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Celem artykuïu byïa identyfikacja trendów pojawiajÈcych siÚ wb konsumpcji gospodarstw domowych
wysokodochodowych na podstawie analizy wydatków zbbudĝetów domowych. Materiaï badawczy stanowiïy
indywidualne dane GUS. JednÈ zb metod badawczych byïa analiza korelacji kanonicznej. Gospodarstwa
domowe wysokodochodowe to gospodarstwa prowadzone przede wszystkim przez osoby zb wyĝszym
poziomem wyksztaïcenia, mniej liczne, zlokalizowane wbnajwiÚkszych miastach lub na wsiach. W gospodarstwach domowych wysokodochodowych na czele hierarchii wydatków znalazïy siÚ wydatki na dobra
podstawowe oraz na pozostaïe dobra. WysokoĂÊ wymienionych wydatków przede wszystkim determinowaï
wiek gïowy domu. Wb gospodarstwach domowych wysokodochodowych wydatki na usïugi zwiÈzane
zbzagospodarowywaniem wolnego czasu, abtakĝe na odzieĝ ibobuwie zaleĝaïy przede wszystkim od miejsca
lokalizacji gospodarstwa domowego oraz wieku jego czïonków. W gospodarstwach tych znaczÈca czÚĂÊ
wydatków byïa kierowana na kategoriÚ obejmujÈcÈ miÚdzy innymi dary, co moĝe ĂwiadczyÊ ob udziale
gospodarstw wb konsumpcji kolaboratywnej.
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1. WstÚp
Gospodarstwa domowe wysokodochodowe, zwane teĝ elitami ekonomicznymi, posiadajÈ wyĝsze dochody zbpracy, wyĝszy poziom zamoĝnoĂci, co ma
zwiÈzek zbpoziomem ibstrukturÈ wydatków oraz zachowaniami konsumpcyjnymi ich czïonków. Zalega (2010, s. 59) podkreĂla, ĝe elity ekonomiczne
majÈ odmienne wb porównaniu zb pozostaïymi gospodarstwami domowymi
wzory konsumpcji, które sÈ istotnym elementem ich stylu ĝycia.
Gospodarstwa domowe wysokodochodowe to gospodarstwa wzorcotwórcze (Sïaby, 2007, s. 19), do których pretendujÈ mniej zamoĝni czïonkowie
spoïeczeñstwa. W gospodarstwach domowych elit ekonomicznych struktura
konsumpcji upodabnia siÚ do struktur spoïeczeñstw krajów wysokorozwiniÚtych (Europa Zachodnia, USA, Kanada), dlatego teĝ pojawiajÈce siÚ
trendy wb konsumpcji wb pierwszej kolejnoĂci mogÈ dotyczyÊ wïaĂnie tych
gospodarstw domowych.
W polskiej literaturze ekonomicznej ibsocjologicznej klasa wyĝsza zostaïa
doĂÊ dobrze zdefiniowana. Wysokodochodowe gospodarstwa domowe czÚsto utoĝsamia siÚ zbelitami ekonomicznymi oraz klasÈ wyĝszÈ. Na przykïad
wedïug M. GrzÈdziel klasa wyĝsza wb Polsce to najwyĝej umiejscowiona
klasa spoïeczna, posiadajÈca uprzywilejowany dostÚp do produktów ibusïug,
wynikajÈcy zbprzychodów zaliczanych do znaczÈcych (wysokich). Natomiast
Sïaby (2006, s. 203) wskazuje, ĝe istniejÈ dwa zbliĝone do siebie rozumienia terminu „elita”. Elita to zespóï ludzi, którzy wyróĝniajÈ siÚ pod jakimĂ
wzglÚdem ze swojego otoczenia ib dlatego sÈ uznawani za szczególnych.
Wbtym znaczeniu termin ten jest zbieĝny zbterminem „prominenci”. Drugie
rozumienie pojÚcia elita oznacza róĝnorodne gremia przywódcze wyïonione
na podstawie okreĂlonych kryteriów zbdanego spoïeczeñstwa (Sztumski, 1997,
s. 18–19).
Termin „klasa wyĝsza” jest zwiÈzany zbelitarnoĂciÈ, nienagannymi manierami, wyróĝnieniem, okreĂlonym stylem zachowania siÚ. W tradycyjnym
ujÚciu znalezienie siÚ wb klasie wyĝszej jest czÚsto pochodnÈ urodzenia siÚ
wb rodzinie, która od wielu pokoleñ jest tak wïaĂnie postrzegana, lub jest
efektem awansu wb wyniku zdobycia majÈtku lub wytÚĝonej pracy popartej
ksztaïceniem wbelitarnych uczelniach (Bombol, 2012, s. 33). Reprezentanci
klasy wyĝszej sÈ postrzegani jako osoby wyksztaïcone, na ogóï dobrze sytuowane, cieszÈce siÚ powaĝaniem ib szacunkiem, majÈce pozytywny wpïyw
na zachowania innych.
Socjologowie ogólnie postrzegajÈ klasÚ wyĝszÈ przez pryzmat stratyfikacji spoïecznej ib opisujÈ klasy spoïeczne wb kategoriach zasobów spoïecznoekonomicznych oraz wïadzy. W 1913 r. J. Milewski wskazaï, ĝe zadaniem
elity spoïecznej jest wytwarzanie ib propaganda sïusznych norm oraz idei.
Elita spoïeczna powinna byÊ przykïadem ib wzorem, powinna zb godnoĂciÈ
przestrzegaÊ obowiÈzków religijnych, narodowych, rodzinnych ibspoïecznych,
krzewiÊ kult ideaïu ib„piÚknie pojÚtej sïuĝby obywatelskiej” (Milewski, 1913,
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s. 15). Dutkiewicz (2012, s. 175) podkreĂla, ĝe elita stanowi staïy element
struktury spoïecznej oraz peïni sprawczÈ rolÚ wbprocesie historycznym. Natomiast Bauman wskazuje, ĝe jest to zespóï jednostek, które wyróĝniajÈ siÚ
zbotoczenia pod jakimĂ wzglÚdem uznanym za istotny wbdanej spoïecznoĂci
(Bauman, 1964, s. 402). Z kolei ekonomiĂci widzÈ wb klasie wyĝszej interesujÈcy ib atrakcyjny segment rynku wyróĝniony na podstawie okreĂlonych
kryteriów.
W celu scharakteryzowania klasy wyĝszej bierze siÚ pod uwagÚ wiele
czynników, takich jak: rozporzÈdzalne dochody, poziom zamoĝnoĂci, zawód,
wyksztaïcenie ib cechy psychologiczne. Z badañ wynika, ĝe klasa wyĝsza
jest kategoriÈ wewnÚtrznie niejednolitÈ (Jasiecki, 2012, s. 15). Anglosasi wskazujÈ na wïaĂcicieli dziedzicznych „starych” fortun (old money)
ib wzbogaconych niedawno nuworyszy (Bombol, 2012, s. 31). Badania
nad klasÈ wyĝszÈ (upper class) prowadzÈ do wyróĝnienia dwóch róĝniÈcych siÚ grup: klasa wyĝsza wyĝsza (upper-uppers) ib klasa niĝsza wyĝsza
(lower-uppers). Niekiedy wb analizach klasy wyĝszej bierze siÚ takĝe pod
uwagÚ tzw. wyĝszÈ klasÚ ĂredniÈ (upper middles). Bombol (2012, s. 108)
wyróĝnia burĝuazjÚ kredytowÈ (osoby posiadajÈce kredyt mieszkaniowy
zb dochodem minimum 5 tys. zï netto miesiÚcznie), inteligencjÚ etosowÈ
(osoby posiadajÈce majÈtek, czÚsto odziedziczony, zb dochodem minimum
5 tys. zï miesiÚcznie) oraz biznesokracjÚ (to przedsiÚbiorcy, dyrektorzy,
menedĝerowie ib inne zawody zb dochodem minimum 20 tys. zï netto miesiÚcznie).
WiÚksza zasobnoĂÊ wbrzeczy materialne cechujÈca klasÚ wyĝszÈ jest waĝnym ěródïem subiektywnie ocenianej jakoĂci ĝycia (Sïaby, 2014).
Celem artykuïu jest analiza struktury wydatków ibidentyfikacja trendów
pojawiajÈcych siÚ wb konsumpcji wb gospodarstwach domowych wysokodochodowych na podstawie budĝetów domowych.

