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Anna BIEŃKUŃSKA*

Wybrane aspekty warunków życia ludności
w świetle badań budżetów gospodarstw domowych

w 2001 r.!

Dochody gospodarstw domowych

2001r. przeciętne polskie gospodarstwo domowerozporządzało? miesięcz-
nie dochodemwynoszącym około 645 zł na osobę. Najwyższe dochody uzyskały
gospodarstwapracujących na własny rachunek(o 25,5% wyższe niż w gospodar-
stwachogółem). Oprócz wymienionej grupy gospodarstw dochodem wyższym od
przeciętnego rozporządzały rodziny emerytów (o ok. 19%) oraz pracowników
(o 6%). Dochód rozporządzalny w pozosiałych grupach gospodarstw był niższy
od dochodu w gospodarstwach ogółem (w rodzinach rolników o ok. 23%, pra-
cowników użytkujących gospodarstwa rolne — o ok. 21%, rencistów o ok. 18%).

Zróżnicowanie poziomu dochodu rozporządzalnego na osobę między po-
szczególnymigrupami społeczno-ekonomicznymigospodarstw jest częściowo
efektem różnic w wielkości i składzie osobowym tych gospodarstw. Czynni-
kiem wpływającym na wysoki poziom dochodu emerytów jest np. fakt, że
w tej grupie gospodarstw występuje niższa liczba osób nie posiadających wła-
snego źródła dochodów, a ponadtosą to gospodarstwa najmniejsze.

Po zastosowaniuprzeliczeń na całe gospodarstwo okazujesię, że w 2001 r.
najwyższy dochód rozporządzalny osiągnęły gospodarstwa pracujących na
własny rachunek(ok. 2966zł) oraz kolejno: pracowników (ok. 2363zł), pra-

* Autorka jest pracownikiemGUS. Opracowanie przygotowano z udzialem pracowników Wy-
działu WarunkówŻycia Ludności w Departamencie Statystyki Społecznej - wykorzystam
formację sygnalną „Sytuacja gospodarstw domowych w2001 r. w świetle wyników badań bu-
dżetówgospodarstw domowych” opracowaną przez E. Wrześniewską, M. Posim,A. Bieńkuńską,

1. Prowadzone w sposób ciągły przez GUS reprezentacyjne badanie budżetów gospodarstw do-
„mowych stanowi podstawowe źródłoinformacji o sytuacji materialnej polskich rodzin. W 2001 r.
wbadaniu wzięło udział 31,85 tys. gospodarstw domowych. Patrz: Budżety gospodarstw do-
owych w 2001 r. seria: Informacje i Opracowania Statystyczne; GUS 2002 (w druku).

2__ Dochód rozporządzalny obejmuje bieżące dochody pieniężne niepieniężne (w tym wartość
towarówi usług konsumpcyjnych pobranych na potrzeby gospodarstwa domowego z działal-
mości gospodarczej na własny rachunek - rolniczej i pozarolniczej oraz wartości towarów
i usług otrzymanych bezpłatnie), bez przez osoby pracujące na własny rachunek. Dochód
rozporządzalny przeznaczony jest na wydatki oraz przyrost oszczędności
Dochód do dyspozycji jest to dochód rozporządzalny pomniejszony o pozostałe wydaiki. Do-
chód do dyspozycji przeznaczony jest na wydatki na towary i usługi konsumpcyjne oraz przy-
rost oszczędności.
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cownikówużytkujących gospodarstworolne (ok. 2304 zł), rolników (ok. 2070 zł),
emerytów (ok. 1631 zł), rencistów (ok. 1282 zł).

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Tablica 1
Przeciętne miesięczne dochody na 1 osobę w gospodarstwach domowych

wedlug grup spoleczno-ckonomicznych w 2001 r.

[Og W ym gospodarstwa domow
pracowpracow [rolników| pracu- |__ementów i rencistów
ników ników jących |razem eme- ren

e użytku na ptów cistówWyszczególnienie p a=
jb rach.
darstwo unek
rolne

Dochód rozporządzalny 65 683 510 48 808 6% 16 580
w tym do dyspozycji 621 663 493 asi 7a 6 26 509

poziom dochodów w gospodarstwach ogółem = 100
Dochód rozporządzamy 0] 16 s] w 6 15 19 ©
wymdo dyspozycji 100 107 so ms 125 1os um s2

Przeciętna liczba osób
vwgospodarstwie
„domowym au | 343 452 4a 3 226 2us 24%           

Z badań budżetów gospodarstw domowych wynika, że w 2001 r. sytuacja do-
chodowa przeciętnego gospodarstwa domowegobyła podobnajak w 2000 r. Nie
zmieniła się praktycznie realna wartość dochodu rozporządzalnego w gospodar-
stwach domowych ogółem.Dynamika dochodów w poszczególnych grupach gospo-
darstw domowychbyła jednak zróżnicowana. Wzrost dochodów realnych odnoto-
wanow gospodarstwach pracowników użytkujących gospodarstwo rolne, rencistów,
emerytóworaz rolników(od 0,5% do 4,3%) a spadek — w rodzinach pracowni-
ków oraz w gospodarstwach pracujących na własny rachunek (1,4%-3,1%).

