Ma gorzata Sulmicka

ZARYS METODOLOGII BADANIA UBÓSTWA
Just like combating terror, fighting poverty is a common responsibility
Nick Stern  zast pca Prezesa
i G ówny Ekonomista Banku wiatowego

Problem ubóstwa, w przesz o ci postrzegany na poziomie jednostki
lub pewnych grup spo ecznych w ramach poszczególnych spo ecze stw,
w wieku XX sta si tak e problemem ca ych krajów a nawet regionów wiata.
Zmieni y si te formy przeciwdzia ania temu zjawisku oraz agodzenia jego
skutków. Nast pi o przej cie od dzia a o charakterze filantropijnym i pomocy
na szczeblu rodziny oraz spo eczno ci lokalnych, do przeniesienia g ównego
ci aru odpowiedzialno ci na pa stwo, co przejawia o si w powstaniu odpowiednich instytucji i organizacji. Ewolucja ta dokona a si najpierw na szczeblu
krajowym. Wzrost powi za w gospodarce wiatowej i lepszy przep yw informacji spowodowa y, e zacz to podejmowa zorganizowane dzia ania na
rzecz zmniejszania ubóstwa tak e w skali mi dzynarodowej. U progu XXI
wieku, ze wzgl du na powoduj c rosn ce napi cia ogromn skal tego problemu a zarazem coraz wi ksze mo liwo ci przeciwdzia ania mu, walk
z ubóstwem uznaje si coraz cz ciej za jeden z najwa niejszych priorytetów
i wyzwa najbli szej przysz o ci. Dla okre lenia skali potrzebnej pomocy,
jej form oraz monitorowania skuteczno ci dzia a podejmowanych w celu
zmniejszania ubóstwa niezb dna jest ilo ciowa analiza rozmiarów tego zjawiska.
1.

Podstawowe mierniki ubóstwa

Punktem wyj cia a zarazem podstawowym problemem metodologicznym
wszystkich analiz ilo ciowych dotycz cych ubóstwa jest wybór miernika standardu ycia oraz wyznaczenie tzw. linii ubóstwa, czyli pewnej warto ci progowej przyj tego miernika odcinaj cej populacj ubogich od nie ubogich
w danym spo ecze stwie.
Linia ubóstwa jest to najcz ciej warto dochodów lub wydatków (konsumpcji) niezb dna do uzyskania minimalnego standardu yciowego w zakresie wy ywienia i zaspokojenia pozosta ych niezb dnych podstawowych potrzeb.1 Osoby, których mierzalny standard ycia znajduje si poni ej linii ubóstwa uwa a si za biedne.
1

Wzgl dno
poj cia potrzeb niezb dnych, których niezaspokojenie uto samiane
jest z ubóstwem dobrze ilustruje nast puj cy cytat z has a ubóstwo pochodz cy
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W przypadku ludzi ubogich, ich dochody i wydatki s na ogó bardzo
do siebie zbli one. W literaturze po wi conej metodologii badania ubóstwa
spotyka si cz sto pogl d, e wydatki s bardziej miarodajnym wska nikiem
rzeczywistego standardu ycia rodzin ni deklarowane przez nie dochody.
W oparciu o wieloletnie badania bud etów gospodarstw domowych stwierdzono, e po pierwsze  wydatki cechuje mniejszy stopie zani e , a po drugie s
one
bardziej
zbli one
do
tzw.
dochodów
permanentnych,
tj. przewidywanych przez gospodarstwo domowe w d u szej perspektywie,
a przez to bardziej stabilne. Ma to istotne znaczenie przy ocenie sytuacji
np. w rolnictwie, gdzie dochody podlegaj silnym wahaniom sezonowym.
Przyj cie za podstaw oceny rozmiarów ubóstwa dochodów lub wydatków
gospodarstwa domowego daje wynik wy szy lub ni szy w zale no ci od kraju.
Na przyk ad na W grzech, stopy ubóstwa mierzone w oparciu o dochody s
prawie dwa razy ni sze ni liczone w oparciu o wydatki, ale np. w USA sytuacja jest odwrotna.2 Wyniki bada pokazuj jednak, e chocia stopy ubóstwa
mierzone dochodami i wydatkami ró ni si , czasem nawet do wyra nie,
nie ma to jednak na ogó znacz cego wp ywu na trendy obrazuj ce rozmiary
ubóstwa.
Tab. 1. Stopy ubóstwa na W grzech liczone w oparciu o dochody
i wydatki gospodarstw domowych
linia ubóstwa

stopy ubóstwa

wed ug dochodów gospo- wed ug wydatków gospodarstw domowych (w %)
darstw domowych (w %)
minimalna emerytura 2,5
4,5
50% rednich docho- 5,0
9,3
dów
75% rednich docho- 17,0
25,3
dów
Obja nienia: linie ubóstwa maj nast puj ce miesi czne warto ci w forintach: minimalna emerytura: 6400, 50% rednich dochodów : 7 597, 75% rednich dochodów: 10 129;
stopa ubóstwa oznacza udzia osób, których dochody lub wydatki s ni sze od
danej linii ubóstwa.

ród o: Hungary. Poverty and Social Transfers, The World Bank 1996, s. 4.

