celem artyku u jest analiza spo ycia indywidualnego gospodarstw domo-
wych w Polsce i zmian ich wydatków konsumpcyjnych pogrupowanych zgod-
nie z unijn  Klasyfikacj  Spo ycia Indywidualnego wed ug Celu (Classification
of Individual Consumption by Purpose – COICOP). Artyku  dotyczy zagadnie-
nia wydatków konsumpcyjnych Polaków na tle wybranych krajów Europy 
i wiata na przestrzeni lat 1995–2010. Przy wykorzystaniu metod ilo ciowych 
i analiz porównawczych ukazuje, w jaki sposób dochód determinuje spo ycie
indywidualne ludno ci, a tak e jak poziom poszczególnych grup wydatków 
oddzia uje na kszta towanie si  wska nika rozwoju spo eczno-gospodarczego
HDI oraz wska nika jako ci ycia.  

1. Konsumpcja gospodarstw domowych, jej aspekty i determinanty 

W grupie wydatków sk adaj cych si  na popyt globalny najwi ksz  cz
stanowi  wydatki konsumpcyjne obejmuj ce zakup dóbr i us ug finalnych. 
Obejmuj  one zarówno spo ycie indywidualne gospodarstw domowych, jak 
i spo ycie instytucji niekomercyjnych, co cznie daje tzw. spo ycie prywatne. 
Udzia  drugiego jest tak nik y (w Polsce nie przekracza nawet 1 punktu procen-
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towego), e z regu y wydatki konsumpcyjne uto samia si  jedynie ze spo y-
ciem indywidualnym gospodarstw domowych1. W praktyce ich warto  znacz-
nie przekracza po ow  popytu globalnego. W Polsce na konsumpcj  przypada 
oko o 60% wydatków ca kowitych – trzykrotnie wi cej ni  na inwestycje i wy-
datki rz dowe.

Podejmuj c tematyk  wydatków ponoszonych przez gospodarstwa domo-
we, trzeba mie wiadomo , e nie wyst puj  dwa identyczne domostwa. Ka -
dy cz owiek jest inny i trudni si  innym zaj ciem. Gospodarstwo domowe to 
jeden z podmiotów rynkowych tworzony przez osoby fizyczne lub grupy osób 
fizycznych wspólnie zamieszkuj cych i wspólnie utrzymuj cych si 2. ród em 
ich utrzymania mo e by  praca najemna, prowadzona dzia alno  gospodarcza, 
renty, emerytury, zasi ki lub inne wiadczenia spo eczne, dochody z tytu u w as-
no ci nieruchomo ci i inne. Zró nicowanie róde  pozyskiwania dochodu b -
dzie wp ywa o na jego ró ny poziom, st d ka de gospodarstwo b dzie posiada-
o inne mo liwo ci nabywcze, realizuj c tym samym inny zakres wydatków 

oraz w ró nym stopniu zaspokajaj c w asne potrzeby. Cho  wielko  uzyski-
wanych dochodów stanowi podstawowy czynnik determinuj cy wydatki kon-
sumpcyjne, to na decyzje konsumenta oddzia uj  tak e inne wzgl dy. Nie bez 
znaczenia jest np. liczba osób w rodzinie. Im wi ksza, tym mniejszy dochód 
przypadaj cy na osob  i realizacja ni szego poziomu zakupów. 

Na kszta towanie potrzeb cz onków gospodarstwa domowego, a przez to 
i na struktur  jego spo ycia b d  wp ywa y równie : wiek osób w rodzinie, 
miejsce zamieszkania, nawyki, gusta i preferencje oraz uwarunkowania kultu-
rowe czy religijne. Konsumpcja ludzi m odych b dzie wygl da a inaczej ni
w przypadku ludzi starszych. Podobna ró nica wyst pi mi dzy nabywcami za-
mieszkuj cymi wielkie aglomeracje i ma e miasteczka czy wsie. Istotn  rol
odegraj  tak e takie cechy charakteru, jak ostro no , wyrachowanie, duma, 
sk pstwo lub rozrzutno . Spo ród innych czynników wskaza  mo na równie
stan koniunktury, zamo no , przewidywania co do przysz ego dochodu, a tak-
e ceny. Dodatkowo na konsumenta oddzia uje szereg ró norodnych bod ców

znajduj cych si  w otoczeniu, które odbierane w sposób mniej lub bardziej 
wiadomy wp ywaj  na jego system percepcyjny. Nat ok informacji, reklamy, 