Wykres 1
Dynamika dochodu rozporządzalnego gospodarstw domowych”) w 2001 r.

2000 = 100
s w 2

m moim pace mate mgyóm wzi

Gronrane mra
*) Przeciętny miesięczny poziomdochodów rozporządzalnych wprzeliczeniu na 1 osobę.
Źródło: Badania budżetów gospodarstw domowych GUS.
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Badania budżetów gospodarstw domowych potwierdzają występowanieistot-
nychróżnic w poziomie dochodów polskich rodzin. Świadczą o tym m.in. da-
ne dotyczące różnie w sytuacji dochodowej 20% osób o relatywnie najwyż-
szych dochodach (V grupa kwintylowa) oraz 20% osób uzyskujących najniższe
dochody (I grupa kwintylowa). Wśród ogółu objętych badaniem gospodarstw
domowychprzeciętny miesięczny dochód rozporządzalny (na osobę) 20% osób
najzamożniejszych wynosił w 2001 r. 1331 zł i był 6-krotnie wyższy niż do-
chód wgospodarstwach 20% osób najbiedniejszych. W dwóchnajliczniej wy-
stępujących w Polsce grupach gospodarstw,tj. pracowników oraz w ujętych
łącznie gospodarstwach emerytów i rencistów, różnica między poziomem prze-
ciętnych miesięcznych dochodów osóbz V i I grupy kwintylowej była odpo-
wiednio 5 i 4,2 -krotna (poziom dochodów w V grupie kwintyłowej w rodzi-
nach pracowników wynosił 1383 zł na osobę, a w rodzinach emerytów
i rencistów— 1218 zł).
W gospodarstwach ogółem 20% osób znajdujących się w najlepszej sytu-

acji dochodowej dysponowało w 2001 r. ponad 40% dochodów całej badanej
zbiorowości gospodarstw domowych, podczas gdy 20% osób pozostających
wsytuacji najgorszej — ok. 7%.

Z rozkładu dochodów gospodarstw pracowników w 2001 r. wynika, że
20% osób najzamożniejszych posiadało 39,3% ogólnych dochodów całej gru-
py gospodarstw, podczas gdy 20% osób najgorzej sytuowanych — 8,4% (w 2000 r.
odpowiednio 42,0% i 7,8%). W gospodarstwach emerytów i rencistów analo-
giczne wskaźniki wynosiły w 2001 r. 35,3% i 8,7% (w 2000 r. odpowiednio
36,6% i 8,3%).

 

Wydatki gospodarstw domowych

Przeciętne miesięczne nominalne wydatki» w gospodarstwach domowych
ogółem w 2001 r. wyniosły 610 zł wprzeliczeniu na osobę, w tym na towary
i usługi konsumpcyjne — 586 zł. Różnice w poziomie przeciętnych miesięcz-
nych wydatków na osobę między poszczególnymi grupami spoleczno-ekono-

icznymi gospodarstw domowych były stosunkowo duże, Jeśli za punkt od-
niesienia przyjmiemy przeciętne miesięczne wydatki gospodarstw ogółem, to
poziom wydatków wyższy od przeciętnego osiągnęły gospodarstwa pracują-
cych na własny rachunek(o 25%), emerytów(o 22%) oraz pracowników(o 3%),

 

3. Pod pojęciem wydatki należy rozumieć wydatki na towary i usługi konsumpcyjne oraz pozo-
stale wydatki. Wydatki na towary i usługi konsumpcyjne, przeznaczonena zaspokojenie po-
trzeb gospodarstwa domowego, obejmują towary zakupione za gotówkę. na kredyt, otrzyma-
ne bezplatnie oraz spożycie naturalne. Na pozostałe wydatki składają się: przekazane przez
gospodarstwodomowe dary, niektóre podatki, pozostałe rodzaje wydatków nie przeznaczo-
nych bezpośrednio na konsumpcję.

