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BUD ETY  GOSPODARSTW  DOMOWYCH
W WOJEWÓDZTWIE  MAZOWIECKIM  W  2008  R.

Przy publikowaniu danych Urz du Statystycznego prosimy o podanie ród a.

W sytuacji gospodarstw domowych w województwie mazowieckim w 2008 r. w porównaniu
z rokiem poprzednim odnotowano:

wi kszy wzrost wydatków ni  dochodu rozporz dzalnego,

popraw  wyposa enia gospodarstw domowych w dobra trwa ego u ytkowania.

Badanie bud etów gospodarstw domowych pe ni wa  rol  w analizach poziomu ycia ludno ci,

jest bowiem jedynym ród em informacji o dochodach, wydatkach, spo yciu ilo ciowym ywno ci oraz

o wyposa eniu gospodarstw domowych w dobra trwa ego u ytkowania. Prowadzone jest metod

reprezentacyjn , która daje mo liwo  uogólnienia (z okre lon  precyzj ) uzyskanych wyników na wszystkie

gospodarstwa domowe w kraju. W 2008 r. w województwie mazowieckim badaniem tym obj to 5299

gospodarstw domowych. Prezentowane wyniki badania ustalono na podstawie o wiadcze  osób bior cych

w nim udzia .

Tabl. 1. Przeci tna liczba osób w gospodarstwie domowym

W tym

pobieraj cych wiadczenia z ubezpiecze
 spo ecznych i pomocy spo ecznejL a t a Ogó em

pracuj cych

razem w tym emerytur
lub rent

pozostaj cy na
utrzymaniu

2007.................... 2,83 1,19 0,73 0,62 0,86

2008.................... 2,78 1,21 0,72 0,63 0,78

Podstawow  kategori  ekonomiczn  — maj  decyduj cy wp yw na warunki ycia gospodarstwa

domowego — jest dochód rozporz dzalny, który przeznaczany jest na wydatki oraz przyrost oszcz dno ci.

W 2008 r. przeci tne gospodarstwo domowe w województwie mazowieckim rozporz dza o

miesi cznym dochodem wynosz cym rednio 1336,46 z  na 1 osob ; by  on wy szy o 10,7% (o 129,31 z )

od analogicznego dochodu sprzed roku. Relatywnie zwi kszy  si  dochód z pracy najemnej —

o 18,6% (o 121,13 z ) i dochód ze wiadcze  z ubezpiecze  spo ecznych i pomocy spo ecznej — o 7,1%

(o 19,93 z ), a tak e dochód z pracy na w asny rachunek — o 1,9% (o 2,68 z ); zmniejszy  si  natomiast

dochód z gospodarstwa indywidualnego w rolnictwie — o 4,2% (o 2,42 z ).
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Dochód rozporz dzalny gospodarstwa domowego w najwi kszym stopniu tworz  dochody z pracy

najemnej oraz dochody ze wiadcze  z ubezpiecze  spo ecznych i pomocy spo ecznej. W 2008 r. ich udzia

w dochodzie rozporz dzalnym wynosi  odpowiednio 57,8% i 22,4%.

W porównaniu ze struktur  dochodów gospodarstw domowych w 2007 r. zwi kszy  si  jedynie udzia

dochodu z pracy najemnej (o 3,8 pkt proc.). Udzia  dochodów osi ganych z pracy na w asny rachunek

zmniejszy  si  o 0,9 pkt proc., dochodów ze wiadcze  z ubezpiecze  spo ecznych i pomocy spo ecznej —

o 0,8 pkt proc. oraz dochodów z gospodarstwa indywidualnego w rolnictwie —  o 0,7 pkt proc.

Przeci tny miesi czny dochód rozporz dzalny na 1 osob  w województwie mazowieckim by  wy szy

od dochodu w kraju o 290,94 z , tj. o 27,8%.