2. Materiaï ib metodyka badawcza
Materiaï badawczy stanowiïy jednostkowe, indywidualne dane zbbadania
budĝetów gospodarstw domowych Gïównego UrzÚdu Statystycznego za rok
2012. Zbiór GUS obejmowaï 37b 427 gospodarstw domowych. Ze zbioru
danych wybrano jedynie te gospodarstwa domowe, wbktórych poziom dochodów rozporzÈdzalnych na osobÚ wynosiï 5000 zï lub wiÚcej. Gospodarstw
domowych zb dochodami rozporzÈdzalnymi 5000 zï ib wiÚcej na osobÚ byïo
525, stanowiïy one 1,4% gospodarstw ogóïem. Dane zb badania budĝetów
gospodarstw domowych pozyskano wbramach projektu badawczego „Badanie
uwarunkowañ konsumpcji wb gospodarstwach domowych ze szczególnym
uwzglÚdnieniem róĝnic miÚdzy województwami”.
Kryterium 5000 zï, jako próg dochodów na osobÚ wb gospodarstwach
domowych wysokodochodowych, zastosowali teĝ Sïaby (2007, s. 21) oraz
Zalega (2011), powoïujÈc siÚ na statystykÚ CBOS (2004).
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W strukturze wydatków wyróĝniono 13 kategorii, zgodnie zbklasyfikacjÈ
GUS. Dane poddano waĝeniu.
W badaniu wykorzystano analizÚ korelacji kanonicznej, wb celu zhierarchizowania czynników determinujÈcych wydatki konsumpcyjne. Analiza
korelacji kanonicznej stanowi uogólnienie liniowej regresji wielorakiej na
dwa zbiory zmiennych. Metoda ta jest wykorzystywana do badania zwiÈzków zachodzÈcych pomiÚdzy dwoma zbiorami zmiennych {X1, X2, …, Xq}
orazb {Y1, Y2, …, Yq}. Powstaïe zwiÈzki sÈ interpretowane, jako zaleĝnoĂci miÚdzy dwoma typami nowych zmiennych, zwanych zmiennymi kanonicznymi. SÈ to sumy waĝone zmiennych pierwszego ib drugiego zbioru,
czyli przyjmujÈ postaÊ: a1X1+a2X2+…+aqXq oraz b1Y1+b2Y2+…+bqYq.
Pierwszy typ zmiennych kanonicznych jest liniowÈ funkcjÈ pierwszego zbioru
zmiennych wejĂciowych, abdrugi liniowÈ funkcjÈ drugiego zbioru zmiennych
wejĂciowych.
Nowe zmienne kanoniczne otrzymane wb analizie korelacji kanonicznej
nazywane sÈ pierwiastkami lub zmiennymi kanonicznymi (http://home.agh.
edu.pl/~mmd/_media/dydaktyka/adp/an_kanoniczna.pdf). Moĝna je symbolicznie oznaczyÊ:
Ui = a1,i X1+ aq,iX2 +…+ aq,iXq,
Vi = b1,i Y1 + bq,iY2 +…+ aq,iYq.
Liczba zmiennych kanonicznych jest równa minimalnej liczbie zmiennych
wbjednym zbanalizowanych zbiorów. Pierwsza zmienna bÚdzie miaïa postaÊ:
U1 = a1,1 X1+ a2,1X2 +…+ aq,1Xq,
V1 = b1,1 Y1 + b2,1Y2 +…+ aq,1Yq.
Druga zmienna kanoniczna:
U2 = a1,2 X1+ a2,2X2 +…+ aq,2Xq,
V2 = b1,2 Y1 + b2,2Y2 +…+ aq,2Yq.
Warunkiem przeprowadzenia analizy korelacji kanonicznej byïo dokonanie konwersji cech jakoĂciowych na zmienne zero-jedynkowe (0-1). Zabieg
ten przeprowadzono wb odniesieniu do nastÚpujÈcych danych: faza cyklu
rozwoju rodziny, wyksztaïcenie gïowy domu, klasa miejscowoĂci zamieszkania, województwo, wbktórym zlokalizowane jest gospodarstwo, kategoria
spoïeczno-ekonomiczna gospodarstwa. NastÚpnie zbkaĝdego typu zmiennej
usuniÚto jeden wariant cechy.
Zaïoĝono, ĝe zostanÈ omówione istotne (p ) 0,05) pierwiastki kanoniczne
(zespóï zmiennych pierwotnych skorelowanych ze sobÈ ib zhierarchizowanych wedïug wkïadów wb nowÈ zmiennÈ). Do interpretacji pierwiastków
kanonicznych zastosowano:
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– wagi kanoniczne, które sÈ wyznaczane wbtaki sposób, aby maksymalizowaÊ
korelacjÚ miÚdzy kolejnymi parami zmiennych kanonicznych; umoĝliwiajÈ
zrozumienie, jaki jest swoisty wkïad kaĝdej zmiennej wbkaĝdym zbiorze
do danej sumy waĝonej; im jest wiÚksza ich wartoĂÊ, tym jest wiÚkszy
ujemny lub dodatni wkïad danej zmiennej do sumy (Stanisz, 2002); wagi
pozwalajÈ na zrozumienie ibprostÈ interpretacjÚ zmiennych kanonicznych;
– ïadunki czynnikowe – proste korelacje miÚdzy zmiennymi kanonicznymi ab zmiennymi wb kaĝdym zbiorze (http://www.statsoft.pl/textbook/
stathome_stat.html?http%3A%2F%2Fwww.statsoft.pl%2Fte-xtbook%2
Fstcluan.html).
WartoĂci ïadunków czynnikowych podniesione do kwadratu wskazujÈ
na udziaï wariancji danej zmiennej wyjaĂnionej przez zmiennÈ kanonicznÈ.
Natomiast Ărednia zbtych udziaïów ze wszystkich zmiennych dla danej zmiennej kanonicznej daje informacjÚ, ile procent wariancji wyjaĂnia Ărednio dana
zmienna kanoniczna wb tym zbiorze danych. Wariancja ta nazywana jest
wariancja wyodrÚbnionÈ.
Po przemnoĝeniu kwadratu korelacji kanonicznej przez wariancjÚ wyodrÚbnionÈ „lewego” {X1, X2, …Xq} zbioru otrzymywany jest wskaěnik zwany
redundancjÈ lewego zbioru zmiennych przy drugim (prawym) {Y1, Y2, …Yq}
zbiorze zmiennych. Redundancja (nadmiarowoĂÊ) wskazuje, ile przeciÚtnej
wariancji wbjednym zbiorze jest wyjaĂnione przez danÈ zmiennÈ kanonicznÈ
przy drugim zbiorze.