+. Przypomnijmy w tymmiejscu ponownie,że stosując przeliczenie na | osobę nie uwzględnia
się wpływu, jaki na koszty utrzymania gospodarstwa domowego ma jego skład demograficz-
my, a tymsamym nie bierze się pod uwagę korzyści, jakie niesie za sobą rozłożenie stałych
kosztów utrzymania na większą liczbę osób.
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a poziom niższy — gospodarstwa domowerolników (o 25%), pracowników
użytkujących gospodarstworolne (o 22%) oraz rencistów (o 11%).

Tablica 2
Przeciętne miesięczne nominalne wydatki na I osobę w gospodarstwach domowych w 2001 r.
 

 

 

 

Wiszczególnienie [ogien] W tym gospodarstwa domowe
pracowpracow[rolników pracu- _|__emenów i rencistów
ników| ników jących [razem eme ren-

a - w złotych użytku na nów cistów
b - poziom wydatków jących własny

vw gospodarstwach „gospo- rach.
domowych darstwo| unek
ogółem = 100 rolne

Wydatki gospodarstwa:
domowego a to 629 «m9 «so 72 663 744 Sal

b roo 1o3 m rs 15 1os 12 s9
w tym towaryi usługi
konsumpcyjne a se6 608 462 42 as 629 mo szl

»| roo 1os m 7 14 io 120 89

żywność i napoje
bezalkoholowe a so rs ra 10 17 m 233 14

»| roo es s2 a 1os us 13 103
towary nieżywnoś:
ciowe usługi a sz3 do 266 235 so2 390 4a5 306

b 100 1os 72 63 135 1os 120 82
w tym szale opłaty
mieszkaniowe «| | m s « z ws no 10

b| 1 1s s « 1os ua tas 106            
v Najem mieszkania lubdomu,zimna woda, energia (elektryczna,cieplna, gaz, opal.

Szacuje się, że w 2001 r. realna wartość spożycia (tzn. wydatki w ujęciu
realnymna towary i usługi konsumpcyjne) była w gospodarstwach domowych
ogółem niższa w2000 r. o ponad 1%.Realny spadek wydatków nastąpił w więk-
szości grup spoleczno-ekonomicznych gospodarstw domowych, tzn. w rodzi
nach pracownikówużytkujących gospodarstworolne, rencistów, pracowników
oraz pracujących na własny rachunek (0,4% -2,8%). Nieznaczny wzrost war-
tości realnego spożycia odnotowano w gospodarstwach emerytów i u rolni-
ków(0,7% — 1,29).
W ogólnych wydatkach gospodarstw domowych dominującą pozycję nadal

zajmują wydatki na żywność i napoje bezalkoholowe. W 2001r. gospodarstwa
domowe przeznaczały przeciętnie na tę grupę potrzeb niemal co 3 złotówkę
(ok. 31% ogółu swych wydatków)przy czym udział żywności i napojów bez-
alkoholowych wogólnej kwocie wydatków wahał się od ok. 26% w gospodar-
stwach pracowników do ponad 41% w gospodarstwach rolników.

Wydatki związane z użytkowaniem mieszkania w 2001 r. pochłaniały pra-
wie 1/5 (18,8%) ogółu kwot wydatkowanychprzez gospodarstwa domowew cią-
gu miesiąca. W największym stopniu obciążały one budżety gospodarstw eme-
rytów orazrencistów, w najmniejszym rolników(13% — 23%). Najważniejszą
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podgrupę wydatków (15,4% łącznych wydatków na wszystkie grupy potrzeb)
związanych z użytkowaniem mieszkania stanowią stałe opłaty mieszkaniowe
(tj. czynsz, opał, energia elektrycznai cieplna, gaz).

Wykres 2
Dynamika wydatków gospodarstw domowych” w 2001 r.

2000 = 100
WYDRTKL OGÓŁEM

 

WYDATKI NA TOWARY I USŁUGI KONSUMPCYJNE

 

* Przeciętne miesięczne wydatki w przeliczeniu na 1 osobę.
Źródło: Badania budżetów gospodarstw domowych GUS.

