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INFORMACJE. PRZEGLĄDY. RECENZJE
Wydawnictwa GUS — kwiecień 2017 r.
Z kwietniowej oferty wydawniczej GUS warto zwrócić uwagę na publikację
cykliczną „Dochody i warunki życia ludności Polski (raport z badania EU-SILC 2015)” oraz wydanie jednorazowe „Sytuacja społeczno-ekonomiczna
gospodarstw domowych w latach 2000—2015. Zróżnicowanie miasto—
—wieś”.

Pierwsza z nich zawiera informacje o warunkach
życia ludności w Polsce zaczerpnięte z Europejskiego Badania Warunków Życia (EU-SILC), przeprowadzonego w okresie od maja do lipca 2015 r.
Publikacja składa się z części opisowej zawierającej uwagi metodyczne i rozdziału tabelaryczno-analitycznego. Część metodyczna obejmuje: informacje ogólne o badaniu, opis schematu losowania
próby i uogólniania wyników, informacje o jakości
i imputacji danych oraz wyjaśnienie podstawowych
pojęć i definicji.
W części tabelarycznej podano: wyniki badania
rocznych dochodów do dyspozycji oraz ich składowych w ujęciu na jednostkę ekwiwalentną oraz
na osobę w gospodarstwie domowym, trudności w zaspokajaniu podstawowych
potrzeb, sytuacji mieszkaniowej, wyposażenia w niektóre dobra trwałego użytkowania, korzystania z opieki lekarskiej i samooceny stanu zdrowia osób
w wieku 16 lat i więcej. Informacje podano według grup społeczno-ekonomicznych ludności oraz gospodarstw ogółem, klas miejscowości, wielkości gospodarstwa domowego i stopnia urbanizacji oraz regionów.
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W opracowaniu zamieszczono również wskaźniki spójności społecznej dla
Polski oraz krajów Unii Europejskiej, a także aneks zawierający dane dotyczące
bezwzględnych i względnych błędów szacunku dochodów. Ponadto w publikacji znajduje się komentarz dotyczący rozkładu dochodów badanej zbiorowości
oraz opis modułu „Uczestnictwo w życiu społecznym i kulturalnym oraz deprywacja materialna”. W module tym przedstawiono informacje na temat zaangażowania osób w wieku 16 lat i więcej w działalność społeczną, kulturalną, polityczną czy sportową.
Raport wydano w wersji polsko-angielskiej, dostępny jest również na stronie
internetowej GUS.

Druga publikacja ma na celu przedstawienie
sytuacji społeczno-ekonomicznej gospodarstw
domowych w miastach i obszarach wiejskich
w Polsce w latach 2000—2015. Stanowi ona kontynuację opracowania „Sytuacja społeczno-ekonomiczna gospodarstw domowych w latach 2000—
—2011. Zróżnicowanie miasto—wieś”. Zawarto
w niej rozszerzony szereg czasowy zmiennych,
a analizy i wnioski zweryfikowano na podstawie
nowych danych.
Opracowanie przygotowano na podstawie danych pochodzących z badania budżetów gospodarstw domowych. Badanie to spełnia istotną rolę
w analizowaniu warunków życia ludności, dostarczając cennych informacji o: rozchodach, spożyciu ilościowym żywności, przychodach, warunkach mieszkaniowych, zróżnicowaniu dochodów oraz innych
aspektach jakości życia grup ludności wyodrębnionych według źródeł dochodów
lub miejsca zamieszkania.
Publikacja składa się z komentarza oraz części tabelarycznej, poprzedzonych
opisem metodologii badania. W uwagach metodycznych Czytelnicy znajdą
omówienie metody i organizacji badania oraz wyjaśnienie podstawowych pojęć,
definicji i kategorii ekonomicznych. Wskazano również najważniejsze zmiany
metodologiczne wprowadzone w latach 2000—2015.
W części analitycznej przedstawiono wyniki w kilku blokach tematycznych:
„Charakterystyka gospodarstw domowych”, „Dochody i wydatki gospodarstw
domowych”, „Spożycie produktów żywieniowych”, „Warunki mieszkaniowe”,
„Wyposażenie w dobra trwałego użytkowania” oraz „Subiektywna ocena własnej sytuacji materialnej gospodarstw domowych”. Porównano dane dla gospodarstw domowych dla lat 2000 i 2015, a w niektórych przypadkach także dla lat
2005 i 2010. W niektórych zagadnieniach analizę rozszerzono według klas
miast. Dla obszarów wiejskich za punkt odniesienia przyjęto niekiedy, obok
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miast ogółem, także największe ośrodki miejskie, liczące co najmniej 500 tys.
mieszkańców. Część danych zilustrowano na wykresach oraz mapach.
Bogatym uzupełnieniem komentarza opisowego jest część tabelaryczna zawierająca szczegółowe dane ułatwiające analizę warunków życia ludności
w podziale na miasta 100—199, 200—499, 500 i więcej tysięcy mieszkańców
oraz wieś. Dane w tej części zawierają wyniki dla roku 2000 oraz dla lat 2010—
—2015. Zakończenie publikacji stanowi słownik podstawowych terminów stosowanych w badaniu.
Opracowanie w języku polskim (dodatkowo wstęp, spis treści oraz słownik
terminów w języku angielskim) dostępne jest na stronach internetowych Urzędu.
Do wydania w wersji elektronicznej dołączono tablice w formacie MS Excel,
które umożliwiają prowadzenie własnych analiz.

W kwietniu br. ukazały się także: „Aktywność ekonomiczna ludności Polski
IV kwartał 2016 r.”, „Biuletyn Statystyczny Nr 3/2017”, „Budownictwo
mieszkaniowe I—IV kwartał 2016 r.”, „Ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych — luty 2017 r.”, „Działalność podmiotów
posiadających jednostki zagraniczne w 2015 r.”, „Informacja o sytuacji
społeczno-gospodarczej kraju w I kwartale 2017 r.”, „Informacja o sytuacji
społeczno-gospodarczej województw nr 4/2016”, „Nakłady i wyniki przemysłu w 2016 r.”, „Poland Quarterly Statistics No. 4/2016”, „Produkcja
ważniejszych wyrobów przemysłowych w marcu 2017 r.”, „Zatrudnienie
i wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2016 r.” oraz „Wiadomości
Statystyczne nr 4/2017 (671)”.
Oprac. Justyna Gustyn