                                                          
1  D. Mi aszewicz, Rachunki narodowe i pomiar dobrobytu, w: Podstawy makroekonomii,

red. D. Mi aszewicz, volumina.pl Daniel Krzanowski, Szczecin 2011, s. 71–72. 
2 Ma y rocznik statystyczny Polski 2012, GUS, Warszawa 2012, s. 166. 
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dekoracje, a nawet opakowania i znaki towarowe w pewien sposób kszta tuj
postawy wobec oferowanych dóbr3. Zagadnienia te szerzej traktuje psychologia 
postaw i osobowo ci oraz psychologia emocji i motywacji. Manipulacja stoso-
wana przez wspó czesny marketing potrafi zrodzi  w g owie nabywcy potrzeb
posiadania danego dobra. St d proces podejmowania decyzji konsumenckich 
nie zale y tylko od jednostki, lecz jest determinowany przez mnog  liczb
czynników i bod ców zarówno wewn trznych, jak i zewn trznych. 

W teorii zachowa  konsumenckich wskazuje si  dwie kategorie – kupo-
wanie dóbr materialnych i kupowanie us ug4. Wspó czesne spo ecze stwa do-
zna y nasycenia nadmiarem rzeczy, które sta y si  z regu y ogólnodost pne 
i ciekawe s  tylko przez krótk  chwil , w momencie ich konsumpcji. Obecnie 
cz owiek potrzebuje wi kszej dawki dozna , czego , co zburzy monotoni  i po-
wtarzalno , ród a nieustannej stymulacji i fascynacji5. St d w a nie narodziny 
„ekonomii do wiadczania”. Prekursorzy tego nurtu – Joseph Pine II oraz James 
Gilmor – twierdz , e do wiadczenie to wynik zaaran owanego zdarzenia -
cz cego w sobie okre lone us ugi i obecno  okre lonych przedmiotów mate-
rialnych, które dostarczaj  konsumentowi g bokich dozna  pozwalaj cych 
zapami ta  to zdarzenie na d ugo6. Do wiadczanie w tym znaczeniu nie powin-
no by  zatem identyfikowane ze wiadczeniem us ug, a satysfakcja yciowa 
oraz poczucie szcz cia s  zdecydowanie wy sze przy zakupie do wiadcze  ni
przy kupowaniu rzeczy7.

Potrzeby mieszka ców poszczególnych zak tków wiata znacznie ró ni
si  chocia by ze wzgl du na odmienne rodowisko czy stref  klimatyczn ,
w jakim przysz o funkcjonowa  danej nacji. Nie ka de spo ecze stwo ma te
dost p do dóbr bardziej zaawansowanych, a w szczególno ci wcze niej opisa-
nych do wiadcze . Tym bardziej e one nie stanowi  sedna ycia cz owieka, 
a podstawowe potrzeby bytowe zwi zane z dobrami materialnymi po prostu 

                                                          
3  A. Falkowski, T. Tyszka, Psychologia zachowa  konsumenckich, GWP, Gda sk 2001, 

s. 11–15. 
4  M. Górnik-Durose, Kupowanie rzeczy, kupowanie do wiadcze  – nowe zjawiska w za-

chowaniach konsumenckich, w: Psychologiczne uwarunkowania zachowa  konsumenckich. 
Przedsi biorczo  – pieni dze – konsumpcja, red. M. Goszczy ska, M. Górnik-Durose, Difin, 
Warszawa 2010, s. 209. 