3. Struktura gospodarstw domowych elit ekonomicznych
¥redni miesiÚczny dochód rozporzÈdzalny per capita wb gospodarstwach
domowych wysokodochodowych wyniósï 7755 zï, ab wb pozostaïych gospodarstwach 1359 zï (tabela 1). Natomiast mediana dochodu rozporzÈdzalnego,
zarówno wbgospodarstwach domowych wysokodochodowych, jak ibpozostaïych,
pozostawaïa na niĝszym poziomie, wynoszÈc odpowiednio: 6250bzï ib1217 zï.

¥redni
dochód
rozporzÈdzalny

Mediana
dochodu
rozporzÈdzalnego

Wysokodochodowe
gospodarstwa
domowe (n = 525)

7 755

6 250

5 000

72 263

Pozostaïe
gospodarstwa
domowe
(n = 36 902)

1 359

1 217

–18 058

4 997

Wyszczególnienie b

Maksymalny
Minimalny
dochód
dochód
rozporzÈdzalny rozporzÈdzalny

Tab. 1. Dochody rozporzÈdzalne na osobÚ wbgospodarstwach domowych wysokodochodowych
ib pozostaïych wb 2012 r. ½ródïo: opracowanie wïasne.
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Gospodarstwa domowe wysokodochodowe to przede wszystkim gospodarstwa, wbktórych gïównym ěródïem utrzymania byïa praca na stanowiskach
nierobotniczych (ponad 54%) oraz praca na wïasny rachunek (20%), ale
takĝe rolnictwo (12%).
Gospodarstwa domowe osiÈgajÈce dochód rozporzÈdzalny 5000 zï na
osobÚ lub wiÚcej to gïównie gospodarstwa mniej liczne: jednoosobowe
(39%), dwuosobowe (39%), trzyosobowe (13%). ¥rednia liczba osób
wbgospodarstwach wysokodochodowych to 2,0 osoby, podczas gdy wbpozostaïych 2,8.
Ponad trzy czwarte gospodarstw domowych wysokodochodowych stanowiïy gospodarstwa, wb których gïowa domu legitymowaïa siÚ wyĝszym
poziomem wyksztaïcenia. Gospodarstwa domowe prowadzone przez osoby
ze Ărednim wyksztaïceniem stanowiïy 16% ogóïu badanych, zb zasadniczym
zawodowym 6,1%, ab zb co najwyĝej zb gimnazjalnym 2,1%.
Udziaïy gospodarstw domowych zbdochodami 5000 zï ibwiÚcej wbzaleĝnoĂci od wieku gïowy domu przedstawiaïy siÚ nastÚpujÈco. NajwiÚksze odsetki
stanowiïy gospodarstwa zb gïowami domu wb wieku 30–40 lat (30%) oraz
wbwieku 50–60 lat (21%). Gospodarstwa domowe zbgïowami domu wbwieku
od 40 do 50 lat stanowiïy 17% badanych, ab wieku poniĝej 30 roku ĝycia
– 15%. ¥redni wiek gïowy domu wb gospodarstwach domowych zb najwiÚkszymi dochodami to 44,6 roku, podczas gdy wbpozostaïych gospodarstwach
to 51,3 roku.
Lokalizacja gospodarstw domowych wysokodochodowych rozkïadaïa
siÚ nastÚpujÈco. Prawie poïowa (48%) gospodarstw domowych byïa zlokalizowana wb najwiÚkszych miastach, ab jedna czwarta na wsiach. Blisko
11%b gospodarstw domowych zb dochodami 5000 zï ib wiÚcej byïo zlokalizowanych wb miastach od 200 do 499 tys. mieszkañców.