Czynnikiem istotnie różnicującym poziom i strukturę wydatków gospodarstw
domowych jest ich sytuacja dochodowa. Wyraża się to m.in. w większym ob-
ciążeniu budżetów rodzin najuboższych wydatkamina zaspokojenie podstawo-
wych potrzeb, czyli wydatkami na żywność oraz stałe opłaty mieszkaniowe.
W 2001r. w budżetach 20% osób o najniższych dochodach w gospodarstwach
domowychogółem wydatki te stanowiły 59,7% (w gospodarstwach pracowni-
ków — 60,1%, a w gospodarstwach emerytówi rencistów — 62,3%). U 20%
osób o najwyższych dochodach natomiast wydatki podstawowenie sięgały po-
łowy ogółu wydatków (w gospodarstwach ogółem — 38,1%, pracowników —
34,7%, emerytów i rencistów— 44,7%).
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Wykres 3Struktura wydatków gospodarstw domowych w 2001 r.
Gospodarstwa domowe ogółem
26 4

 

18

żywność I napoje bozalkchclowe wyroby tytoniowe i akohol
Dodzie obuwie użytkowanie mieszkania i nośniki energi
|Mwyposażenie mieszkania | prowadzenie gospodarstaa domowego Biztrowie
transport tączność.
Mskreścja | kutura Bedukacja
restauracje I hotele higiena osobista
inne wydatki

Gospodarstwa domowe Gospodarstwa domowe
zl grupy kwintylowej zV grupy kwintyłowej

23os" 37 102   
43 38

 

Źródło: Badania budżetów gospodarstw domowych GUS,

W 2001 r. poziom przeciętnych miesięcznych wydatków 20% osób o naj-
wyższych dochodach w gospodarstwach ogółem wynosił 1130 zł na osobę
i był 3,9-krotnie wyższy od poziomu wydatków 20% osób o najniższych do-
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chodach (w 2000 r. — 3,7-krotnie wyższy). W gospodarstwach pracowników
20% osób najzamożniejszych wydawało przeciętnie miesięcznie 1175 zł na
osobę,tj. 4-krotnie więcej niż 20% osób najbiedniejszych, a w gospodarstwach
emerytów i rencistów — 1135 zł na osobę, tj. 3,5 -krotnie więcej.
W gospodarstwach ogółem, a także w obu zaprezentowanych grupach spo-

łeczno-ekonomicznych gospodarstw domowychnajmniejsze było zróżnicowa-
nie wydatków na żywnośći napoje bezalkoholowe(wydatki żywnościowe 20%
osób o najwyższych dochodachbyły ok. 2-krotnie wyższe od analogicznych
wydatków 20% osób o najniższych dochodach). Znacznie bardziej zróżnicowa-
nebyły, zależnie od grupy potrzeb i grupy gospodarstw, wydatki na towary
nieżywnościowei usługi (przeciętnie ponad 5-krotnie w gospodarstwach ogó-
łem oraz u pracowników i ponad 4-krotnie u emerytów rencistów).

  

Wykres 4
przeciętne miesięczne wydatki gospodarstw domowych na wybrane grupy potrzeb w 2001r

w złotych na osobę
1200 10

 

wytabiogółem  żywmokti odzeżiozowe użykowanie zowie rekeacjai
napoje mieszkania kutra

bezakchoowe nośniki ener

gospodarstwa domowa ogółem
lmgospodarstwa domow 2 I gruzy kodntyjowej
gospodarstwa domow z V grupy kwintyjowej

Źródło: Badania budżetów gospodarstw domowych GUS.

Wyposażenie w przedmioty trwałego użytkowania

W 2001 r. odnotowano dalszą poprawę wyposażenia gospodarstw domo-
wych w dobratrwałego użytkowania, chociaż wydatki rodzin na ten cel były
o ponad 8% niższe niż w 2000 r. Nadal niektóre z dóbr trwałego użytkowa-
nia gospodarstwa kupowały na kredyt, choć zarównoskala tych zakupów, jak
i ich wartościowy udział w wydatkach ogółem był niższy niż przed rokiem —
22,4%, wobec 23,5%. Najwyższy udział środków z kredytu w wydatkach ogó-
łem odnotowano przy kupnie nowych samochodów i sprzętu agd. Kredyty naj-
częściej zaciągały gospodarstwa pracowników.
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Tobi 3
Gospodarstwa domowe wyposażone w niektóre przedmioty trwalego użytkowania

wedlug grup społeczno-ekonomicznych

ogółem] _W tym gospodarstwa domowe
pracowprasolników przen |_ emeryów Trenów

Przedmity ników ników eh |reem em rm
unealego użytk za sów chtów
użytkowania jach asy

gospo- rach-iarstwo unek
rolne

dkradiowy 30 931 565 GE
Odbiomik idewizgny 985 %2 995 985 580 82 93
wym
do odbioru kolorowego 965 om4 sea| osz sea sua oso sa5