5 Ibidem, s. 216. 
6  B.J. Pine, J. Gilmore, Welcome to Experience Economy, „Harvard Business Review” 

1998, Jul, 1, s. 280–289. 
7  M. Górnik-Durose, Kupowanie rzeczy..., s. 225. 
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musz  zosta  zaspokojone. Wydatki na dobra i us ugi s u ce tym celom mo na
uporz dkowa  w kilka grup, gdy  ka dy cz owiek musi je , pi , zadba  o dach 
nad g ow , ubranie, zdrowie itp. W zwi zku z tym przy jednoczesnych d e-
niach do ujednolicenia danych, a tym samym zapewnienia ich porównywalno-
ci, statystyka mi dzynarodowa zgodnie z COICOP uj a wydatki gospodarstw 

domowych w nast puj ce grupy8:
– ywno  i napoje bezalkoholowe, 
– napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe, 
– odzie  i obuwie, 
– u ytkowanie mieszkania i no niki energii, 
– wyposa enie mieszkania (w tym wydatki na prowadzenie gospodarstwa 

domowego), 
– zdrowie,
– transport,
– czno ,
– rekreacja i kultura, 
– edukacja,
– restauracje i hotele, 
– inne towary i us ugi.

Wskazane grupy wydatków obejmuj  zarówno dobra materialne, jak i us ugi
nabywane przez gospodarstwa domowe. Struktura spo ycia indywidualnego  
z uwagi na dochód i inne czynniki b dzie ró ni a si  pomi dzy poszczególnymi 
krajami. Zmiany wyst pi  równie  na przestrzeni lat, o czym traktuje dalsza 
cz  artyku u.

2. Spo ycie indywidualne gospodarstw domowych w Polsce 

Wysoko  generowanych dochodów b dzie kszta towa a wielko  wydat-
ków w danym pa stwie. Nie ulega w tpliwo ci, e przy wy szych zarobkach 
spo ecze stwo ch tniej zwi kszy tak e konsumpcj . W latach 1995–2010 
w Polsce zarówno PKB, jak i spo ycie indywidualne z roku na rok osi -
ga y coraz wy sze warto ci. W 1995 r. spo ycie indywidualne wynosi o

                                                          
8 Ma y rocznik statystyczny Polski 2012..., s. 190, 192. 
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185 564 mln z , co stanowi o 61,7% popytu krajowego9. Pi tna cie lat pó niej, 
w 2010 r. by o to ju  856 184 mln z , jednak udzia  w ca kowitym popycie 
zmniejszy  si  do 59,7%10. W ca ym badanym okresie spo ycie gospodarstw 
domowych oscylowa o wokó  60% warto ci popytu krajowego. Wspó zale -
no  dynamiki produktu krajowego brutto oraz dynamiki spo ycia indywidual-
nego gospodarstw domowych w Polsce (z dochodów osobistych w cenach bie-

cych) w uj ciu rok do roku przedstawia rysunek 1.  

Rysunek 1. Dynamika PKB a dynamika spo ycia indywidualnego  

gospodarstw domowych w Polsce w latach 1995–2011 

ród o: opracowanie w asne na podstawie: Ma y rocznik statystyczny Polski 2002, GUS,  
Warszawa 2002, s. 446; Ma y rocznik statystyczny Polski 2012, GUS, Warszawa 2012,  

s. 476 oraz http://www.stat.gov.pl/gus/5840_11293_PLK_HTML.htm (21.08.2012). 

Dynamika PKB oraz spo ycia indywidualnego w Polsce przebiega w po-
dobny sposób. Konsumpcja gospodarstw domowych pod a, jak wskazuje ry-
sunek 1, za zmianami produkcji krajowej. Co wi cej, w niektórych latach jej 
wzrost by  nawet wi kszy. W stosunku rok do roku spo ycie indywidualne naj-
bardziej wzros o w 1996 r., kiedy to jego tempo wzrostu wynosi o a  108,7 
punktu procentowego. W kolejnych latach dynamika spo ycia by a ni sza, jed-
nak wci  odnotowywano jego wzrost. W latach pó niejszych dosy  wysokie 