4. Struktura wydatków wb gospodarstwach domowych
Struktura wydatków wb gospodarstwach domowych wysokodochodowych
róĝni siÚ od struktury wydatków pozostaïych gospodarstw domowych. Udziaï
wydatków na ĝywnoĂÊ ib napoje bezalkoholowe jest niĝszy wb porównaniu
zb pozostaïymi gospodarstwami domowymi. W 2012 r. wydatki na ĝywnoĂÊ
ib napoje bezalkoholowe pochïaniaïy 11% wydatków ogóïem, podczas gdy
wb pozostaïych gospodarstwach domowych blisko 26% (tabela 2). Wydatki
na utrzymanie mieszkania lub domu ib zwiÈzane zb tym opïaty staïe pochïaniaïy znacznie mniej budĝetów domowych gospodarstw domowych wysokodochodowych, tj.b13,5%bwbporównaniu zb22,1% dla pozostaïych gospodarstw
domowych.
W gospodarstwach domowych wysokodochodowych priorytetowo sÈ
traktowane usïugi. W gospodarstwach wysokodochodowych na transport
przeznaczano 14,3%, na rekreacjÚ ib kulturÚ 12,3%, na restauracje ib hotele
6,3%, co ïÈcznie stanowiïo blisko 33% wydatków ogóïem, podczas gdy
Problemy ZarzÈdzania vol. 14, nr 1 (58), t. 2, 2016
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wb pozostaïych gospodarstwach domowych ogóï tych usïug pochïaniaï trochÚ ponad 19%. W gospodarstwach domowych elit ekonomicznych obserwuje siÚ teĝ wyĝszy udziaï wydatków na: odzieĝ ib obuwie, tj. 6,3%, wobec
4,7% dla pozostaïych gospodarstw domowych, oraz na pozostaïe wydatki,
tj. 12,1% wobec 4,4%.
W gospodarstwach domowych wysokodochodowych zaobserwowano
model konsumpcji podobny do gospodarstw domowych zb krajów Europy
Zachodniej (Piekut, 2013), ab nawet korzystniejszy – ze wzglÚdu na niĝsze
udziaïy wydatków na dobra podstawowe. Wysoki udziaï wydatków na usïugi
Ăwiadczy obserwicyzacji konsumpcji wbtych gospodarstwach domowych. Czas
wolny uznaje siÚ za miernik jakoĂci ĝycia oraz jeden zbgïównych wskaěników
przemian gospodarczo-spoïecznych (Sïaby, 2007, s. 27).

Wyszczególnienie
Wydatki ogóïem na osobÚ

Pozostaïe
Wysokodochodowe
gospodarstwa
gospodarstwa
domowe
domowe
4 242,0

1 166,0

11,0

25,5

Napoje alkoholowe, wyroby tytoniowe ib narkotyki

2,5

2,8

Odzieĝ ib obuwie

6,2

4,4

13,5

22,1

Wyposaĝenie mieszkania ib prowadzenie gospodarstwa domowego

6,3

4,7

Zdrowie

4,3

5,7

Transport

14,3

9,0

ÈcznoĂÊ

2,8

4,0

12,3

7,6

Edukacja

1,9

0,8

Restauracje ib hotele

6,3

2,7

Pozostaïe wydatki na towary ib usïugi

6,5

6,3

12,1

4,4

¿ywnoĂÊ ib napoje bezalkoholowe

Uĝytkowanie mieszkania lub domu ib noĂniki
energii

Rekreacja ib kultura

Pozostaïe wydatki

Tab. 2. Poziom oraz struktura wydatków wbgospodarstwach domowych wysokodochodowych
ib pozostaïych wb 2012 r. ½ródïo: opracowanie wïasne.

Wysoki udziaï na pozostaïe wydatki, które obejmujÈ miÚdzy innymi dary
przekazane zb gospodarstwa domowego, mogÈ ĂwiadczyÊ ob uczestnictwie
bogatych konsumentów wbkolaboratywnej konsumpcji. W sondaĝu omnibus
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(DÈbrowska ib Gutkowska, 2015, s. 46) zapytano Polaków, czy przekazujÈ
zbÚdne lub uĝywane rzeczy innym ludziom. Zauwaĝono, ĝe zainteresowanie dzieleniem siÚ róĝnymi rzeczami czÚĂciej wystÚpuje wĂród osób, które
korzystnie oceniajÈ swojÈ sytuacjÚ materialnÈ, oraz wĂród mieszkañców
duĝych miast (powyĝej 500b 000 mieszkañców). Zauwaĝono, ĝe skïonnoĂÊ
do takich zachowañ wzrastaïa wraz zb wzrostem poziomu wyksztaïcenia.
NajczÚĂciej postawy takie prezentowali menedĝerowie, osoby bezrobotne
oraz rolnicy. W innym badaniu (DÈbrowska ib Gutkowska, 2015, s. 47)