Urządzenie do odbioru
ueewieji satiarej
dablowej) sa ao 26 23 ca a us 360
Odtwarzacz płyt
kompaksowych 106 160 ss 62 ne sa 3a sa
Zestaw do odbior
rejencji I odtwarzania
dźwięa (wież) 387 572 ma |eg na 16a 189
Radiomagnetofon 491 582 54 568 384 372 398
Magnetowić (odrrarzacz 543 711 482-767 [340 343 80]
Kamera wideo 326 16-|152—| 14-| 16] 10
Kompvter 185|288 38 || 55 35 58
Drukarka 120 [187 52-| 385 35| 3633
Pralka i wirówka kiyczna 40] "26.7 73-59 318 448 325
Praia automatyczna 38 880 [5191633 666-575
Chłodziarka 518 582 580 583 |-975 93.7 [91
Zamrażarka 38343 Ti 418 [308 304 315
Odkuacz cekiyemy 928 96.3 505-360 |-95 304 8860
Kuchenka mikrolowa —|_21.4 298 1452 los |1LI 98
Zmywaska do naczyń 24 27 16104121 |10
Samochód oscbowy 315 562 785] 81871| 85 |B3           

 

 

» Opracowano na podstawie sanu w końcu poszczególnych kwartałów.

W 2001 r. poprawiło się wyposażenie gospodarstw domowych przede wszyst-
kim w sprzęt rtv (m.in. odtwarzacze płyt kompaktowych, tzw. wieże i wide-
okamery), agd (zmywarki do naczyń, kuchenki mikrofalowe) i sprzęt kompu-
terowy (zarówno w komputery, podłączenia internetowe, jak i w drukarki).
Statystycznie na każde badane gospodarstwo domoweprzypadał co najmniej
1 telewizor do odbioru w kolorze (przy 3,5% gospodarstw nie posiadających
takich odbiorników), co drugie gospodarstwo miało magnetowid i urządzenie
umożliwiające odbiór programów telewizji satelitarnej. Nadal widoczny jest
proces zastępowania odbiornika radiowego, radiomagnetofonu i magnetofonu
stereofonicznym zestawem do odbierania, rejestracji i odtwarzania dźwięku
(tzw. wieżą) — w ok. 40% gospodarstw oraz odtwarzaczem płyt kompaktowych
(w co dziewiątym gospodarstwie). Prawie w co piątym gospodarstwie był
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komputer (42% z nich miało dostęp do Internetu). Co piąta rodzina, obok tra-
dycyjnej kuchni, miała także kuchenkę mikrofalową. Niemal połowa gospo-
darstw dysponowała samochodem osobowym, a ok. 61% miało w swoim wy-
posażeniu rower(na 100 gospodarstw przypadało 91 sztuk).

Wyposażenie w przedmioty trwałego użytkowania w poszczególnych gru-
pach społeczno-ckonomicznych badanych gospodarstw domowychjest dość
zróżnicowane. Zdecydowanie najlepiej wyposażone we wszystkie analizowane
dobra są gospodarstwapracujących na własny rachunek. Wysoki poziom wy-
posażenia cechuje gospodarstwa pracowników. Na ile innych grup widoczna
jest odmienność wyposażenia rodzin emerytów powodowana m.in. ich skła-
dem osobowym (najczęściej dwie starsze osoby), a w związku z tym innymi
potrzebami i zainteresowaniami.

Nadal występuje wyraźna korelacja między poziomem uzyskiwanychprzez
dany typ gospodarstwa dochodów,a jego wyposażeniem wróżnego rodzaju
dobra trwałego użytkowania, choć z roku na rok zróżnicowanie to zmniej.
sza się.
2001 r. gospodarstwa o wysokich dochodach (V grupa kwintylowa) czę-

ściej niż gospodarstwa mające niskie dochody (I grupa kwintylowa), posiada-
ły urządzenianie będące niezbędnymi dla ich funkcjonowania,jak np. sprzęt
komputerowy, wideokamerę, telefon komórkowy, zmywarkę do naczyń.

Przykładowo, w gospodarstwach pracowników 20% osób o najwyższych
dochodach odnotowano więcej (na 100 gospodarstw) — niż w rodzinach 20%
osób o najniższych dochodach — m.in. drukarek komputerowych (8-krotnie),
kamer wideo (5-krotnie), zmywarek do naczyń i komputerów (4-krotnie), od-
twarzaczy płyt kompaktowych i kuchenek mikrofalowych (ponad 2-krotnie),
a także zestawówdo odbioru, rejestracji i odtwarzania dźwięku (wież), samo-
chodówosobowychoraz urządzeń do odbioru telewizji satelitarnej (prawie 2-
-krotnie więcej)
W gospodarstwach emerytów i rencistów zróżnicowanie to było mniej wy-

raźne i odnosiło się do nieco innej grupy dóbr. W najzamożniejszych rodzi-
nach emerytówi rencistów ponad 3-krotnie więcej było zmywarek do naczyń,
a blisko 2-krotnie więcej - kamer wideo, drukarek i urządzeń do odbioru te-
lewizji satelitarnej niż w gospodarstwach o najniższych dochodach. W przy-
padku automatu pralniczego, kuchenki mikrofalowej i komputera było to 1,3-
-1,7-krotne zróżnicowanie.