                                                          
9 Ma y rocznik statystyczny Polski 2002, GUS, Warszawa 2002, s. 449. 
10 Ma y rocznik statystyczny Polski 2012..., s. 484. 
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tempo wzrostu konsumpcji indywidualnej obserwowano jeszcze w okresie 
2006–2008, natomiast w latach 2001 i 2002 oraz 2008 i 2009 dynamika spo y-
cia indywidualnego przewy sza a dynamik  PKB. Generowanie wy szego do-
chodu oraz wytwarzanie wi kszej ilo ci dóbr i us ug w kraju prze o y o si  na 
bardziej zadowalaj ce warto ci dochodów osobistych ludno ci, a przez to 
i wi ksze wydatki. Po roku 2008 tempo wzrostu obu wielko ci zmala o z uwagi 
na kryzys gospodarczy, którego skutki zacz y by  odczuwalne tak e dla zwy-
k ych obywateli. Rozpocz o si  „zaciskanie pasa” przez wszystkie podmioty 
rynkowe, równie  gospodarstwa domowe, które po prostu ograniczy y swoje 
wydatki konsumpcyjne. 

Analizuj c wydatki konsumpcyjne polskich gospodarstw domowych pod 
k tem udzia u poszczególnych grup produktów i us ug, zauwa y  mo na liczne 
przemiany, jakie dokona y si  w tej kwestii na przestrzeni badanych lat (rysu-
nek 2). Pocz tkowo, w 1995 r. trzon wydatków, bo prawie 1/3 wszystkich po-
noszonych przez gospodarstwa domowe, stanowi y wydatki na ywno  i napo-
je bezalkoholowe. Drug  znacz c  grup  by y koszty u ytkowania mieszkania  
i no ników energii z udzia em 19,6% ca kowitych wydatków, a trzeci  – nak a-
dy na transport w rozumieniu mo liwo ci przemieszczania si  poszczególnych 
cz onków gospodarstw domowych z wykorzystaniem ró nych rodków trans-
portu prywatnego i publicznego (11,1%). Tendencja ta zmieni a si  w 2005 r., 
kiedy to zacz y dominowa  wydatki zwi zane z u ytkowaniem mieszkania  
i no nikami energii (23,8%) i ta sytuacja utrzymuje si  do dzi . Nak ady pono-
szone na zakup ywno ci zmniejszy y swój udzia  do 22,8% w  2000 r. i 19,6% 
w 2010 r. Drug  pozycj  w ród wydatków gospodarstw domowych stanowi
one po dzie  dzisiejszy. W 1995 r. najmniej wydawano na czno  (0,8%), 
edukacj  (1%), restauracje i hotele oraz zdrowie (po 3,3 punktu procentowego). 
Wydatki zwi zane ze zdrowiem wzros y w 2010 r. do 4,1% ca kowitych wydat-
ków. Zmiana in plus, cho  niewielka, wyst pi a na skutek wzrostu wiadomo ci 
obywateli, wielu akcji prozdrowotnych, szerzenia wiedzy proekologicznej  
i prowadzenia przez coraz wi ksz  liczb  osób zdrowego stylu ycia. Wydatki 
dotycz ce czno ci w ca ym badanym okresie ros y na tyle, e nast pi o czte-
rokrotne zwi kszenie ich udzia u w 2010 r. w odniesieniu do 1995 r. Zmiany  
w kszta towaniu si  pozosta ych grup wydatków gospodarstw domowych na 
przestrzeni badanych lat wskazuje rysunek 2.  
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Rysunek 2. Spo ycie indywidualne w sektorze gospodarstw domowych w Polsce 

ród o: opracowanie w asne na podstawie: Ma y rocznik statystyczny Polski 2002..., s. 179; Ma y
rocznik statystyczny Polski 2012..., s. 192.