stwierdzono, ĝe zwolennicy konsumpcji kolaboratywnej to osoby zb co najmniej Ărednim poziomem wyksztaïcenia, osoby relatywnie mïode, mieszkañcy miast ob liczbie mieszkañców 100 000 lub wiÚcej, bezdzietni, piastujÈcy najwyĝsze stanowiska kierownicze, oceniajÈcy swojÈ sytuacjÈ materialnÈ
jako ĂredniÈ. Zauwaĝono teĝ, ĝe zdecydowanymi przeciwnikami konsumpcji kolaboratywnej okazaïy siÚ osoby starsze, wb wieku co najmniej 60 lat,
ob wyksztaïceniu podstawowym lub zawodowym, ěle oceniajÈce swojÈ sytuacjÚ materialnÈ, mieszkañcy miast poniĝej 100b000 mieszkañców, bezdzietni,
emeryci.
Natomiast Zalega (2013b, s. 27), analizujÈc miejskie gospodarstwa
domowe wb okresie kryzysu gospodarczego, stwierdziï, iĝ zachowania konsumentów polegajÈce na bezgotówkowej wymianie niepotrzebnych rzeczy
najczÚĂciej dotyczyïy mieszkañców Torunia ib Warszawy, kobiet, osób dysponujÈcych dochodem rozporzÈdzalnym nieprzekraczajÈcym 2000 zï, legitymujÈcych siÚ wyksztaïceniem Ărednim ibzawodowym. Stwierdza siÚ takĝe, ĝe
wbmiarÚ poprawy sytuacji materialnej gospodarstwa domowego konsumenci
sÈ skïonni rezygnowaÊ zb przyjmowania dóbr na rzecz ich zakupu (Wardak
ib Zalega, 2013, s. 31). Nie ma zgodnoĂci co do pïci osób chÚtniej uczestniczÈcych wb konsumpcji kolaboratywnej – jedni twierdzÈ, ĝe to mÚĝczyěni
czÚĂciej przejawiajÈ analizowane postawy (DÈbrowska ib Gutkowska, 2015,
s. 46; Wilczak, 2013, s. 471), podczas gdy inni wskazujÈ na kobiety (Zalega,
2013b).
W gospodarstwach domowych wysokodochodowych zaobserwowano
teĝ wiÚksze wydatki na odzieĝ ib obuwie oraz na wyposaĝenie mieszkania.
Wbgospodarstwach domowych cechujÈcych siÚ korzystnÈ sytuacja materialnÈ
obserwuje siÚ zainteresowanie dobrami luksusowymi obwyrafinowanym wzornictwie oraz niepowtarzalnych walorach uĝytkowych ibestetycznych (Zalega,
2013a, s. 13). Bombol (2012, s. 223) wskazuje, ĝe wyglÈd ma dla wiÚkszoĂci
badanych zb elit spoïecznych duĝe znaczenie, gïównie ze wzglÚdu na presjÚ
otoczenia. DbaïoĂÊ obwyglÈd przejawia siÚ wbkupowaniu drogich ubrañ ibobuwia, wb fantazji, atrakcyjnoĂci, dobrej prezentacji siebie ib dbaïoĂci ob dobrÈ
sylwetkÚ, ab takĝe pielÚgnowaniu swojego ciaïa.
Osoby bogate poszukujÈ rzeczy niebanalnych, unikatowych, kosztownych, takich, których rzeczywistÈ wartoĂÊ znajÈ tylko nieliczni (Szlendak
ib Pietrowicz, 2004, s. 38).
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5. Determinanty wydatków konsumpcyjnych
miÚdzyb wysokodochodowymi ab pozostaïymi
gospodarstwamib domowymi
Proces zaspokajania potrzeb wb gospodarstwach domowych jest zjawiskiem zïoĝonym ib obejmuje wiele aspektów. ZïoĝonoĂÊ zachowañ wymaga
poszukiwania zwiÈzków ib uwarunkowañ konsumpcji, okreĂlania wpïywu
czynników determinujÈcych konsumpcjÚ (Zalega, 2010, s. 59).
Poziom ibstruktura konsumpcji wbgospodarstwach domowych zaleĝy wiÚc od
jednoczesnego dziaïania wielu czynników, dlatego do utworzenia modelu opisujÈcego poziom wydatków wbgospodarstwach domowych wysokodochodowych
wb zaleĝnoĂci od cech gospodarstwa domowego uwzglÚdniono 38b zmiennych
niezaleĝnych (cechy gospodarstw) oraz 13 zmiennych zaleĝnych (wydatki na
dobra ibusïugi). W rezultacie badania wydatków wbgospodarstwach domowych
wb gospodarstwach wysokodochodowych zb zastosowaniem analizy korelacji
kanonicznej wyodrÚbniono 13 zmiennych kanonicznych. ZmiennoĂÊ cech mierzona ogólnÈ wariancjÈ po stronie zmiennych niezaleĝnych wyniosïa 42%,
ab po stronie zmiennych zaleĝnych 100%. Natomiast wspóïbieĝnoĂÊ zmian
cech niezaleĝnych ib zaleĝnych, czyli caïkowita redundancja, stanowiïa 5,7%
po stronie cech niezaleĝnych ib 13% po stronie cech zaleĝnych.
Wyszczególnienie

