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Sytuacja gospodarstw
domowych w 2006 r.

W

2006 r. w gospodarstwach domowych ogółem
przeciętny miesięczny nominalny dochód rozporządzalny na osobę wyniósł około 835 zł i
był realnie wyższy o 8,5% od dochodu z roku 2005.
Wzrost realnego poziomu dochodów odnotowano we
wszystkich grupach społeczno-ekonomicznych.
Największy wzrost realnego poziomu dochodów wystąpił, tak jak w 2005 r., w gospodarstwach rolników, natomiast najmniejszy w gospodarstwach emerytów. Zróżnicowanie dochodów pomiędzy grupami społeczno-ekonomicznymi w ramach poszczególnych źródeł dochodów nie uległo istotnym zmianom. Udział dochodów
z głównego źródła utrzymania w dochodzie rozporządzalnym w grupach społeczno-ekonomicznych gospodarstw był podobny do roku ubiegłego poza gospodarstwami rencistów, gdzie udział dochodu z rent z tytułu
niezdolności do pracy obniżył się o 5 pkt. procentowych.
Poziom przeciętnych miesięcznych nominalnych wydatków w gospodarstwach domowych ogółem w 2006 r.
wyniósł około 745 zł w przeliczeniu na osobę i był realnie wyższy niż w roku poprzednim o 6,8%. We wszystkich grupach społeczno-ekonomicznych zanotowano realny wzrost poziomu wydatków.
W strukturze wydatków ogółu badanych gospodarstw
domowych w porównaniu z poprzednim rokiem odnotowano wzrost udziału wydatków na nośniki energii,
odzież i obuwie, rekreację i kulturę oraz spadek udziału
wydatków na żywność i napoje bezalkoholowe.
Utrzymuje się dalszy spadek poziomu ilościowego
spożycia niektórych podstawowych artykułów żywnościowych, zwłaszcza spożycia pieczywa i produktów
zbożowych, mleka, tłuszczów, owoców oraz warzyw
(głównie ziemniaków). W 2006 r. gospodarstwa domowe spożywały również mniej jaj, mięsa i cukru. Natomiast nieznacznie wzrosło spożycie wędlin wysokogatunkowych i kiełbas trwałych oraz serów.
Utrzymała się tendencja poprawy wyposażenia gospodarstw domowych w dobra trwałego użytkowania,
tj. odtwarzacze DVD i CD, komputery osobiste z dostępem do Internetu, drukarki, telefony komórkowe,
a spośród sprzętu AGD – zmywarki do naczyń, kuchenki mikrofalowe.
Zaobserwowano też stosunkowo wysoką dynamikę
wyposażenia gospodarstw domowych w pojazdy je-

dnośladowe (motocykle, skutery, motorowery). Zaobserwowana w 2006 r. poprawa sytuacji dochodowej gospodarstw domowych znalazła swoje odzwierciedlenie
w szacowanych na podstawie badania budżetów gospodarstw domowych wskaźnikach dotyczących zasięgu
ubóstwa subiektywnego. Odsetek gospodarstw domowych, których poziom dochodów był niższy od subiektywnych granic ubóstwa wyniósł w IV kwartale 2006 r.
ok. 18% (wobec 22,5% w IV kwartale 2005 r.). W 2006 r.
zmniejszył się również odsetek osób żyjących w rodzinach, w których poziom wydatków był niższy od tak
zwanej ustawowej granicy ubóstwa (z 18% w 2005 r. do
15% w 2006 r.). Zasięg ubóstwa relatywnego oszacowano
w latach 2005 i 2006 na 18,1% oraz 17,7%.