Pomimo przetasowa  mi dzy wydatkami uj tymi w poszczególnych gru-
pach wydatki gospodarstw domowych tak naprawd  pod wzgl dem rodzajo-
wym niewiele si  zmieniaj . Wspó cze nie ludzie maj  do dyspozycji jedynie 
bardziej zaawansowane i zró nicowane dobra oraz us ugi, jednak ich celem 
wci  jest zaspokajanie swoich potrzeb. Widoczne jest to w strukturze spo ycia 
indywidualnego gospodarstw domowych w Polsce, którego epicentrum stano-
wi  wydatki na po ywienie i dom. 

3. Spo ycie gospodarstw domowych w Polsce i w wybranych krajach 

Tendencja widoczna w zmianie struktury konsumpcji polskiego spo ecze -
stwa cz ciowo znajduje potwierdzenie w charakterystyce wydatków gospo-
darstw domowych innych krajów wiata. Dla porównania wybrano cztery pa -
stwa o podobnym dochodzie przypadaj cym na jednego mieszka ca: Chile, 
Chorwacj , Estoni  i W gry (tabela 1, kolor szary), trzech s siadów Polski: 
Niemcy, Ukrain  i Bia oru  oraz dodatkowo Norwegi  i Australi . Produkt kra-
jowy brutto ogó em w Norwegii jest na takim samym poziomie jak w Polsce, 
powierzchnia obu krajów tak e jest zbli ona, jednak liczba mieszka ców jest 
tam prawie 8-krotnie mniejsza, zatem dochód na jednego mieszka ca jest tam 
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zdecydowanie wi kszy i to a  7-krotnie, co odzwierciedlaj  ró nice w warto-
ciach badanych wska ników. Wybór Australii do analiz podyktowany by  na-

tomiast jej czo ow  pozycj  w rankingu HDI oraz jako ci ycia.  
Publikowany corocznie przez ONZ wska nik rozwoju spo ecznego HDI, 

czyli Human Development Index, ujmuje takie sk adowe, jak: redni  d ugo
trwania ycia, PKB per capita wed ug parytetu si y nabywczej oraz poziom 
wykszta cenia z uwzgl dnieniem liczby osób umiej cych pisa  i czyta . Indeks 
przyjmuje warto ci od 0 do 1. Im bli ej jedynki, tym wy szy poziom rozwoju 
spo ecznego kraju11. Indeks jako ci ycia (Quality of Life Index) uwzgl dnia
natomiast nast puj ce aspekty: sytuacj  materialn , zdrowie, stabilno  poli-
tyczn  i bezpiecze stwo, ycie rodzinne, ycie wspólnotowe, klimat i geografi ,
bezpiecze stwo zatrudnienia, wolno  polityczn , równo  p ci12. Jego warto
kszta tuje si  w przedziale 0–100. Im wy sza, tym lepiej. Spo ycie indywidual-
ne w sektorze gospodarstw domowych wybranych krajów w latach 2000 i 2010 
oraz warto ci wska nika rozwoju spo ecznego HDI i wska nika jako ci ycia 
zawieraj  odpowiednio tabele 1 i 2.  

We wszystkich krajach obj tych badaniem podobnie jak w Polsce dominu-
j  trzy grupy wydatków: ywno , u ytkowanie mieszkania wraz z no nikami 
energii oraz transport. Trendem zauwa alnym na przestrzeni 10 lat jest zmniej-
szanie si  udzia u wydatków ywieniowych w ogóle wydatków gospodarstw 
domowych. Zwi kszaj  si  natomiast nak ady na u ytkowanie mieszkania  
i energi . Wynika  to mo e z podro enia kosztów utrzymania, a przede wszyst-
kim kosztów energii, której ród a nieodnawialne coraz szybciej si  wyczerpu-
j , oraz z coraz wi kszego na ni  zapotrzebowania i u ytkowania w yciu co-
dziennym.  

