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Abstrakt. Celem artykułu jest identyfikacja społeczno-ekonomicznych uwarunkowań bezpieczeństwa 
ekonomicznego gospodarstw domowych rolników w 2013 roku. Przeprowadzono klasyfikację gospodarstw 
domowych rolników ze względu na stopień zaspokojenia ich potrzeb, mierzony wielkością koszyka mini-
mum socjalnego z wykorzystaniem metody drzew klasyfikacyjnych typu CART. Badania przeprowadzono 
na podstawie danych jednostkowych (surowych) pochodzących z badań Budżety gospodarstw domowych 
przeprowadzonych przez GUS w 2013 roku. Stwierdzono, że najważniejszymi determinantami bezpieczeń-
stwa ekonomicznego gospodarstw domowych rolników są wielkość gospodarstwa domowego oraz poziom 
wykształcenia osoby odniesienia. Najwyższy poziom bezpieczeństwa ekonomicznego charakteryzował jedno-, 
dwu- i trzyosobowe gospodarstwa domowe rolników, w których badana osoba miała przynajmniej średni 
poziom wykształcenia. Natomiast najniższy jego poziom był w sześcioosobowych i większych gospodar-
stwach domowych rolników, prowadzonych przez osobę z co najwyżej średnim poziomem wykształcenia. 

Wstęp
Gospodarstwo domowe definiowane jest jako swoisty system społeczno-ekonomiczny, uwarun-

kowany przez strukturę osobową i materialną, którego zasady organizacyjne podporządkowane są 
osiągnięciu głównego celu, którym jest zaspokojenie potrzeb poszczególnych członków i gospo-
darstwa domowego jako całości. Stopień zaspokojenia potrzeb, szczególnie tych podstawowych, 
świadczy o poziomie bezpieczeństwa ekonomicznego gospodarstw domowych. Bezpieczeństwo 
ekonomiczne utożsamiane jest najczęściej z bezpieczeństwem finansowym, definiowane jest ono 
bowiem jako stan finansów gospodarstw domowych, które są w stanie pokryć wydatki na podsta-
wowe potrzeby i nieuniknione wydatki w sposób zrównoważony, biorąc pod uwagę wymagania 
fizjologiczne, środowiska i obowiązujące normy kulturowe [ICRC 2013, Raczkowski 2014]. W 
literaturze pojęcie to odnosi się także bezpośrednio do pojęcia stabilności ekonomicznej i zdolno-
ści do zagwarantowania pewnego poziomu życia gospodarstw domowych o różnych poziomach 
dochodów [Kośny 2013, Hacker 2011, Espinosa i in. 2014]. 

Poziom bezpieczeństwa ekonomicznego jest silnie zróżnicowany nie tylko pomiędzy grupami 
społeczno-ekonomicznymi ludności, ale także wewnątrz tych grup. Specyficzną grupę społeczno-
-ekonomiczną stanowią gospodarstwa domowe rolników, które ze względu na wiele czynników 
ryzyka dochodowego w stosunku do pozostałych grup społeczno-ekonomicznych cechuje niższy 
poziom bezpieczeństwa ekonomicznego. Szczególne znaczenie mają tu charakterystyczne i od-
mienne cechy oddziałujące na produkcję rolną i jej dochodowość, m.in. brak systematycznych 
wpływów z większości prowadzonych działalności rolniczych, sezonowość produkcji rolnej oraz 
wrażliwość na czynniki atmosferyczne [Jones i in. 2010, Wołoszyn 2013, Wołoszyn, Wysocki 
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2014]. Gospodarstwa domowe rolników ze względu na ich przywiązanie do ziemi (podstawo-
wego źródła swojej egzystencji i miejsca zamieszkania) z reguły cechuje także niska mobilność 
zawodowa. Trudniej jest im pozyskać alternatywne źródła zarobkowania niezbędne do poprawy 
ich sytuacji finansowej. Dlatego celowa jest, jak zauważyły m.in. Barbara Chmielewska [2013] 
oraz Krystyna Gutkowska i Marlena Piekut [2014], wyższa aktywność polityki państwa zo-
rientowanej na rozwój obszarów wiejskich i tworzenie na wsi pozarolniczych miejsc pracy. Na 
poziom bezpieczeństwa ekonomicznego gospodarstw domowych wpływ mają także ich cechy 
społeczno-ekonomiczne, takie jak miejsce zamieszkania, poziom wykształcenia jego członków, 
ich aktywność ekonomiczna czy też wielkość gospodarstwa domowego. 