Dochody
Przeciętny miesięczny nominalny dochód rozporządzalny na osobę w gospodarstwach domowych ogółem
w 2006 r. wyniósł około 835 zł. Najwyższy poziom dochodów osiągnęły gospodarstwa pracujących na własny
rachunek – o 32,1% wyższy od dochodu w gospodarstwach ogółem. Dochód wyższy od przeciętnego uzyskały ponadto gospodarstwa emerytów (o 13,1%).
Najwyższy przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny
na gospodarstwo domowe w 2006 r. osiągnęły gospodarstwa
pracujących na własny rachunek – ok. 3665 zł. W gospodarstwach rolników wyniósł on ok. 2986 zł, pracowników –
ok. 2784 zł, a emerytów -ok. 1864 zł. Najniższym dochodem
rozporządzały gospodarstwa rencistów – ok. 1384 zł.
W 2006 r. w skali ogółu gospodarstw domowych realny
poziom dochodów był dużo wyższy niż przed rokiem.
W gospodarstwach domowych ogółem realna wartość dochodu rozporządzalnego wzrosła o 8,5%. Wzrost realnego poziomu dochodów odnotowano we wszystkich grupach społeczno-ekonomicznych, w tym największy –
w gospodarstwach domowych rolników (o 13,2%) i pracujących na własny rachunek (o 12,0 %). Wyraźne polepszenie sytuacji dochodowej gospodarstw domowych rolników wynikało ze znacznego wzrostu dochodów, jakie
gospodarstwa te uzyskały w 2006 r. z dopłat związanych
z użytkowaniem gospodarstwa rolnego, głównie z funduszy z Unii Europejskiej, jak również ze sprzedaży produktów i usług rolniczych. Niższy niż przeciętny wzrost re-
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alnego poziomu dochodów odnotowano w gospodarstwach pracowników (6,7%) i emerytów (5,3%).
Zróżnicowanie dochodów wewnątrz poszczególnych
grup społeczno-ekonomicznych gospodarstw domowych
nie uległo istotnym zmianom. Z badania wynika, że
w 2006 r. w gospodarstwach ogółem przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny 20% osób o najwyższych
dochodach (V grupa kwintylowa) wynosił 1757 zł na osobę i był 6,4-krotnie wyższy od analogicznego dochodu
20% osób uzyskujących najniższe dochody (I grupa
kwintylowa). W 2005 r. różnica ta była 6,6-krotna.
W najliczniej występujących w Polsce grupach
społeczno-ekonomicznych gospodarstw domowych,
tj. w gospodarstwach pracowników oraz ujętych łącznie
gospodarstw emerytów i rencistów, przewaga poziomu
dochodu rozporządzalnego osób najzamożniejszych nad
najbiedniejszymi była w tym samym czasie odpowiednio
5,5-krotna oraz 4,6-krotna (w 2005 r. – 5,7-krotna oraz
4,6-krotna). W gospodarstwach pracowników przeciętny
miesięczny dochód rozporządzalny na osobę 20% osób
najzamożniejszych wyniósł w 2006 r. – 1743 zł, a u emerytów i rencistów – 1599 zł.
W 2006 r. w gospodarstwach ogółem 20% osób znajdujących się w najlepszej sytuacji dochodowej dysponowało, podobnie jak przed rokiem, około 42,0% (w 2005 r. –
42,1%) dochodów całej badanej zbiorowości gospodarstw
domowych, podczas gdy 20% osób pozostających w sytuacji najgorszej – około 6,6% (w 2005 – 6,4%).