  

Zasięg ubóstwa

Rosnące bezrobocie oraz utrzymująca się od wielu lat niekorzystna sytu-
acja finansowa gospodarstw domowych powiązanych rolnictwem to praw-
dopodobnie główne czynniki, które wpłynęły na pogorszenie się w 2001 r. sy-
tuacji materialnej części polskich rodzin.

Z szacunków dokonanych na podstawie badań budżetów gospodarstw do-
mowych wynika, że w 2001 r. ok. 57% osób żyło w rodzinach, w których po-
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ziom wydatków był niższy od minimum socjalnegoprzyjętego za granicę sfe-
ry niedostatku (w 2000 r. — ok. 54%). Zasięg ubóstwa skrajnego, za granicę
którego przyjęto poziom minimum egzystencji:, oszacowano natomiast na
ok. 9,5%, wobec ok. 8% w 2000 r.

Odsetek osóbżyjących w rodzinach, w których poziom wydatkówbył niż-
szy od tak zwanej ustawowej granicy ubóstwa” wyniósł w 2001r. — 15%
(w 2000 r. — 13,6%).

Generalnie, tendencja wzrostowa, jeżeli chodzi o zasięg ubóstwa ustawowego
oraz skrajnego, dotyczy w większym stopniu gospodarstw domowych ludzi mło-
dych lub w wieku średnim niż osób starszych oraz rodzin mieszkających na wsi.
W 2001 r. nie nastąpiły praktycznie istotne zmiany, jeżeli chodzi o oceny

dotyczące rozmiarów ubóstwa relatywnegos. W latach 2000-2001 stopa ubó-
stwa relatywnego wynosiła ok. 17%. Należy jednak pamiętać, że w 2001 r. za-
obserwowanonieznaczny spadek realnej wartości wydatków gospodarstw do-
mowych, a w konsekwencji obniżenie się realnego poziomu relatywnej granicy
ubóstwa, co w powiązaniu z ocenamidotyczącymi procentowegowzrostu licz
by osób żyjących zarówno poniżej ustawowej granicy ubóstwa, jak i poniżej
minimum egzystencji, może świadczyć o wzroście nierówności w sytuacji do-
chodoweji poziomie spożycia wśród polskiego społeczeństwa.

Wskaźnikiem odzwierciedlającym postrzeganie własnego poziomu życia
przez społeczeństwo są m.in. oceny dotyczące zasięgu ubóstwa subiektywne-
go. Odsetek gospodarstw domowych, których poziom dochodówbył niższy od
subiektywnychgraniubóstwa szacowanych według metody lejdejskiej? zma-
lał do ok. 32% w końcu 2001r. (z ok. 34% w końcu 2000 r). Prawdopodob-

ie, głównie ze względu na wzrost realnej wartości świadczeń emerytalnych.
Dla ocenyzjawiska ubóstwaistotnejest również określenie jego głęboko-

ści, której powszechnie stosowaną miarą jest wskaźnik luki dochodowej lub
wydatkowej!o, Z badań budżetów gospodarstw domowychwynika, że w 2001 r.
wskaźnik średniej luki wydatkowej dla gospodarstw żyjących poniżej mini-
mum socjalnego wyniósł 34% (w 2000 r. — 33%), dla gospodarstw żyjących
w sferze ubóstwa relatywnego — 22% (w 2000 r. — 21%), natomiast dla gospo-
darstw o wydatkach niższych od ustawowej granicy ubóstwa — 21% (w 2000 r.

 

  

     

+ Minimum socjalne ustalane przez IPiSS uwzględnia taki koszyk dóbr i usług, aby rodzina
określonego typu. mogła zaspokoić potrzeby biologiczne, kuliuralne i społeczne na poziomie
uznanym za niezbędny

+ Minimumegzystencji ustalane przez IPiSS uwzględnia jedynie te potrzeby, których zaspoko-
e nie może być odłożone w czasie,a konsumpcja niższa od tego poziomu prowadzi do

biologicznego wyniszczenia
7. Kwota, która zgodnie z obowiązującą ustawą o pomocy społecznej uprawnia do ubiegania

się o przyznanie świadczenia pieniężnego.
*_ 50% średnich miesięcznych wydatków ogółu gospodarstw domowych z uwzględnieniem ska-