Tabl. 2. Przeci tny miesi czny dochód rozporz dzalny na 1 osob  w gospodarstwach domowych

W tym

Ogó em z pracy
 najemnej

z gospodarstwa
indywidualnego

w rolnictwie

z pracy na
asny

rachunek

ze wiadcze
z ubezpiecze
spo ecznych

i pomocy
spo ecznej

Dochód do
dyspozycjiL a t a

w z otych

2007…………...... 1207,15 651,46 57,40 138,64a 279,80 1165,16

2008……………... 1336,46 772,59 54,98b 141,32 299,73 1286,55

a, b d wzgl dny szacunków przekracza 10% i wynosi: a — 12,80%, b — 12,95%.

W 2008 r. przeci tne miesi czne wydatki gospodarstwa domowego w województwie wynosi y

w przeliczeniu na 1 osob  1147,27 z  i by y o 13,6% (o 137,01 z ) wy sze ni  przed rokiem. Najbardziej

wzros y wydatki na restauracje i hotele (o 27,2%) oraz na transport (o 24,0%). Odnotowano równie  znaczny

wzrost wydatków na rekreacj  i kultur  oraz wydatków na u ytkowanie mieszkania i no niki energii

(odpowiednio o: 22,9% i 16,3%).

Tabl. 3. Przeci tne miesi czne wydatki na 1 osob  w gospodarstwach domowych

2007 2008 2007 2008
Wyszczególnienie

w z otych w odsetkach 2007= 100

O g ó  e m....................................................... 1010,26 1147,27 100,0 100,0 113,6

W tym towary i us ugi konsumpcyjne a............ 968,27 1097,36 95,8 95,6 113,3

w tym:

ywno  i napoje bezalkoholowe................ 236,97 257,23 23,5 22,4 108,5

napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe........ 25,89 29,09 2,6 2,5 112,4

odzie  i obuwie ............................................ 61,75 69,48 6,1 6,1 112,5

ytkowanie mieszkania i no niki energii ... 173,08 201,33 17,1 17,5 116,3

wyposa enie mieszkania i prowadzenie
gospodarstwa domowego ........................... 58,23 61,57 5,8 5,4 105,7

zdrowie......................................................... 55,69 62,15 5,5 5,4 111,6

transport ....................................................... 107,44 133,25 10,6 11,6 124,0

czno ....................................................... 51,98 54,68 5,1 4,8 105,2

rekreacja i kultura ........................................ 87,99 108,15 8,7 9,4 122,9

edukacja....................................................... 18,74 19,18 1,9 1,7 102,3

restauracje i hotele ...................................... 22,85 29,06 2,3 2,5 127,2

inne towary i us ugi ...................................... 59,88 63,19 5,9 5,5 105,5
a cznie z kieszonkowym nieuwzgl dnionym w podziale wed ug rodzajów wydatków.
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W strukturze wydatków dominowa y wydatki zwi zane z zakupem towarów i us ug konsumpcyjnych

z udzia em 95,6% (podobnie przed rokiem). Najistotniejsz  grup  stanowi y wydatki na ywno  i napoje

bezalkoholowe, na które gospodarstwa domowe przeznacza y przeci tnie 22,4% ogó u wydatków (o 1,1 pkt

proc. mniej ni  w 2007 r.). Znacz  grup  wydatków by y op aty ponoszone przez gospodarstwa domowe

z tytu u u ytkowania mieszkania i za korzystanie z no ników energii. W 2008 r. stanowi y one przeci tnie

17,5% ogó u wydatków (o 0,4 pkt proc. wi cej ni  przed rokiem).

Struktura wydatków bud etów gospodarstw domowych województwa mazowieckiego nie odbiega a

znacz co od struktury tych wydatków w kraju. Najwi ksz  ró nic  odnotowano w wydatkach na ywno

i napoje bezalkoholowe, których udzia  by  w województwie o 3,2 pkt proc. ni szy ni rednio w kraju, a tak e

w wydatkach na transport oraz na rekreacj  i kultur , których udzia  by  o 1,5 pkt proc. wy szy od redniej

krajowej.