Wydatki
W 2006 r. poziom przeciętnych miesięcznych nominalnych wydatków w gospodarstwach domowych ogółem
wyniósł około 745 zł w przeliczeniu na osobę, w tym na
towary i usługi konsumpcyjne – około 713 zł. Zróżnicowanie przeciętnych miesięcznych wydatków pomiędzy
grupami społeczno-ekonomicznymi, było relatywnie duże, podobnie jak w 2005 r. Poziom wydatków wyższy od
przeciętnego osiągnęły gospodarstwa pracujących na rachunek własny (o 28,3%), emerytów (o 14,6%) oraz pracowników na stanowiskach nierobotniczych (o 32,9%),
a poziom niższy – rolników (o 23,0%) oraz rencistów
(o 11,4%), pracowników ogółem (o 1,7%), a zwłaszcza
pracowników na stanowiskach robotniczych (o 25,9%).
W gospodarstwach ogółem realne wydatki na towary
i usługi konsumpcyjne w 2006 r. były wyższe niż przed
rokiem (o 6,8%). Realny wzrost wydatków na towary
i usługi konsumpcyjne odnotowano we wszystkich grupach społeczno-ekonomicznych. Największy – w gospodarstwach rolników (o 8,4%) oraz pracujących na własny
rachunek (o 8,3%), zaś najniższy w gospodarstwach emerytów (o 3,5%).
Różnice w strukturze wydatków gospodarstw domowych między 2006 a 2005 rokiem w zakresie większości
grup towarów i usług konsumpcyjnych nie przekroczyły
0,3 pkt. procentowego, z wyjątkiem wzrostu udziału wydatków na nośniki energii (o 0,6 pkt. procentowego) oraz
spadku wydatków na żywność i napoje bezalkoholowe
(o 1,0 pkt procentowy). Strukturę wydatków gospodarstw domowych w 2006 r. zaprezentowano w tabeli 2.
W większym stopniu zarysowały się różnice w udziale
wydatków na kluczowe, z punktu widzenia warunków życia, grupy potrzeb w odniesieniu do poszczególnych grup
społeczno-ekonomicznych gospodarstw domowych.