Lewy zbiór danych

Prawy zbiór danych

Wariancja
wyodrÚbniona

44,6

100,0

5,7

13,0

Zmienne niezaleĝne

Zmienne zaleĝne

38,0

13,0

Caïkowita
redundancja
Liczba
zmiennych

Nazwy
zmiennych

WielkoĂÊ gospodarstwa domowego

¿ywnoĂÊ ib napoje bezalkoholowe

Dochód rozporzÈdzalny na osobÚ

Napoje alkoholowe, wyroby tytoniowe ib narkotyki

Wiek gïowy domu

Odzieĝ ib obuwie

3 zmienne zero-jedynkowe: okreĂlajÈce poUĝytkowanie mieszkania
ziom wyksztaïcenia gïowy domu: podstawolub domu ibnoĂniki energii
we, zasadnicze, wyĝsze
6 zmiennych zero-jedynkowych okreĂlajÈcych
kategoriÚ spoïeczno-ekonomicznÈ: pracowni- Wyposaĝenie mieszkania
cy na stanowiskach robotniczych, pracownicy ib prowadzenie gospodarna stanowiskach nierobotniczych, rolnicy, pra- stwa domowego
cujÈcy na wïasny rachunek, emeryci, renciĂci
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cd. tab. 3

Wyszczególnienie

Lewy zbiór danych

Prawy zbiór danych

16 zmiennych zero-jedynkowych okreĂlajÈcych województwo lokalizacji gospodarstwa
domowego: dolnoĂlÈskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, ïódzkie, maïopolZdrowie
skie, mazowieckie, opolskie, podkarpackie,
podlaskie, pomorskie, ĂlÈskie, ĂwiÚtokrzyskie, warmiñsko-mazurskie, wielkopolskie,
zachodniopomorskie

Nazwy
zmiennych

5 zmiennych okreĂlajÈcych klasÚ miejscowoĂci
zamieszkania: miasta powyĝej 500btys.bmieszkañców, miasta od 200btys. do 499 tys.bmieszTransport
kañców, miasta od 20b tys.b do 99b tys. mieszkañców, miasta poniĝej 20btys.bmieszkañców,
wieĂ
5 zmiennych zero-jedynkowych okreĂlajÈcych
ÈcznoĂÊ
fazÚ cyklu ĝycia rodziny: od I do V fazy
Rekreacja ib kultura
Edukacja
Restauracje ib hotele
Pozostaïe wydatki na
towary ib usïugi
Pozostaïe wydatki

Tab. 3. Wyniki analizy korelacji kanonicznej dla gospodarstw domowych wysokodochodowych
oraz zmienne zaleĝne ib niezaleĝne. ½ródïo: opracowanie wïasne.

W ramach analizy korelacji kanonicznej wyïoniono 13 pierwiastków kanonicznych, wbtym istotne byïy 2 (p < 0,05). WartoĂÊ korelacji dla pierwiastka
I wyniosïa 0,358, ab dla pierwiastka II 0,260.
W I pierwiastku kanonicznym najwiÚksze ïadunki czynnikowe posiadaïy:
– po stronie zmiennych niezaleĝnych – wielkoĂÊ gospodarstwa domowego
(–0,625), gospodarstwa domowe osób starszych, aktywnych zawodowo –
Vbfaza cyklu rozwoju rodziny (0,631), wiek gïowy domu (0,513), gospodarstwa domowe osób zbdzieÊmi wbwieku przedszkolnym (–0,421), gospodarstwa domowe emerytów (0,353);
– po stronie zmiennych zaleĝnych – wydatki na ĝywnoĂÊ ibnapoje bezalkoholowe (0,711), pozostaïe wydatki (0,465), uĝytkowanie mieszkania lub
domu ib opïaty staïe (0,442), zdrowie (0,396), ïÈcznoĂÊ (0,336).
NajwiÚksze wagi kanoniczne posiadaïy:
– po stronie zmiennych niezaleĝnych – gospodarstwa domowe osób starszych, aktywnych zawodowo – V faza cyklu rozwoju rodziny (0,959),
gospodarstwa domowe osób mïodych, bez dzieci na utrzymaniu – I faza
cyklu rozwoju rodziny (0,687), gospodarstwa domowe zlokalizowane
Problemy ZarzÈdzania vol. 14, nr 1 (58), t. 2, 2016
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wb województwach mazowieckim (0,575) ib dolnoĂlÈskim (0,397), gospodarstwa domowe maïĝeñstw zb mïodzieĝÈ ksztaïcÈcÈ siÚ – IV faza cyklu
rozwoju rodziny (0,376), wiek gïowy domu (0,324) oraz gospodarstwa
zlokalizowane wb województwie ĂlÈskim (0,313);
– po stronie zmiennych zaleĝnych wydatki na: ĝywnoĂÊ ib napoje bezalkoholowe (0,608), uĝytkowanie mieszkania ibopïaty staïe (0,363), pozostaïe
wydatki (0,356) oraz zdrowie (0,262).
Pierwiastek
kanoniczny