Przeci tne miesi czne dochody i wydatki na 1 osob  w gospodarstwach domowych

Dochód rozporz dzalny Wydatk i

Mazowieckie

Polsk a

20082007

928,87 z
809,95 z

1207,15 z
1010,26 z

1045,52 z
904,27 z

1147,27 z
1336,46 z

Wyniki bada  bud etów gospodarstw domowych informuj  o ilo ci ywno ci zakupionej lub w inny

sposób pozyskanej przez gospodarstwo domowe (z w asnego gospodarstwa rolnego lub dzia ki pracowni-

czej; otrzymanej w darze, itp.).

W 2008 r. w województwie mazowieckim, w porównaniu z rokiem poprzednim, znacznie spad o

spo ycie m.in.: mleka — o 5,3%, pieczywa i produktów zbo owych — o 1,5% ( w tym pieczywa o 3,0%);

wzros o natomiast spo ycie owoców — o 11,6% oraz mi sa — o 5,6%.

Tabl. 4. Przeci tne miesi czne spo ycie a niektórych artyku ów ywno ciowych na 1 osob  w gospo-
darstwach domowych

Pieczywo i produkty
zbo owe

ogó em w tym
pieczywo

Mi so Ryby b
Napoje
mleczne
i jogurty

Sery

Oleje
i pozo-
sta e
uszcze

Owoce Warzywa Cukier
L a t a

w kg

Mleko c

w l

w kg

Jaja
w szt.

w kg

2007….. 7,49 5,03 5,31 0,46 3,76 0,73 0,95 12,71 1,29 3,71 10,76 1,38

2008….. 7,38 4,88 5,61 0,50 3,56 0,73 0,97 12,60 1,31 4,14 10,72 1,42

a Bez spo ycia w placówkach gastronomicznych. b Bez marynat, przetworów ze zwierz t morskich i s odkowodnych, wyrobów garma-
eryjnych i panierowanych. c Bez zag szczonego i w proszku.

Na podstawie przeprowadzonych bada  mo na stwierdzi , e w 2008 r. powszechnie wyst puj cymi

w gospodarstwach domowych dobrami trwa ego u ytkowania by y dobra uwa ane za niezb dne do ich funk-

cjonowania, jak ch odziarki czy automaty pralnicze.

W porównaniu z 2007 r. w badanych gospodarstwach domowych województwa mazowieckiego

nast pi a dalsza poprawa ich wyposa enia w wiele dóbr trwa ego u ytkowania. Najwi kszy przyrost udzia u

gospodarstw domowych wyposa onych w dane dobro odnotowano w odniesieniu do odtwarzaczy DVD
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(o 7,0 pkt proc.), komputerów osobistych (o 6,5 pkt proc.), drukarek (o 3,9 pkt proc.) oraz telefonów

komórkowych (o 3,8 pkt proc.).

Tabl. 5. Gospodarstwa domowe wyposa one w niektóre przedmioty trwa ego u ytkowania a

Ch odziarka Zamra arka Automat
pralniczy

Zmywarka do
naczy

Kuchenka
mikrofalowa

Samochód
osobowy

Odtwarzacz
yt kompak-
towychL a t a

w % ogó u gospodarstw domowych

2007 ...... 99,0 21,3 83,5 9,4 41,1 52,5 15,9

2008 ...... 98,9 22,5 85,9 12,5 43,3 55,6 17,5

(dok.)

Zestaw do
odbioru,

rejestracji i
odtwarzania

wi ku
(wie a)

Odbiornik
telewizyjny

Odtwarzacz
DVD

Telefon
komórkowy

Magnetowid,
odtwarzacz

wideo

Urz dzenie
do odbioru

telewizji
satelitarnej b

Komputer
osobisty Drukarka

L a t a

w % ogó u gospodarstw domowych

2007 ....... 45,8 98,3 42,7 81,8 40,4 48,5 53,2 35,2

2008 ....... 43,9 97,7 49,7 85,6 36,1 51,6 59,7 39,1

a Opracowano na podstawie stanu w ko cu poszczególnych kwarta ów. b cznie z telewizj  kablow .

Opracowanie: Wydzia  Analiz, Rozpowszechniania i Promocji, tel. 022 464 21 94,
e-mail: e.wyszolmierska@stat.gov.pl

mailto:e.wyszolmierska@stat.gov.pl