Celem opracowania jest identyfikacja społeczno-ekonomicznych wewnętrznych uwarunkowań 
bezpieczeństwa ekonomicznego gospodarstw domowych rolników w 2013 roku. Bezpieczeństwo 
ekonomiczne gospodarstwa domowego określono jako zdolność do zaspokojenia potrzeb człon-
ków gospodarstwa na poziomie koszyka minimum socjalnego. Przeprowadzono klasyfikację 
gospodarstw domowych rolników ze względu na stopień zaspokojenia ich potrzeb, mierzony 
wielkością koszyka minimum socjalnego z wykorzystaniem metody drzew klasyfikacyjnych 
typu CART. Przeprowadzone badania pozwoliły nie tylko na identyfikację ważności determinant 
bezpieczeństwa ekonomicznego tej grupy społeczno-ekonomicznej, ale także na wyodrębnienie 
typów (profili) gospodarstw domowych rolników charakteryzujących się najwyższym i najniższym 
poziomem bezpieczeństwa ekonomicznego.

Materiały i metodyka badań
Badania przeprowadzono na podstawie danych jednostkowych (surowych), pochodzących 

z badań Budżety gospodarstw domowych (BGD), przeprowadzonych przez Główny Urząd Sta-
tystyczny w 2013 roku [GUS 2014]. Zastosowano metodę drzew klasyfikacyjnych typu CART 
(Classification and Regression Trees)1 z wykorzystaniem programu SPSS 232. Wybór tej metody 
klasyfikacyjnej był podyktowany m.in. jakościowym charakterem danych empirycznych oraz 
jej odpornością na występowanie jednostek nietypowych – odstających. Metoda ta umożliwia 
zarówno hierarchiczny podział wielowymiarowej przestrzeni cech na maksymalnie jednorodne 
podzbiory z punktu widzenia przyjętej zmiennej objaśnianej oraz identyfikację jej głównych 
uwarunkowań na podstawie tzw. rankingu (hierarchii) ważności zmiennych objaśniających, czyli 
tzw. predyktorów [Łapczyński 2010]. 

W celu identyfikacji głównych uwarunkowań bezpieczeństwa ekonomicznego gospodarstw domo-
wych rolników wykorzystano koszyk minimum socjalnego. Kategoria ta stanowi granicę wydatków 
ekwiwalentnych, które umożliwiają zaspokojenie potrzeb gospodarstwa domowego na poziomie zapew-
niającym godziwy poziom życia. W koszyku minimum socjalnego uwzględniane są bowiem wydatki 
na realizację potrzeb podstawowych, ale także pewne wydatki na zaspokojenie potrzeb wyższego rzędu 
(m.in. wydatki na edukację, rekreację i kulturę, transport), które zaspokajane są na niskim poziomie, ale 
umożliwiającym utrzymanie więzi społecznych3 [Kurowski 2011, Kozera i in. 2013]. Miara ta może 
więc służyć do oceny bezpieczeństwa ekonomicznego gospodarstw domowych. Zmienną objaśnianą 
y (czy gospodarstwo domowe osiąga minimum socjalne) zdefiniowano następująco:

=iy
tak – gospodarstwa domowe z wydatkami ekwiwalentnymi powyżej wartości koszyka minimum 
socjalnego (bezpieczeństwo ekonomiczne)
nie – gospodarstwa domowe z wydatkami ekwiwalentnymi równymi lub niższymi niż wartość 
koszyka minimum socjalnego (brak bezpieczeństwa ekonomicznego)

1 Założenia przyjęte przy konstrukcji modelu drzewa klasyfikacyjnego: miara dopasowania (reguła podziału) – indeks 
Giniego, koszty błędnej klasyfikacji – równe, minimalna liczba węzła końcowego – 5%.