W grupie krajów rozwijaj cych si , takich jak Polska i inne wskazane  
o podobnym PKB na osob , wydatki na ywno  i napoje oraz na u ytkowanie 
mieszkania stanowi  oko o 20% w wydatkach gospodarstw domowych ogó em, 
podczas gdy w krajach wysoko rozwini tych typu Niemcy, Norwegia, Australia 
pierwsza grupa wydatków jest zdecydowanie ni sza i to prawie dwukrotnie 
w porównaniu do drugiej. W krajach biedniejszych, np. na Ukrainie i Bia orusi,
trend by  ca kowicie inny. Wydatki na ywno  w 2001 r. na Ukrainie stanowi-
y 49,2% wydatków ogó em, zmniejszaj c si  do 36,6% sze  lat pó niej. Na 

                                                          
11  R. Nagaj, Wzrost gospodarczy i polityka prowzrostowa, w: Podstawy makroekonomii...,

s. 116. 
12  http://www.economist.com/media/pdf/QUALITY_OF_LIFE.pdf (10.04.2013). 
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Bia orusi by o to prawie 60% w 2000 r. i 39,7% w 2008 r. Bardzo ma y by  przy 
tym udzia  wydatków mieszkaniowych i energetycznych. Na Bia orusi nie 
przekroczy  nawet 10%.  

Tabela 1. Struktura spo ycia indywidualnego w sektorze gospodarstw domowych (%) 
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2000 22,8 6,9 5,1 20,5 4,4 3,6 9,2 2,7 8,9 1,2 3,1 11,6 
Polska

2010 19,6 6,8 4,1 24,1 4,5 4,1 9,3 3,1 7,8 1,3 2,8 13,0 
2000 21,6 3,6 8,7 18,7 8,3 2,6 14,0 1,5 5,1 2,5 8,4 5,1 

Chorwacja
2006 22,6 4,5 5,3 16,9 8,5 4,1 11,0 3,3 8,2 2,2 8,6 5,3 
2000 20,3 7,5 6,5 22,9 4,9 2,9 10,0 3,0 8,1 1,1 6,2 6,5 

Estonia 
2010 19,8 8,5 5,0 22,6 3,9 2,7 14,0 3,0 6,0 1,1 5,9 7,6 
2000 19,1 6,3 4,1 18,2 6,2 3,7 15,0 3,9 8,2 1,4 5,7 8,2 

W gry 
2010 16,7 7,4 2,7 22,0 4,6 4,2 13,0 3,8 7,8 1,5 6,9 9,3 
2003 18,6 3,2 7,0 15,6 8,2 8,0 15,0 3,1 5,6 4,8 3,1 8,1 

Chile
2009 17,2 3,0 6,7 15,5 8,2 8,1 15,0 3,7 6,0 5,2 2,8 8,3 
2000 10,8 4,0 3,9 19,4 5,2 4,1 13,0 2,7 12,0 2,9 7,3 15,0 

Australia
2009 11,0 3,6 3,4 21,6 5,1 5,4 9,8 2,6 11,0 3,6 6,4 17,0 
2000 14,7 4,7 5,6 19,7 6,3 2,7 15,0 2,6 13,0 0,5 6,5 8,7 

Norwegia
2010 13,2 4,3 5,4 22,0 5,6 2,8 15,0 2,7 13,0 0,4 5,8 11,0 
2000 11,6 3,5 6,0 22,9 7,9 3,8 14,0 2,5 10,0 0,7 5,7 12,0 

Niemcy 
2010 11,0 3,1 5,1 24,6 6,2 5,1 13,0 2,7 9,2 1,0 5,8 13,0 
2000 58,7 6,7 8,5 5,6 3,2 1,6 6,1 1,4 1,6 0,7 2,9 3,1 

Bia oru
2008 39,7 7,5 6,8 9,9 5,0 2,3 10,0 5,3 4,6 1,3 3,3 4,0 
2001 49,2 5,4 6,3 9,3 3,1 3,7 9,8 3,6 3,2 1,7 2,2 2,6 

Ukraina
2007 36,6 5,9 6,4 11,8 3,9 4,0 15,0 3,8 5,3 1,7 2,6 3,1 

*  W przypadku braku danych dla roku 2000 lub 2010 uwzgl dniono inne lata. 

ród o: Rocznik statystyki mi dzynarodowej 2012, GUS, Warszawa 2012, s. 205–208. 