II
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Udział wydatków na żywność i napoje bezalkoholowe obniżył się we wszystkich grupach społeczno-ekonomicznych. Największe różnice pomiędzy rokiem
2006 a 2005 zanotowano w gospodarstwach domowych
rencistów (o 1,4 pkt. procentowego) oraz gospodarstwach pracujących na własny rachunek i gospodarstwach rolników (odpowiednio o 1,0 i 0,9 pkt. procentowego). We wszystkich grupach społeczno- ekonomicznych poza gospodarstwami rolników spadł również udział wydatków na transport (zwłaszcza w gospodarstwach pracujących na własny rachunek – o 0,5
pkt. procentowego).
We wszystkich grupach gospodarstw domowych
wzrósł natomiast udział wydatków na nośniki energii
w wydatkach ogółem, zwłaszcza w gospodarstwach rencistów i emerytów – odpowiednio o 1,2 i 0,8 pkt. procentowego, a nieco mniej w pozostałych grupach społecznoekonomicznych. Większy był także udział wydatków na
rekreację i kulturę, głównie w gospodarstwach rencistów
(o 0,5 pkt. procentowego), na odzież i obuwie – zwłaszcza
w gospodarstwach rolników i pracujących na rachunek
własny (o 0,4 pkt. proc.) oraz wydatków na transport
w gospodarstwach rolników (o 1,3 pkt. proc.).
Sytuacja dochodowa gospodarstw domowych jest czynnikiem wyraźnie różnicującym poziom i strukturę wydatków. Wyraża się to m.in. większym obciążeniem budżetów rodzin najuboższych wydatkami na zaspokojenie
podstawowych potrzeb, tj. żywność i napoje bezalkoholowe oraz na stałe opłaty mieszkaniowe. W 2006 r. w budżetach 20% osób o najniższych dochodach w gospodarstwach domowych ogółem wydatki te stanowiły łącznie
56,7%, w gospodarstwach pracowników – 56,5%, a w gospodarstwach emerytów i rencistów – 58,6%.
Wydatki podstawowe nie sięgały natomiast nawet połowy ogółu wydatków u 20% osób o najwyższych dochodach (w gospodarstwach ogółem – 35,1%, pracowników –
31,5%, emerytów i rencistów – 42,5%). W porównaniu
z ubiegłym rokiem obciążenie budżetów rodzinnych
podstawowymi wydatkami, zarówno rodzin najuboższych, jak i najbogatszych uległo nieznacznemu obniżeniu (średnio o 0,4 pkt. proc.).
W 2006 r. poziom przeciętnych miesięcznych wydatków 20% osób o najwyższych dochodach w gospodarstwach ogółem wyniósł 1402 zł na osobę i był 4-krotnie
wyższy od poziomu wydatków 20% osób o najniższych
dochodach. W gospodarstwach pracowników 20% osób
najzamożniejszych wydawało przeciętnie 1425 zł na osobę, tj. 4,2-kronie więcej niż 20% osób najbiedniejszych,
a w gospodarstwach emerytów i rencistów – 1373 zł na
osobę, tj. 3,7-krotnie więcej.
Podobnie jak w dwóch poprzednich latach najmniejsze
zróżnicowanie między osobami najzamożniejszymi a najbiedniejszymi dotyczyło wydatków na żywność i napoje
bezalkoholowe (2-krotna przewaga wydatków osób o najwyższych dochodach nad wydatkami osób najbiedniejszych). Znacznie większe różnice pomiędzy tymi grupami
osób wystąpiły w odniesieniu do wydatków na towary i usługi nieżywnościowe, przy czym skala różnic zależała od
grupy potrzeb i grupy społeczno-ekonomicznej gospodarstw (w gospodarstwach ogółem – około 5,1-krotna, w
tym u pracowników przeciętnie – około 5,4-krotna, a u emerytów i rencistów – około 4,4-krotna).
Na podstawie komunikatu GUS
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TEORIA WYBORU
SŁOWNICZEK KLUCZOWYCH POJĘĆ