Korelacja
kanoniczna

Chi2

Stopnie
swobody

p

Lambda
Wilksa

1

0,358

801,4

494

0,0000

0,200

2

0,260

580,9

444

0,0000

0,311

3

0,165

431,1

396

0,1095

0,421

4

0,143

341,4

350

0,6189

0,504

5

0,113

264,7

306

0,9572

0,588

6

0,100

204,9

264

0,9971

0,663

7

0,073

152,4

224

0,9999

0,736

8

0,068

114,6

186

1,0000

0,794

9

0,054

79,5

150

1,0000

0,852

10

0,040

51,6

116

1,0000

0,902

11

0,031

31,5

84

1,0000

0,939

12

0,024

15,7

54

1,0000

0,969

13

0,007

3,6

26

1,0000

0,993

Tab. 4. WartoĂci korelacji kanonicznych, testów Chi2 Pearsona, stopni swobody oraz
prawdopodobieñstwa testowego (p) ib wspóïczynnika lambda Wilksa dla pierwiastków
kanonicznych wb badaniu wysokodochodowych gospodarstw domowych. ½ródïo:
opracowanie wïasne.

Najwaĝniejsza zaleĝnoĂÊ zaszïa miÚdzy wydatkami na ĝywnoĂÊ, na uĝytkowanie mieszkania ibna pozostaïe wydatki abwiekiem czïonków gospodarstwa
domowego. Na podstawie wartoĂci wag kanonicznych ib ïadunków czynnikowych moĝna siÚ spodziewaÊ wiÚkszych wydatków na ĝywnoĂÊ ib napoje
bezalkoholowe, uĝytkowanie mieszkania oraz na pozostaïe wydatki wbgospodarstwach domowych bez dzieci na utrzymaniu, osób starszych aktywnych
zawodowo lub mïodych.
W II pierwiastku kanonicznym najwiÚksze ïadunki czynnikowe posiadaïy:
– po stronie zmiennych zaleĝnych – wydatki na rekreacjÚ ibkulturÚ (0,588), na
restauracje ibhotele (0,585), na odzieĝ ibobuwie (0,519), na edukacjÚb(0,397);
– po stronie zmiennych niezaleĝnych – gospodarstwa domowe rolników
(–0,562), wiek gïowy domu (–0,549), gospodarstwa domowe osób mïo40
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dych, bez dzieci na utrzymaniu – I faza cyklu rozwoju rodziny (0,539),
gospodarstwa zlokalizowane wbmiastach zb500 tys. ibwiÚcej mieszkañców
(0,515), gospodarstwa zlokalizowane na wsiach (–0,507), gospodarstwa
domowe osób starszych aktywnych zawodowo – V faza cyklu rozwoju
rodziny (–0,500).
NajwiÚksze wagi kanoniczne posiadaïy:
– po stronie zmiennych zaleĝnych – wydatki na kulturÚ ibrekreacjÚ (0,408),
na restauracje ib hotele (0,406), na odzieĝ ib obuwie (0,363);
– po stronie zmiennych niezaleĝnych – gospodarstwa domowe: pracowników na stanowiskach nierobotniczych (–0,909), rolników (–0,791), pracujÈcych na wïasny rachunek (–0,697), emerytów (–0,450) oraz gospodarstwa zlokalizowane wb województwie mazowieckim (0,519).
WartoĂci omawianych wspóïczynników wskazaïy, ĝe najwaĝniejsze zaleĝnoĂci powstaïy miÚdzy gospodarstwami domowymi zróĝnicowanymi ze wzglÚdu
na gïówne ěródïo utrzymania ab wydatkami na usïugi oraz odzieĝib obuwie.
Pierwsza najwaĝniejsza zaleĝnoĂÊ dotyczyïa wydatków na dobra podstawowe oraz pozostaïych wydatków ab wieku konsumentów wchodzÈcych
wb skïad gospodarstw domowych. Mieszkanie lub dom zaspokaja podstawowÈ potrzebÚ posiadania schronienia, stymuluje takĝe pojawianie siÚ innych
potrzeb zwiÈzanych zb wyposaĝeniem wb dobra trwaïe (Zalega, 2010, s. 77).
AnalizÚ kanonicznÈ przeprowadzono takĝe dla pozostaïych gospodarstw
domowych, czyli gospodarstw, wb których dochody rozporzÈdzalne na osobÚ
nie przekraczaïy 5000 zï. UwzglÚdniono te same zmienne niezaleĝne oraz
zaleĝne co wbanalizie gospodarstw elit ekonomicznych. W rezultacie badania
wydatków wbpozostaïych gospodarstwach domowych wyodrÚbniono 13bzmiennych kanonicznych. ZmiennoĂÊ cech mierzona ogólnÈ wariancjÈ po stronie
zmiennych niezaleĝnych wyniosïa 42,5%, ab po stronie zmiennych zaleĝnych
100%. Natomiast wspóïbieĝnoĂÊ zmian cech niezaleĝnych ib zaleĝnych, czyli
caïkowita redundancja, stanowiïa 4,7% po stronie cech niezaleĝnych ib10,1%
po stronie cech zaleĝnych, czyli uzyskano nieco mniejszy stopieñ wyjaĂnienia
zmiennoĂci wydatków niĝ wbodniesieniu do gospodarstw wysokodochodowych.
W ramach analizy korelacji kanonicznej wyïoniono 13 pierwiastków
kanonicznych, wb tym istotnych byïo 12 (p < 0,05). WartoĂÊ korelacji dla
pierwiastka I wyniosïa 0,384, ab dla pierwiastka II 0,238. W dalszej czÚĂci
opracowania omówione zostanÈ dwa pierwsze pierwiastki kanoniczne.
NajwiÚksze wartoĂci ïadunków czynnikowych po stronie zmiennych
zaleĝnych zauwaĝono dla wydatków na ĝywnoĂÊ ib napoje bezalkoholowe
(0,776), ïÈcznoĂÊ (0,606), uĝytkowanie mieszkania/domu ibopïaty staïe (0,583)
oraz zdrowie (0,485). Po stronie zmiennych niezaleĝnych najwiÚksze wartoĂci ïadunków czynnikowych posiadaïy: wielkoĂÊ gospodarstwa domowego
(–0,830), gospodarstwa domowe pracowników na stanowiskach robotniczych
(–0,409), gospodarstwa prowadzone przez osoby zbwyĝszym wyksztaïceniem
(0,373), wiek gïowy domu (0,369) oraz lokalizacja gospodarstwa domowego
wb najwiÚkszych miastach (0,335) ib na wsiach (–0,333).
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NajwiÚkszymi wagami kanonicznymi po stronie zmiennych zaleĝnych
cechowaïy siÚ wydatki na: ĝywnoĂÊ ib napoje bezalkoholowe (0,523), uĝytkowanie mieszkania ibopïaty staïe zbnim zwiÈzane (0,318), ïÈcznoĂÊ (0,296)
oraz zdrowie (0,225), czyli te same zmienne, które miaïy najwiÚksze ïadunki
czynnikowe. Po stronie zmiennych niezaleĝnych najwiÚksze wartoĂci wag
kanonicznych posiadaïy: wielkoĂÊ gospodarstwa domowego (–0,636), gospodarstwa domowe pracujÈcych na wïasny rachunek (0,260) oraz na stanowiskach nierobotniczych (0,258), gospodarstwa, wb których gïowa domu legitymowaïa siÚ podstawowym poziomem wyksztaïcenia (–0,256).
Na podstawie wartoĂci przytoczonych mierników dla I pierwiastka
kanonicznego moĝna stwierdziÊ, ĝe najwaĝniejsza zaleĝnoĂÊ zaszïa miÚdzy
wydatkami na ĝywnoĂÊ ib napoje bezalkoholowe, uĝytkowanie mieszkania,
ïÈcznoĂÊ ibzdrowie abwielkoĂciÈ gospodarstwa domowego iběródïem utrzymania wb gospodarstwie domowym. WiÚkszych wydatków na omawiane dobra
ibusïugi moĝna siÚ spodziewaÊ wbgospodarstwach domowych mniej licznych,
wb których gïównym ěródïem utrzymania jest praca na stanowiskach robotniczych lub nierobotniczych oraz praca na wïasny rachunek.
WartoĂci wag kanonicznych ibïadunków czynnikowych dla II pierwiastka
kanonicznego wskazaïy, ĝe najwaĝniejsza zaleĝnoĂÊ zaszïa miÚdzy wydatkami
na odzieĝ ib obuwie oraz usïugi wb zakresie rekreacji, kultury, gastronomii
oraz zakwaterowania ab wiekiem gïowy domu ib ěródïem utrzymania powiÈzanym zb wyksztaïceniem gïowy domu. W gospodarstwach domowych osób
mïodszych, zbdzieÊmi na utrzymaniu, wbgospodarstwach, wbktórych gïównym
ěródïem utrzymania byïa praca na stanowiskach nierobotniczych, ab gïowa
domu legitymowaïa siÚ wyĝszym wyksztaïceniem moĝna oczekiwaÊ wiÚkszych
wydatków na odzieĝ ib obuwie oraz wspomniane usïugi.
W gospodarstwach domowych osób spoza grupy gospodarstw domowych wysokodochodowych moĝna spodziewaÊ siÚ, przynajmniej wb niektórych grupach spoïecznych, dÈĝenia do standardu ĝycia reprezentowanego
wb gospodarstwach domowych wysokodochodowych. Klasa wyĝsza (w tym
przypadku pod wzglÚdem dochodów) staje siÚ grupÈ odniesienia. Celem
konsumentów bÚdzie wiÚc niwelowanie róĝnic ibuzyskanie podobnego statusu
(Gajewski, 1994, s. 99).