Ji ekwiwaleniności OECD.
*. Subiektywne granice ubóstwa dla określonego typu gospodarstw domowych odpowiadają w przy-

bliżeniu poziomowidochodów deklarowanych przez respondentów jako ledwie wystarczające.
10. Wskaźnik ten informuje o ile procent przeciętne dochody (wydatki) gospodarstw uznanych

2a ubogie są niższe od wartości przyjętej za granicę ubóstwa.
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- 20%). Poziom wydatków gospodarstw domowychze sfery ubóstwa skrajne-
go był z kolei niższy średnio o 19% (analogicznie jak w 2000 r.) od minimum
egzystencji przyjętego za granicę ubóstwa. W przypadku gospodarstw żyją-
cych w sferze ubóstwa subiektywnegośrednia luka dochodowa wynosiła za-
równo w 2000 r., jak i w 2001 r. - 27%.

Tablica 4
Zasięg ubóstwa w Polsce w latach 1993-2001
 

 

 

 

 

   

1565[155% [1585 1556 | 1551 1968 | 19% ] 2000 ] 2001GRANICEUBÓSTWA ui ule ranky ubó
Relatywna (50% średnich
miesięcznych wydatków gospodarstw
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stawowa - p- p- - asfaa] af 136] 150
Minimum egzystencji [68] 5] 54] 55] 69] 81 95.
Subiektywna(ejdeska 06]350 [5057 [505[30.8 30.5»| 34,8 34% 32,40         
 

Dane dotyczą TV kwaału.
* Procent gospodarstw domowych.
Źródło: Szacunek na podstawie badań budżetów gospodarstw domowych.

Czynniki warunkujące ubóstwo

Wyniki badań z 2001 r. potwierdzają wnioski z lat poprzednich dotyczące
wpływu czynników społeczno-ekonomicznych na zróżnicowanie zasięgu ubó-
stwa w Polsce.

Coraz ważniejszym czynnikiem decydującym o statusie społecznym, w tym
sytuacji materialnej jednostki i jej rodziny, jest miejsce zajmowane na ryn-
ku pracy. Ubóstwem zagrożone są przede wszystkim osoby wykluczone z ryn-
ku pracy na skutek bezrobocia. W 2001 r. wśród gospodarstw domowych,
wskład których wchodziła przynajmniej jedna osoba bezrobotna, stopa ubó-
stwa skrajnego wynosiła ok. 21%, podczas gdy wśród gospodarstw, w których
nie było osób bezrobotnych — mniej niż 7%. W najtrudniejszej sytuacji były ro-
dziny, których podstawę utrzymania stanowiły świadczenia społeczne(stopa
ubóstwa skrajnego — 31%).

Pauperyzacji sprzyja również wykonywanie niskopłatnej pracy. Dotyczy to
głównie osób o niskim poziomie wykształcenia, pracujących na stanowiskach
robotniczych. Niskie wykształcenie stało się trwałym korelatem ubóstwa, nieza-
leżnie od tego, jaką miarę biedy zastosujemy. Wyższe wykształcenie praktycznie
calkowicie odsuwa zagrożenie ubóstwem skrajnym. Wśród gospodarstw domo-
wych, których głowamiała wykształcenie średnie odsetek osób żyjących poni
minimum egzystencji wyniósł w 2001r. około 4%, wykształcenie zasadnicze za-
wodowe — 12%, natomiast wykształcenie co najwyżej podstawowe— ok. 17,5%.

Ubóstwem wPolsce relatywnie często zagrożeni są ludzie młodzi, w tym
wdużej części — dzieci. W 2001 r. ok. 14% osób do lat 19 żyło w gospodar-
stwach domowych, w których poziom wydatków był niższy od minimum eg-
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zystencji. Grupę najbardziej zagrożoną ubóstwem stanowią rodziny wielo-
dzietne - szczególnie te, w których jest czworo lub więcej dzieci na utrzyma-
niu. Wśródtych rodzin 1/3 osób wydawała na swoje utrzymanie mniej niż
przewiduje koszyk minimum egzystencji.

 

Wykres 5 -Stopa zagrożenia ubóstwem w gospodarstwach domowych dodknitych bezrobociem e 2001 r
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Źródło: Badania budżetów gospodarstw domowych GUS.