2 Szczegółowy opis zastosowanej metody badawczej znajduje się m.in. w pracach Mariusza Łapczyńskiego [2010] 
oraz Agnieszki Kozery i współautorów [2014].

3 Wartość koszyka minimum socjalnego jest szacowana corocznie przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych dla ośmiu 
typów gospodarstw domowych. W 2013 roku wielkość tego koszyka dla jednoosobowego gospodarstwa domowego 
wyniosła 1 061,3 zł/m-c (www.ipiss.com.pl, dostęp: 14.03.2016).
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W badaniach wykorzystano sześć zmiennych objaśniających (predyktorów), tj. płeć, wiek i 
poziom wykształcenia głowy gospodarstwa domowego (tzw. osoba odniesienia), wielkość go-
spodarstwa domowego, odsetek osób bezrobotnych w gospodarstwie domowym oraz informację, 
czy w gospodarstwie domowym występują osoby pobierające świadczenia społeczne4. Jakość 
wyjaśnienia zmiennej objaśnianej przez zmienne objaśniające przedstawiona zostanie dla każdej z 
nich na 100 punktowej skali (znormalizowana ważność). Siła ocen wskazuje na stopień ważności 
poszczególnych zmiennych objaśniających w wyjaśnieniu zmiennej objaśnianej. Dzięki analizie 
otrzymanego modelu drzewa klasyfikacyjnego (węzłów końcowych) możliwa jest identyfikacja 
typów (profili) gospodarstw domowych charakteryzujących się najwyższym i najniższym praw-
dopodobieństwem zaspokojenia potrzeb poniżej i powyżej koszyka minimum socjalnego. 

Wyniki badań
O bezpieczeństwie ekonomicznym gospodarstw domowych świadczy możliwość zaspokojenia 

ich potrzeb, szczególnie tych podstawowych, mierzonych kategorią minimum socjalnego. Po-
ziom bezpieczeństwa ekonomicznego kwantyfikowany wielkością koszyka minimum socjalnego 
był znacznie zróżnicowany w zależności od przynależności gospodarstwa domowego do grupy 
społeczno-ekonomicznej ludności. W 2013 roku w relatywnie najlepszej sytuacji finansowej 
znajdowały się gospodarstwa domowe osób pracujących na własny rachunek oraz pracowników 
na stanowiskach nierobotniczych, wśród których tylko co czwarte gospodarstwo domowe żyło 
poniżej koszyka minimum socjalnego. Poziom bezpieczeństwa ekonomicznego był zdecydowa-
nie niższy w gospodarstwach domowych utrzymujących się wyłącznie z pracy w gospodarstwie 
indywidualnym, bowiem ponad połowa z nich w 2013 roku żyła poniżej tzw. koszyka minimum 
socjalnego (55,7%)5. Pomimo że po wstąpieniu Polski w struktury europejskie gospodarstwa do-
mowe rolników osiągnęły istotny postęp ekonomiczny i społeczny, jednak znaczna ich część, jak 
zauważyli m.in. Barbara Chmielewska i współautorzy [2011], zwłaszcza właściciele gospodarstw 
niskotowarowych i gospodarujących na małym obszarze użytków rolnych, miała trudności z po-

4 W badaniu uwarunkowań wpływających na ryzyko zaspokojenia potrzeb gospodarstw domowych poniżej koszyka 
minimum socjalnego wykluczono poziom dochodów przypadających na jednostkę ekwiwalentną, gdyż stanowiły 
one podstawę kwalifikacji zmiennej dychotomicznej y.  

5 Obliczenia własne na podstawie niepublikowanych (surowych) danych pochodzących z badań Budżety gospodarstw 
domowych przeprowadzonych przez GUS w 2013 roku.