6. Podsumowanie
Przeprowadzone analizy pozwoliïy na sformuïowanie nastÚpujÈcych
stwierdzeñ ib wniosków.
Gospodarstwa domowe wysokodochodowe to gospodarstwa prowadzone
przede wszystkim przez osoby zbwyĝszym poziomem wyksztaïcenia, piastujÈce
nierobotnicze stanowiska lub prowadzÈce wïasnÈ dziaïalnoĂÊ gospodarczÈ,
tudzieĝ zajmujÈce siÚ rolnictwem, zbreguïy mniej liczne, zlokalizowane wbnajwiÚkszych miastach lub na wsiach.
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Wydatki ib trendy wb konsumpcji wb gospodarstwach domowych wysokodochodowych

W gospodarstwach domowych wysokodochodowych na czele hierarchii
wydatków znalazïy siÚ wydatki na dobra podstawowe oraz na pozostaïe
dobra, czyli na dary przekazane zb gospodarstwa domowego, wydatki za
granicÚ, inne, niesklasyfikowane wczeĂniej wydatki. WysokoĂÊ wymienionych
wydatków przede wszystkim determinowaï wiek gïowy domu. W gospodarstwach domowych osób starszych, bez dzieci na utrzymaniu wydatki te byïy
wiÚksze. PorównujÈc hierarchiÚ wydatków wb pozostaïych gospodarstwach
domowych zb dochodami rozporzÈdzalnymi na osobÚ poniĝej 5000 zï, równieĝ wydatki na dobra podstawowe odgrywaïy priorytetowÈ rolÚ, ale obok
nich waĝnÈ kategoriÈ wydatków byïa ïÈcznoĂÊ. W pozostaïych gospodarstwach domowych poziom wskazanych wydatków zaleĝaï przede wszystkim
od wielkoĂci gospodarstwa domowego, ab nastÚpnie od ěródïa utrzymania
wb gospodarstwie domowym. W gospodarstwach domowych mniej licznych,
pracowniczych lub utrzymujÈcych siÚ zb pracy na wïasny rachunek wydatki
te byïy wiÚksze.
W gospodarstwach domowych zbdochodami rozporzÈdzalnymi na osobÚ
wynoszÈcymi co najmniej 5000 zï wysokoĂÊ wydatków na usïugi wb zakresie rekreacji, kultury oraz gastronomii ib zakwaterowania, ab takĝe poziom
wydatków na odzieĝ ib obuwie zaleĝaïy przede wszystkim od miejsca lokalizacji gospodarstwa domowego oraz wieku czïonków gospodarstw domowych. Mniejsze wydatki na wspomniane dobra ib usïugi dotyczyïy gospodarstw zlokalizowanych na wsiach, rolników oraz osób starszych, wiÚkszych
wydatków na wskazane dobra ibusïugi moĝna oczekiwaÊ wbgospodarstwach
domowych wielkomiejskich (500 tys. mieszkañców ib wiÚcej) oraz wb gospodarstwach domowych osób mïodszych. Natomiast wb pozostaïych gospodarstwach domowych, posiadajÈcych mniejsze dochody, wydatki na odzieĝ
ib obuwie oraz usïugi zwiÈzane zb zagospodarowywaniem wolnego czasu
silnie ïÈczyïy siÚ zb wiekiem osób tworzÈcych gospodarstwo oraz kategoriÈ spoïeczno-ekonomicznÈ reprezentowanÈ przez gospodarstwo domowe.
Wbgospodarstwach domowych osób mïodszych, piastujÈcych stanowiska nierobotnicze, posiadajÈcych wyĝsze wyksztaïcenie wydatki na wskazane dobra
ib usïugi byïy wiÚksze. W gospodarstwach domowych wysokodochodowych,
obok wieku konsumentów, lokalizacja gospodarstwa domowego odgrywaïa
priorytetowÈ rolÚ, podczas gdy wb pozostaïych gospodarstwach domowych,
obok wieku, kategoria spoïeczno-ekonomiczna gospodarstwa domowego
zb uwypukleniem roli wyksztaïcenia peïniïy kluczowÈ rolÚ wb rzeczonych
wydatkach.
W gospodarstwach domowych wysokodochodowych znaczÈca czÚĂÊ
wydatków byïa kierowana na kategoriÚ obejmujÈcÈ miÚdzy innymi dary,
co moĝe ĂwiadczyÊ ob partycypacji tych gospodarstw wb konsumpcji kolaboratywnej. RozwiniÚcie siÚ konsumpcji kolaboratywnej moĝe pozytywnie
wpïynÈÊ na poziom ĝycia spoïeczeñstwa. Przy istniejÈcych znacznych dysproporcjach wbdochodach Polaków korzyĂci pïynÈce zbwspóïkonsumowania
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dla gospodarstw domowych wb trudniejszej sytuacji materialnej mogÈ wpïynÈÊ na podniesienie ich poziomu ĝycia. Natomiast przekazywanie darów
przez gospodarstwa wysokodochodowe Ăwiadczy ob ĂwiadomoĂci bogatych
konsumentów wb zakresie zrównowaĝonej konsumpcji ib postaw proekologicznych.

Bibliografia
Bauman, Z. (1964). Wielka Encyklopedia Powszechna, t. III. Warszawa: PWN.
Bombol, M. (2012). KsztaïtujÈca siÚ polska klasa wyĝsza. Szkice ekonomiczno-spoïeczne.
Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
CBOS. (2004). Bogactwo ib ludzie bogaci wb opiniach Polaków. Warszawa: CBOS.
Dabrowska, A. ib Gutkowska, K. (2015). Collaborative Consumption as ab New Trend of
Sustainable Consumption. Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 14 (2).
Dutkiewicz, G. (2012). O pojÚciu ib istocie zjawiska elit. Colloquium Wydziaïu Nauk
Humanistycznych ib Spoïecznych, (3), 175–184.
Gajewski, S. (1994). Zachowania siÚ konsumenta ab wspóïczesny marketing. ódě: Uniwersytet ódzki.
Jasiecki, K. (2012). Teoretyczne ib metodologiczne problemy badañ nad polskÈ „klasa
wyĝszÈ”. Perspektywa socjologiczna. W: M. Bombol (red.), Badania polskiej klasy
wyĝszej, problemy, diagnozy, dylematy Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
Milewski, J. (1913). Elita spoïeczna. Kórnik (Kraków): Biblioteka Kórnicka.
Piekut, M. (2013). Konsumpcja wb polskich gospodarstwach domowych na tle krajów
europejskich. Problemy ZarzÈdzania, 11 (1), t. 1, 23–39, http://dx.doi.org/10.7172/16449684.40.2.
Sïaby, T. (2006). Konsumpcja, Eseje statystyczne. Warszawa: Difin.
Sïaby, T. (2007). Bogaci – przedmiotem zainteresowania badaczy konsumpcji, rynku ibmarketingu. Kraków: Statsoft.
Sïaby, T. (2014). Merkantylizm psychiczny jako ěródïo jakoĂci ĝycia zalÈĝkowej klasy
wyĝszej wbPolsce. Zeszyty Naukowe Wyĝszej Szkoïy Bankowej we Wrocïawiu, (4), 21–35.
Stanisz A., (2002). Korelacja kanoniczna. Medycyna Praktyczna, (6).
Szlendak, T. ibPietrowicz, K. (2004). Na pokaz. O kapitalizmie bez kapitaïu. Toruñ: Wydawnictwo UMK.
Sztumski, J. (1997). Elity, ich miejsce ibrola wbspoïeczeñstwie. Katowice: Wydawnictwo ¥lÈsk.
Wardak, P. ibZalega, T. (2013). Konsumpcja kolaboratywna jako nowy trend konsumencki.
Studia ib Materiaïy/Wydziaï ZarzÈdzania. Uniwersytet Warszawski, (1), 7–32.
Wilczak, A. (2013). Determinanty rozwoju wymiany opartej na idei wspóïkonsumowania.
ZarzÈdzanie ib Finanse, 11 (1), cz. 2, 463–475.
Zalega, T. (2010). Uwarunkowania zaspokojenia potrzeb wb zakresie mieszkania ib jego
wyposaĝenia wb gospodarstwach domowych wysokodochodowych. Master of Business
Administration, 18 (4), 57–78.
Zalega, T. (2011). Wpïyw kryzysu na postawy ib zachowania konsumpcyjne elit ekonomicznych. Problemy ZarzÈdzania, 9 (1), 182–202.
Zalega, T. (2013a). Nowe trendy ibmakrotrendy wbzachowaniach konsumenckich gospodarstw domowych wb XXI wieku. Konsumpcja ib Rozwój, (2), 3–21.
Zalega, T. (2013b). Nowe trendy wbzachowaniach konsumpcyjnych miejskich gospodarstw
domowych wb okresie kryzysu. Marketing ib Rynek, (8), 24–31.

44

DOI 10.7172/1644-9584.58.2