Porównuj c udzia  wydatków na rekreacj  i kultur  oraz restauracje i hote-
le w ca kowitym spo yciu indywidualnym, w Polsce jest on zdecydowanie ni -
szy ni  np. w Norwegii czy Niemczech. Udzia  wydatków dokonywanych przez 
Polaków na restauracje i hotele jest dwa razy mniejszy. W ca o ci wydatków 
gospodarstw domowych nak ady na edukacj  stanowi  niewielki odsetek we 
wszystkich analizowanych krajach. Na tym tle wyró nia si  jednak Chile z wy-
datkami na edukacj  rz du 5,2% wydatków ogó em w 2009 r. W Polsce w 2010 r. 
by o to 1,3%, zmiana na przestrzeni dziesi ciu lat in plus tylko o 0,1 punktu 
procentowego. Cho  wydaje si , e to niewiele, to w porównaniu do Norwegii 
a  trzykrotnie wi cej, a tak e wi cej ni  w Niemczech.  
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Kraje o podobnym poziomie dochodu, w których gospodarstwa domowe  
w sposób podobny kszta tuj  swoje wydatki, osi gaj  zbli one warto ci wska -
nika rozwoju spo ecznego HDI, a tym samym bliskie miejsca w rankingu. Ana-
logiczne zale no ci wyst puj  równie  w przypadku indeksu jako ci ycia.  

Tabela 2. Wska nik HDI oraz indeks jako ci ycia

HDI (0–1) 
Quality of Life Index 

(0–100)
Pa stwo

2000 2010 
Miejsce w rankingu 

2010
2006* 2010 

Polska 0,770 0,811 39 70 71 
Chorwacja 0,748 0,794 45 73 70 
Estonia 0,776 0,832 34 66 71 
W gry 0,775 0,814 38 69 74 
Chile 0,749 0,802 44 67 71 
Australia 0,906 0,927 2 86 81 
Norwegia 0,913 0,941 1 78 77 
Niemcy 0,864 0,903 9 74 81 
Bia oru  b.d. 0,751 65 57 54 
Ukraina 0,669 0,725 79 65 62 

* Quality of Life Index jest publikowany od 2005 r. Przyj ta wówczas punktacja mie ci a si  w prze-
dziale 0–10. Dla celów porównawczych uj to rok 2006, od kiedy obowi zuje skala 0–100. 

ród o: opracowanie w asne na podstawie: Human Development Report 2011. Sustainability and 
Equity: A Better Future for All, UNDP, s. 131–132; http://www.il-ireland.com/il/qofl06/ 

(9.04.2013); http://www1.internationalliving.com/qofl2010/ (9.04.2013). 

Decyzje konsumpcyjne gospodarstw domowych wp ywaj  na styl ycia, 
aktywno  cz onków rodziny lub jej brak, dba o  o zdrowie itp. Kszta towanie 
wydatków w sposób bezpo redni nie wp ywa na wska nik HDI czy wska nik
jako ci ycia, gdy  przy ustalaniu nak adów na konkretne dobra i us ugi nie 
bierze si  ich pod uwag . Konsumpcja wp ywa jednak na to, jak yje cz owiek,
zatem b dzie oddzia ywa  na jego stan zdrowia, samopoczucie, nastroje czy 
d ugo ycia, wi c po rednio równie  na omawiane wska niki.

W badanym okresie wyst pi o podwy szenie poziomu indeksów w ka -
dym przypadku. Polska zwi kszy a wska nik HDI z 0,770 w 2000 r. do 0,811  
w 2010 r., plasuj c si  na miejscu 39 na 187 pa stw uj tych w rankingu. Nieco 
lepiej rozwini te Estonia i W gry zaj y odpowiednio 34 i 38 pozycj . Najwy -
szy indeks odnotowano w Norwegii (na poziomie 0,941), a nast pnie w Austra-
lii (0,927). Polska wraz z wymienionymi krajami oraz dodatkowo Chile i Chor-
wacj  mieszcz  si  w grupie pa stw z bardzo wysokim indeksem rozwoju spo-



PROBLEMY WSPÓ CZESNEJ EKONOMII76

ecznego. Bia oru  i Ukraina z warto ci  poni ej 0,800 zaliczane s  do pa stw 
z wysokim stopniem rozwoju.  