Tabela 1. Hierarchia ważności predyktorów bezpieczeństwa ekonomicznego gospodarstw domowych 
rolników (kwantyfikowanego wielkością koszyka minimum socjalnego)
Table 1. Order of precedence predictors of economic security of households of farmers (quantified the size 
of the cart subsistence level)
PredyktoryPredictors Ważność/

Validity
Znormalizowana ważność/
Normalized validity [%]

Wielkość gospodarstwa domowego/Size-number of persons in 
a household 0,023 100,0

Poziom wykształcenia głowy gospodarstwa domowego/ 
The level of education of a reference person 0,011 48,9

Wiek głowy gospodarstwa domowego/Age of a reference person 0,005 22,7
Odsetek osób bezrobotnych w gospodarstwie domowym
The percentage of unemployed persons in the household 0,001 6,4

Występowanie w gospodarstwie domowym osób pobierających 
świadczenia społeczne/The occurrence in the household of 
people receiving social benefits

0,000 0,0

Płeć głowy gospodarstwa domowego/Sex of a reference person 0,000 0,0
Źródło: obliczenia własne na podstawie niepublikowanych danych GUS [2014]  
Source: own study based on CSO data [2014]
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prawieniem swojej sytuacji dochodowej. W rezultacie wiele z nich miało problem z utrzymaniem 
minimalnego poziomu bezpieczeństwa ekonomicznego, co uwarunkowane było także cechami 
społeczno-ekonomicznymi tych podmiotów. 

Na rysunku 1 przedstawiono wyniki klasyfikacji gospodarstw domowych rolników ze względu 
na poziom ich bezpieczeństwa ekonomicznego. Spośród zmiennych objaśniających w ostatecznym 
modelu (po przycięciu drzewa) uwzględniono dwie zmienne, tj. wielkość gospodarstwa domowego oraz 

Rysunek 1. Klasyfikacja gospo-
darstw domowych rolników ze 
względu na poziom bezpieczeństwa 
ekonomicznego (odsetek poprawnie 
sklasyfikowanych gospodarstw 
domowych ogółem 71%)
Figure 1. Classification of house-
holds of farmers due to the level of 
economic security (the percentage 
of correctly classified households 
in total  71%)
Źródło: jak w tab. 1.  
Source: see tab. 1.
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poziom wykształcenia osoby odniesienia. Analizując ranking ważności predyktorów (tab. 1), należy 
zauważyć, że ważną determinantą stopnia zaspokojenia potrzeb gospodarstw domowych rolników na 
poziomie koszyka minimum socjalnego (a która nie znalazła się w modelu) jest również wiek osoby 
odniesienia, natomiast w marginalnym stopniu odsetek osób bezrobotnych w gospodarstwie domowym.

Zbudowany model drzewa klasyfikacyjnego obejmuje pięć węzłów końcowych, na podsta-
wie których można wyróżnić typy (profile) gospodarstw domowych rolników, które różnią się 
między sobą stopniem zaspokojenia potrzeb kwantyfikowanych kategorią minimum socjalnego 
(rys. 1). Z analizy struktury drzewa klasyfikacyjnego wynika, że największe znaczenie w podziale 
obserwacji na grupy miała wielkość gospodarstwa domowego, a następnie poziom wykształce-
nia osoby odniesienia. Wykształcenie wiąże się bowiem z poziomem zamożności gospodarstwa 
domowego, jego wyższy poziom determinuje uzyskanie większych dochodów, a więc także osią-
gnięcie wyższego poziomu bezpieczeństwa ekonomicznego, umożliwiającego realizację potrzeb 
podstawowych oraz tych wyższego rzędu [Kwasek 2000]. Wielkość gospodarstwa domowego 
z kolei implikuje liczbę i strukturę nabywanych przez te gospodarstwa dóbr i usług. Wpływa na 
powstawanie efektów skali gospodarowania, a z drugiej strony kombinacja cech demograficznych 
jego członków wyznacza hierarchię potrzeb konsumpcyjnych.