 

Pomimoiż ubóstwo w Polsce dotyka często ludzi młodych, to wyniki ana-
liz wskazują także na trudną sytuację znacznej części osóbstarszych. Ze
względu na swój wieki stan zdrowia osoby starsze mają bowiem ograniczo-
ne możliwości podejmowania aktywnych działań zmierzających do poprawy
swojej sytuacji materialnej. Często są to osoby samotne, co pogłębia problemy
finansowe. Osoby te nie zawsze mogą liczyć na pomoc rodziny. Nawet jeśli
mieszkają wspólnie z dziećmi, to w sytuacji bezrobocia, a w gospodarstwach
rolników występujących trudności w zbycie produktów rolnych, często wła-
Śnie świadczenia emerytalne stanowią jedyne regularne źródło dochodów
w rodzinach wielopokoleniowych. W 2001 r. wśród osób liczących co naj-
mniej 65 lat prawie co 20 osobażyła w sferze ubóstwa skrajnego. Pozostawa-
nie w dłuższym okresie czasu w sferze ubóstwaskrajnego oznacza nie tylko
brak możliwości zaspokojenia jakichkolwiek potrzeb wyższego rzędu, ale rów-
nież potrzeb elementarnych w zakresie wyżywienia czy ochrony zdrowia.

Występujące w Polsce różnice w poziomie rozwoju społeczno-gospodarcze-
go między miastem a wsią oraz między poszczególnymiregionami, znajdują
swe odzwierciedlenie w danych dotyczących zasięgu ubóstwa. Relatywnienaj.
częściej w ubóstwie żyją rodziny w małych miasteczkach oraz na wsi, najrza-
dziej ubóstwem dotknięci są mieszkańcy dużych aglomeracji miejskich. W 2001 r.
w skrajnym ubóstwie w miastach żyło około 6% osób, w tym w dużych ośrod-
kach miejskich liczących co najmniej 500 tys. mieszkańców 2%, natomiast
w miastach do 20 tys. mieszkańców ok. 10%. Na wsi poniżej granicy ubó-
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stwa przyjętej na poziomie minimum egzystencji żyło około 15% osób. Naj-
wyższym odsetkiem ubogich osób na wsi odznaczały się gospodarstwa nie ma-
jące własnego gospodarstwa rolnegoi utrzymujące się głównie ze źródeł nie-
zarobkowych innych niż emerytura i renta. W najtrudniejszej sytuacji znajdowały
się osoby żyjące w regionach kraju o szczególnie trudnej sytuacji na rynku
pracy. Do najbardziej zagrożonych ubóstwem należą województwa: święto-
krzyskie, warmińsko-mazurskie, podkarpackie, lubelskie.

Granice ubóstwa w TV kwartale 2001 r.
Tablica 5

 

GRANICE UBÓSTWA Gospodarstwo |-osobowe Gospodarstwo OSOBOWY
(2 osoby dorosłe + 2 dzieci do ls 14)
 

 

 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

w złotych
Ralywia 36 1150
Ustawowa AT 105
Minimum cgzstencji 338 513
Subiehywna ejdjka 554 16

Tablica 6
Odzetek osóbw gospodarstwach domowych zagrożonych ubóstwem.

według wybranych cech społeczno-ckonomicznych w 2001r

GOSPODARSTWA DONOWE Granice ubózwa
rolywa» wsawowa” ii,

węch
TG 150. 55
1i2 Da 5
358 225 5

133 16 12
Pracowników wzytkających gospodarstwo roli 331 205 DZ
Rolników 265 126
"Pracującychna własnyrachunek 100. 5
"Emennów| rencistów 153 33
"Emertów 55 EEJ
Rencistów 337 róż
trzymających cię 7 niezerowych Fedde 35 A
"p biologiczny gospodarstwa
Gospodarstwa jednoosobowe 49 51 21
„Małżeństwa bez dziecina utrzymaniu El 35 15
Malieństwa | dzieckiem na utrzymani AI 57 ii
Malżeństwa z 7 dziecima utrzymaniu BS 115 70
Małżeństwa 2.3 dziecina utrzymaniu 335 EJEI IEI
Mażeństwa z 4 więcej dzieci na utrzymaniu 86 ŚŚ1 333
Miska lub ojej z dziećmi na utrzymanin 215 i87 ji.5    
s 50% średnich miesięcznych wydatków gospodarstw domowych.
» Kwota, która zgodnie z ustawą uprawnia do ubiegania się o przyznanie świadczenia pieniężnego 2 pomo-

cy społecznej.
*Szacowane przez IPiSS.
Źródło: Szacunek na podstawie badań budżetów gospodarstw domowych
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Ogólnie możnastwierdzić, że na syndrom głębokiego ubóstwa w Polsce
składa się bezrobocie połączonez niskim poziomem wykształcenia, z wielo-
dzietnością, faktem zamieszkania w małych ośrodkach miejskich oraz na wsi
- szczególnie na terenach objętych bezrobociem strukturalnym.