W ocenie jako ci ycia spo ród wskazanych w artykule pa stw przoduj
Australia i Niemcy z warto ci  81 punktów na 100 mo liwych. Norwegia tym 
razem osi gn a pi ty wynik (77 punktów). Nie du o dalej znajduje si  Polska 
wraz z Chile i Estoni  (71 punktów). Dla porównania najni sza jako ycia 
wed ug raportu wyst puje w Somalii i oceniona zosta a na 30 punktów. 

Spo ycie indywidualne gospodarstw domowych w poszczególnych kra-
jach jest nieco odmienne, ale Polska nie odbiega znacznie od innych pa stw
Europy czy nawet wiata. Miejsca w rankingach równie  s  dosy  dobre, co nie 
oznacza, e nie mo na jeszcze czego  zrobi , aby uleg y poprawie.  

Podsumowanie  

Reasumuj c powy sze rozwa ania, nale y zauwa y , e podstawow  ka-
tegori  wydatków gospodarstw domowych w Polsce i innych krajach s  wydat-
ki na ywno  i napoje bezalkoholowe, u ytkowanie mieszkania i no niki ener-
gii oraz transport. Na przestrzeni badanych lat wyst pi a tendencja spadkowa 
grupy wydatków ywno ciowych oraz wzrost nak adów zwi zanych z korzy-
staniem z powierzchni mieszkalnej oraz energii. Mo na wyrazi  przypuszcze-
nie, e trend ten b dzie dalej zachowany z uwagi na prawid owo  niskiego 
udzia u pierwszej grupy wydatków, a wysokiego drugiej w ca kowitych wydat-
kach gospodarstw domowych charakterystyczn  dla krajów wysoko rozwini -
tych. Pozosta e wydatki tak e ulega y zmianom, zwi kszaj c lub zmniejszaj c
swój udzia  w spo yciu indywidualnym ogó em w poszczególnych pa stwach 
w niewielkim jednak stopniu.  

Ró nice w strukturze konsumpcji gospodarstw domowych poszczególnych 
pa stw przek adaj  si  na wysoko  wska nika rozwoju spo ecznego HDI oraz 
wska nika jako ci ycia. Kraje pokroju Polski, o zbli onym dochodzie per ca-
pita i podobnym procentowym udziale wskazanych grup wydatków gospo-
darstw domowych, osi gaj  porównywalny poziom obu wska ników, zajmuj c
w rankingu zbli one pozycje. Polska na tle krajów wiata wypada dosy  dobrze, 
zachowania gospodarstw domowych w sferze kszta towania wydatków równie
nie s  odosobnione, lecz pod aj  za ogólno wiatowym trendem. Do pa stw
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przoduj cych Polsce jeszcze troch  brakuje, jednak dysproporcje nie s  bardzo 
du e.
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THE INDIVIDUAL CONSUMPTION EXPENDITURE OF HOUSEHOLDS IN POLAND  
COMPARED TO SOME COUNTRIES OF EUROPE AND THE WORLD 

Summary

The article presents the issue of household consumption in Poland in comparison 

to some countries of Europe and the world, focusing on the percentage of each group 

expenditure indicated by the Classification of Individual Consumption by Purpose 

(COICOP) of the total household expenditure. This work discusses the impact of 
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income on individual consumption by using quantitative methods of comparative 

analysis. It also presents how the way of shaping expenditure on different groups of 

consumer goods and services have effect on the level of human development index and 

satisfaction of life. The paper shows how the individual consumption of the household 

has changed in the years 1995–2010 and the impact of these changes on the discussed 

measures.

Keywords: household, consumption, individual consumption, socio-economic deve-
lopment
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