Gospodarstwo domowe – jeden z podmiotów gospodarczych, podejmuj¹cy decyzje dotycz¹ce konsumpcji na podstawie w³asnych
preferencji oraz istniej¹cych ograniczeñ obiektywnych (poziomu
dochodów oraz cen dóbr i us³ug). Cz³onków gospodarstwa domowego nazywa siê konsumentami.
U¿ytecznoœæ – pojêcie subiektywne, wyra¿aj¹ce zadowolenie (przyjemnoœæ, korzyœæ), jakie daje konsumentowi konsumpcja okreœlonego dobra lub us³ugi.
U¿ytecznoœæ ca³kowita to ³¹czna suma zadowolenia, jakie osi¹ga
konsument z konsumpcji okreœlonej iloœci danego dobra lub us³ugi czy te¿ z jego/jej konsumpcji w okreœlonym czasie.
U¿ytecznoœæ krañcowa to dodatkowa korzyœæ, jak¹ czerpie konsument ze zwiêkszenia konsumpcji danego dobra lub us³ugi o kolejn¹ jednostkê.
Nadwy¿ka konsumenta – oblicza siê j¹, pomniejszaj¹c wyra¿on¹
w jednostkach pieniê¿nych wielkoœæ u¿ytecznoœci ca³kowitej, któr¹ konsument osi¹ga z konsumpcji okreœlonej iloœci danego dobra lub us³ugi (stanowi¹c¹ sumê u¿ytecznoœci krañcowych poszczególnych nabywanych jego/jej jednostek) o ³¹czn¹ kwotê wydatków poniesionych na jego/jej nabycie. Wystêpuje tylko wówczas, gdy w ocenie konsumenta u¿ytecznoœæ ca³kowita danego
dobra lub us³ugi przewy¿sza jego/jej wartoœæ rynkow¹.
Postêpowanie racjonalne to takie wewnêtrznie spójne postêpowanie jednostki, które umo¿liwia jej osi¹gniêcie maksymalnej ³¹cznej
satysfakcji (u¿ytecznoœci ca³kowitej). Mo¿e siê ono odbywaæ na
drodze minimalizacji nak³adów, przy za³o¿onym stopniu realizacji
celu lub maksymalizacji efektów, przy danej wielkoœci ponoszonych na ich osi¹gniêcie nak³adów.
Aksjomaty racjonalnego postêpowania to za³o¿enia o fundamentalnym znaczeniu dla teorii wyboru gospodarstwa domowego.
Wœród nich wyró¿nia siê:
– aksjomat kompletnoœci (zupe³noœci) preferencji stwierdzaj¹cy, ¿e ka¿de dwa koszyki dóbr lub/i us³ug mog¹ byæ przez konsumenta ze sob¹ porównywane – tym samym potrafi on dokonywaæ
wewnêtrznie spójnych wyborów spoœród dostêpnych mu koszyków dóbr lub/i us³ug w celu maksymalizacji swojego zadowolenia
(u¿ytecznoœci ca³kowitej),
– aksjomat zwrotnoœci preferencji, na podstawie którego przyjmuje siê, ¿e ka¿dy koszyk dóbr lub/i us³ug jest tak samo preferowany przez konsumenta jak koszyk identyczny,
– aksjomat przechodnioœci preferencji implikuj¹cy, ¿e je¿eli
konsument np. bardziej ceni dobro A ni¿ B, dobro B zaœ bardziej
ni¿ C, to dla wewnêtrzej spójnoœci jego wyborów musi przedk³adaæ dobro A nad C,
– aksjomat optymalizacji, zgodnie z którym twierdzi siê, ¿e konsument dokonuje, spoœród zbioru mo¿liwych alternatywnych rozwi¹zañ, wyboru takiego rozwi¹zania, które umo¿liwia mu osi¹gniêcie maksymalnej u¿ytecznoœci ca³kowitej.
Postêpowanie irracjonalne to takie postêpowanie jednostki, które
jest wewnêtrznie niespójne lub te¿ jest sprzeczne z najlepiej pojêtym jej interesem w³asnym, czego jednostka jest œwiadoma w momencie jego podejmowania.
Prawo malej¹cej u¿ytecznoœci krañcowej (I prawo Gossena) –
w miarê wzrostu konsumowanej iloœci danego dobra lub us³ugi u¿ytecznoœæ krañcowa osi¹gana z ka¿dej kolejnej jednostki tego dobra lub us³ugi jest coraz to mniejsza.
II prawo Gossena – maksymalne zadowolenie z konsumpcji dóbr
lub/i us³ug konsument osi¹ga wówczas, kiedy stosunki u¿ytecznoœci krañcowych do cen dla wszystkich nabywanych przez niego
dóbr lub/i us³ug s¹ sobie równe.