Na podstawie schematu drzewa klasyfikacyjnego można wysunąć można wniosek, że w 2013 
roku w najlepszej sytuacji znajdowały się małe gospodarstwa domowe rolników (jedno-, dwu- i trzy-
osobowe), w których osoba odniesienia ma przynajmniej średni poziom wykształcenia. Ponad dwie 
trzecie tych gospodarstw domowych (65,5%) zaspokajało swoje potrzeby powyżej koszyka minimum 
socjalnego, gwarantującego godziwy poziom życia (klasa V). Relatywnie niski poziom bezpieczeństwa 
ekonomicznego zaobserwowano wśród małych gospodarstw domowych rolników, w których osoba 
odniesienia reprezentowała co najwyżej wykształcenie zasadnicze zawodowe. Tylko nieco ponad 
połowa tych gospodarstw domowych żyła powyżej koszyka minimum socjalnego (51,1%, klasa IV). 

Poziom bezpieczeństwa ekonomicznego wieloosobowych gospodarstw domowych rolników 
był już dużo niższy. Szczególnie niekorzystna sytuacja wyróżniała sześcioosobowe i większe 
gospodarstwa domowe rolników prowadzone przez osobę z co najwyżej średnim poziomem 
wykształcenia (klasa II). W omawianej grupie gospodarstw domowych ryzyko pozostawania w 
ubóstwie było najwyższe, gdyż aż 80% tych gospodarstw zaspokajało swoje potrzeby poniżej 
koszyka minimum socjalnego. Wyższy poziom wykształcenia badanej osoby, tj. średnie zawo-
dowe oraz wyższe, implikował wyższy poziom bezpieczeństwa ekonomicznego gospodarstw 
wieloosobowych (cztero- i więcej osobowych). Połowa z nich nie miała problemu, aby zaspokoić 
potrzeby członków gospodarstwa domowego na poziomie koszyka minimum socjalnego (klasa I). 

Podsumowanie
Przeprowadzone badania wykazały, że gospodarstwa domowe rolników charakteryzuje 

relatywnie niski na tle pozostałych grup społeczno-ekonomicznych poziom bezpieczeństwa 
ekonomicznego. Ponad połowa z nich w 2013 roku żyła bowiem poniżej koszyka minimum 
socjalnego, zapewniającego godziwy poziom życia. Na podstawie wielowymiarowej analizy 
danych przeprowadzonej z wykorzystaniem metody drzew klasyfikacyjnych wyodrębniono 
pięć klas gospodarstw domowych rolników różniących się między sobą stopniem zaspokojenia 
potrzeb kwantyfikowanych wartością koszyka minimum socjalnego. Z analizy struktury drzewa 
klasyfikacyjnego wynika, że stopień zaspokojenia potrzeb gospodarstw domowych rolników w 
znacznym stopniu zależał od liczby osób w gospodarstwie domowym oraz poziomu wykształcenia 
głowy gospodarstwa domowego. W 2013 roku najwyższy poziom bezpieczeństwa ekonomicznego 
charakteryzował jedno-, dwu- i trzyosobowe gospodarstwa domowe rolników, w których osoba 
odniesienia miała przynajmniej średni poziom wykształcenia. Z kolei najniższy poziom bezpie-
czeństwa ekonomicznego wystąpił w sześcioosobowych i większych gospodarstwach domowych 
rolników, prowadzonych przez osobę ze średnim lub niższym poziomem wykształcenia.
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Summary
The aim of the article was to identify the socio-economical conditions of famers’ households economical 

security in 2013, according to farmers’ households classification, basing on the level of needs’ safisfaction, 
measured with the size of social minimum cart, using the Classification and Regression Trees. The research 
was conducted, basing on raw data from Households Budget survey, made by Central Stastistical Office in 
2013. The research showed that the main determinants of the level of needs’ satisfaction in farmers’ households 
were: household size and the level of education of houseolds’ head. In 2013, the highest level of economic 
security characterised housholds, counting 1, 2 or 3 members, with the head of household, having at least 
medium level of education. The lowest level of economic security characterised housholds, counting 6 or 
more members, with the head of household, having basic or medium level of education.
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