
 

 

Wyposażenie gospodarstwa domowego w dobra trwałego użytku w statystycznej analizie i ekono-

metrycznym modelowaniu dobrostanu materialnego 

Wnioskodawca zobowiązuje się rozwiązać problem poprawy metodyki pomiaru wyposażenia gospodar-

stwa domowego w dobra trwałego użytku w celu określenia poziomu dobrostanu materialnego. Termin do-

brostan używany jest tutaj zamiast powszechnie stosowanej jakości życia lub standardu życia w celu pod-

kreślenia subiektywności oceny dokonywanej w gospodarstwach domowych, polegającej na tym, że skumu-

lowana własność dóbr trwałych jest porównywana ze stanem materialnym ludzi wokół nich. Nowe i ulep-

szone narzędzia do pomiaru i analizy poprawią ocenę wyposażenia w trwałe dobra. Ocena będzie opierać się 

na subiektywnie ocenianym wieku i jakości dóbr trwałego użytku stosowanych w danym gospodarstwie 

domowym. Informacje pochodzą od przedstawiciela gospodarstwa domowego (głowy gospodarstwa). Auto-

rzy zamierzają rozwiązać nowy problem teoretyczny i rozwiązać aktualny problem praktyczny. Nowe, kom-

pleksowe podejście wykorzystuje zarówno pomiar liczby użytkowanych egzemplarzy, jak i wiek oraz jakość 

dóbr trwałego użytku (subiektywna ocena wartości). Możliwe rozwiązania teoretyczne obejmują podejścia 

oparte wydatki (nabycie), podejście oparte o wycenę wynajmu oraz podejście kosztu użytkowania. Propo-

nowane rozwiązanie umożliwia uchwycenie ukrytej struktury dobrostanu materialnego i może zostać użyte 

w badaniu innych aspektów dobrostanu. Celem teoretycznym projektu jest zebranie, weryfikacja i uzupeł-

nianie metodyki badań dotyczących obiektywnej i subiektywnej oceny wyposażenia gospodarstwa domowe-

go w dobra trwałe. Na podstawie pracy Ejsmont (2016) zaplanowano budowę zupełnie nowego testu, który 

będzie również mierzył normalność i niezależność. Celem metodycznym projektu jest udoskonalenie istnie-

jących oraz tworzenie nowych metod analitycznych, w przypadku których stosuje się połączenie obiektyw-

nego i subiektywnego sposobu oceny. Planowany obszar zastosowań, w którym będą oceniane właściwości 

metod, stanowi dobrostan materialny gospodarstw domowych. Celem empirycznym badań jest sprawdzenie 

skuteczności i efektywności proponowanych rozwiązań metodycznych w ocenie dobrostanu materialnego. 

Weryfikacja skuteczności proponowanych technik badawczych polegać będzie na ich zastosowaniu do rze-

czywistych danych ze źródeł krajowych i międzynarodowych. Celem poznawczym projektu jest opisanie 

dobrostanu materialnego gospodarstw domowych za pomocą wyników pomiarów uzyskanych z nowo opra-

cowanych narzędzi. Oczekiwanym dorobkiem naukowym badań teoretycznych projektu będzie rozwój ulep-

szonych i tworzenie nowych metod analitycznych. Dodatkowo zostaną zidentyfikowane i przetestowane 

metody ekonometryczne odpowiednie dla takich danych. Planuje się opracowane nowego narzędzia do te-

stowania rozkładu danych. Praktyczne uzasadnienie dla nowego, dokładniejszego sposobu mierzenia wypo-

sażenia gospodarstw domowych w dobra trwałego użytku polega na tym, że precyzyjna wiedza na temat 

warunków życia ludności, oraz identyfikacja czynników, które mają decydujący wpływ na postrzegane do-

brostanu, jest istotna dla kształtowania polityki społeczno ekonomicznej. Wspomniana wiedza jest niezbędna 

przy budowaniu spójności społecznej, polityki zabezpieczenia społecznego i innych kluczowych elementów 

polityki państwa. Wyniki są wykorzystywane do identyfikacji ubóstwa, projektowania systemu świadczeń 

socjalnych, obliczania wskaźników cen konsumpcyjnych, określania wysokości płac minimalnych, opraco-

wywania modeli symulacyjnych w zakresie obciążeń podatkowych gospodarstw domowych oraz do porów-

nań międzynarodowych. 
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