Krzywa obojêtnoœci konsumenta (krzywa jednakowej u¿ytecznoœci) przedstawia ró¿ne kombinacje iloœciowe dwóch dóbr lub/i
us³ug (koszyków konsumpcji), spoœród których wybór dla konsumenta jest obojêtny, gdy¿ daj¹ mu taki sam poziom ³¹cznego zadowolenia (czyli charakteryzuj¹ siê jednakowym stopniem u¿ytecznoœci ca³kowitej). Poszczególne krzywe obojêtnoœci przedstawiaj¹ uporz¹dkowany system preferencji wzglêdem dóbr lub/i us³ug.
Mapa obojêtnoœci konsumenta to nieskoñczony zbiór krzywych
obojêtnoœci danego konsumenta.
Krañcowa stopa substytucji (zwana czasami krañcow¹ sk³onnoœci¹
do p³acenia) informuje, z jakiej konsumowanej iloœci jednego dobra lub us³ugi bêdzie sk³onny zrezygnowaæ konsument, je¿eli chce
zwiêkszyæ spo¿ycie innego dobra lub us³ugi o jednostkê i jednoczeœnie zachowaæ niezmieniony poziom u¿ytecznoœci ca³kowitej.
Dla wypuk³ej krzywej obojêtnoœci wartoœæ bezwzglêdna krañcowej stopy substytucji wykazuje tendencjê malej¹c¹, co oznacza, ¿e
konsument, d¹¿¹c do zachowania niezmienionego poziomu u¿ytecznoœci ca³kowitej, sk³onny bêdzie poœwiêcaæ coraz mniejsz¹ iloœæ
danego dobra lub us³ugi dla wzrostu spo¿ycia innego dobra lub
us³ugi o kolejne jednostki.
Linia bud¿etowa konsumenta – zbiór punktów przedstawiaj¹cych
wszystkie kombinacje iloœciowe dwóch dóbr lub/i us³ug, jakie konsument mo¿e nabyæ, rozporz¹dzaj¹c danym dochodem, przy
okreœlonych cenach tych dóbr lub/i us³ug. Nachylenie linii bud¿etowej zale¿y wy³¹cznie od stosunku cen rozpatrywanych dóbr lub/i
us³ug, jej po³o¿enie zaœ – od realnego poziomu dochodu, którym
dysponuje konsument.
Koszyk dóbr lub/i us³ug – okreœlona kombinacja iloœciowa dóbr lub/i
us³ug nabywanych przez konsumenta.
Dochód nominalny (pieniê¿ny) to ca³kowita kwota pieniê¿na, jak¹
uzyskuje konsument z tytu³u produkcyjnego udostêpnienia posiadanych czynników wytwórczych (zw³aszcza wykonywanej pracy)
wraz z ewentualnymi œwiadczeniami socjalnymi ze strony pañstwa.
Dochód realny – wyra¿a go koszyk dóbr lub/i us³ug, dostêpny konsumentowi za okreœlony dochód pieniê¿ny (nominalny).
Prawo Engla stwierdza, ¿e w miarê realnego wzrostu dochodów gospodarstwa domowego zmniejsza siê – w ogólnej sumie wydatków tego gospodarstwa – procentowy udzia³ wydatków na dobra ni¿szego rzêdu (podrzêdne) oraz dobra podstawowe, a zwiêksza udzia³ wydatków na dobra wy¿szego rzêdu (luksusowe).
Równowaga (optimum) konsumenta – sytuacja, w której konsument, przy danym ograniczeniu bud¿etowym, osi¹ga maksymaln¹
u¿ytecznoœæ ca³kowit¹ z realizacji okreœlonej struktury konsumpcji.
Graficznie optimum konsumenta przedstawia punkt stycznoœci najwy¿ej po³o¿onej – spoœród osi¹galnych – krzywej obojêtnoœci z dan¹ lini¹ bud¿etow¹, w którym krañcowa stopa substytucji rozpatrywanych dóbr lub/i us³ug zrównuje siê ze stosunkiem ich cen.
Krzywa dochód-konsumpcja (œcie¿ka ekspansji dochodowej)
przedstawia zmianê u¿ytecznoœci ca³kowitej, osi¹ganej przez konsumenta z konsumpcji dóbr lub/i us³ug, jaka nast¹pi³a pod wp³ywem zmiany jego dochodu (ceteris paribus).
Krzywa cena-konsumpcja (œcie¿ka ekspansji cenowej) przedstawia, jak zmienia siê struktura konsumowanych dóbr lub/i us³ug
pod wp³ywem zmiany ceny jednego/jednej z nich (ceteris paribus).
Efekt substytucyjny zmiany cen okreœla zmianê struktury zakupów,
która jest wynikiem zmiany relacji cen (ceteris paribus).
Efekt dochodowy zmiany ceny – reakcja konsumenta na zmianê ceny (zmiana popytu) w wyniku zmiany dochodu realnego (ceteris
paribus).
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Użyteczność dla Mateusza filmów wideo oraz zabaw
w dyskotece
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Zabawa w dyskotece
Cena jednostkowa (w zł)

Oglądanie filmów wideo

Relacja użyteczności
krańcowej do ceny

Dysponuj¹c kieszonkowym w wysokoœci 52 z³ Mateusz mo¿e wypo¿yczyæ maksymalnie 26 filmów wideo w cenie 2 z³ ka¿dy albo
op³aciæ 13 wejœæ na dyskotekê w cenie 4 z³ ka¿de. Zgodnie z danymi zawartymi w tabeli 1, osi¹gnie on maksymaln¹ u¿ytecznoœæ ca³kowit¹ ogl¹daj¹c 8 filmów wideo oraz 9 razy bawi¹c siê w dyskotece. Relacje u¿ytecznoœci krañcowych do cen poszczególnych jednostek tych rozrywek s¹ wówczas sobie równe (wynosz¹ po 6), a
Mateusz wydaje na ten cel ca³e swoje kieszonkowe (52 z³). Oznacza to, ¿e zosta³ spe³niony warunek maksymalizacji u¿ytecznoœci
ca³kowitej okreœlony przez II prawo Gossena.
Je¿eli wypo¿yczenie 1 kasety z filmem wideo podro¿eje o 100%,
przy niezmienionej cenie biletów wstêpu na dyskotekê oraz wysokoœci kieszonkowego, to Mateusz – zgodnie z danymi zawartymi
w tabeli 2 – osi¹gnie maksymaln¹ u¿ytecznoœæ ca³kowit¹ przy
swoim ograniczeniu bud¿etowym ogl¹daj¹c 5 filmów wideo i 8 razy id¹c na dyskotekê. Relacje u¿ytecznoœci krañcowych do cen poszczególnych jednostek tych rozrywek s¹ jednakowe i wynosz¹
w tej sytuacji po 12.
Optymalny, tj. maksymalizuj¹cy u¿ytecznoœæ ca³kowit¹ wybór
Mateusza nie ulegnie zmianie, gdy zarówno ceny obu rozpatrywanych rodzajów rozrywek, jak i wysokoœæ jego kieszonkowego
wzrosn¹ w jednakowym stopniu. Si³a nabywcza (realna wysokoœæ)
jego kieszonkowego nie ulegnie bowiem w takiej sytuacji zmianie.
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Kolejne jednostki rozrywek

Stwierdzenia fa³szywe zosta³y przeredagowane tak, aby sta³y siê
prawdziwe.
1. Fa³sz. Równowagê gospodarstwa domowego wyznacza punkt
stycznoœci najwy¿ej po³o¿onej – spoœród osi¹galnych – krzywej
obojêtnoœci z lini¹ ograniczenia bud¿etowego.
2. Fa³sz. Zgodnie z prawem Engla, w miarê realnego wzrostu dochodów gospodarstwa domowego zmniejsza siê – w ogólnej sumie wydatków tego gospodarstwa – procentowy udzia³ wydatków
na dobra ni¿szego rzêdu (podrzêdne) oraz dobra podstawowe,
a zwiêksza udzia³ wydatków na dobra wy¿szego rzêdu (luksusowe). Dobra normalne obejmuj¹ zaœ dobra podstawowe i wy¿szego
rzêdu (luksusowe).
3. Prawda.
4. Fa³sz. Punkt równowagi gospodarstwa domowego oznacza
tak¹ wielkoœæ i strukturê koszyka nabywanych dóbr, która przy danym ograniczeniu bud¿etowym maksymalizuje poziom osi¹ganej
u¿ytecznoœci ca³kowitej.
5. Fa³sz. Gdy dochód konsumenta roœnie, a ceny nabywanych
przez niego dóbr i us³ug nie ulegaj¹ zmianie, wówczas jego linia
bud¿etowa przesuwa siê w prawo. Kszta³t i po³o¿enie krzywych
obojêtnoœci zale¿y wy³¹cznie od preferencji konsumenta.
6. Prawda.
7. Prawda.
8. Fa³sz. Je¿eli ceny wszystkich dóbr i us³ug nabywanych przez
konsumenta wzrosn¹ w takim samym stopniu, w jakim nast¹pi³
wzrost jego dochodu, to punkt równowagi konsumenta siê nie
zmieni.
9. Prawda.
10. Prawda.

Użyteczność dla Mateusza filmów wideo oraz zabaw
w dyskotece

Oznacza to, ¿e linia bud¿etowa Mateusza nie zmieni swojego po³o¿enia, a tym samym bêdzie styczna w tym samym punkcie do krzywej obojêtnoœci (krzywej jednakowej u¿ytecznoœci) Mateusza, co
przed zmian¹ wysokoœci kieszonkowego i cen obu rozrywek.
Artur Pollok