2

z encyklopedii ameryka skiej: W niektórych spo ecze stwach ludzie chodz do sklepów
i kupuj
ywno w ilo ciach pokrywaj cych dzienne zapotrzebowanie a w domach przechowuj niewiele ywno ci. Drugim ekstremum stanowi USA, gdzie wi kszo
ywno ci rozprowadzana jest przez wielkie centra handlowe i ludzie robi zakupy raz na tydzie
lub nawet d u ej, które nast pnie przechowuj w domu. By oby trudno zaspokoi potrzeby
ywno ciowe w USA bez lodówki, a w wielu przypadkach tak e bez samochodu. Je li wi c
ywno jest potrzeb elementarn , to ka dy produkt spo ecznie niezb dny do jej dystrybucji
i konsumpcji te staje si niezb dny. Brak telefonu w USA powoduje wi ksz deprywacj ni
w innych spo ecze stwach. The Encyclopedia Americana, International Edition, Grolier Inc.,
1992, s. 496.
D. T. Sleznick, Poverty in the Postwar United States, Journal of Political Economy,
Feb. 1993, ss. 1-38.

Ma gorzata Sulmicka: Zarys metodologii bada ubóstwa

321

Uwa a si , e dla zachowania porównywalno ci dochodowego standardu ycia gospodarstw domowych w mie cie i na wsi, czy nawet w ró nych
regionach kraju, dane dotycz ce wydatków powinny by uzupe niane o warto konsumpcji z w asnej produkcji oraz korygowane o ró nice w kosztach
utrzymania wynikaj ce z lokalnych ró nic w poziomie cen.3 W przeciwnym
razie porównania mi dzyregionalne mog by myl ce. Np. w przypadku Bia orusi badania przeprowadzone w 1995 r. przez Bank wiatowy wykaza y,
e stopa ubóstwa mierzona tylko dochodami pieni nymi ludno ci jest wy sza
na wsi ni w mie cie. Jednak chocia mieszka cy miast mieli wy sze dochody
pieni ne ni mieszka cy wsi, to uwzgl dnienie dochodów w naturze mieszka ców wsi oraz ró nic cen pomi dzy miastem i wsi , spowodowa o zmian
wyniku: po wspomnianych korektach, ubóstwo w miastach oszacowano na
39% i na 30% na wsi.4 W Rosji braki ywno ci uzupe niane s w znacz cym
stopniu przez produkcj ywno ci z niewielkich, ale efektywnie wykorzystywanych dzia ek prywatnych. Powoduje to, e dane dotycz ce wydatków na ywno nie oddaj prawdziwego obrazu poziomu jej konsumpcji oraz nie pokazuj rzeczywistego zró nicowania sytuacji gospodarstw ubogich, które posiadaj i nie posiadaj dzia ki oraz regionalnych ró nic w poziomie konsumpcji
ywno ci pomi dzy regionami, gdzie uprawa dzia ek jest rozpowszechniona,
a regionami gdzie ze wzgl dów klimatycznych nie jest ona w ogóle mo liwa.
O ile mo na zgodzi si z zasadno ci uwzgl dniania wp ywu na koszty
utrzymania lokalnych ró nic w poziomie cen (cho ten s uszny teoretycznie
postulat w praktyce bywa trudny do realizacji),5 o tyle dyskusyjny wydaje si
postulat podnoszenia poziomu dochodów ludno ci wiejskiej o warto
konsumpcji w asnej i równocze nie nie uwzgl dnianie faktu, e rolnik w przeciwie stwie do wi kszo ci zatrudnionych w mie cie, cz
dochodów uzyskanych ze sprzeda y reinwestuje w produkcj , co je w istotny sposób pomniejsza. Im bardziej rozwarte s no yce mi dzy cenami rodków produkcji a cenami za p ody rolne, tym wi kszy jest ubytek realnego dochodu rolników.
W skrajnych przypadkach je li koszty produkcji s równe dochodom uzyskanym ze sprzeda y, dochód zostaje zredukowany do zera. Poprawnie nale a oby gospodarstwo rolne traktowa tak jak ka de przedsi biorstwo, w którym
dochód traktuje si jako ró nic mi dzy przychodami i kosztami.
Dla zachowania porównywalno ci wydatki powinny by te skorygowane
o wp yw jaki na koszty utrzymania gospodarstwa domowego ma jego wielko
i sk ad demograficzny. Zak ada si , e ka dy dodatkowy cz onek gospodarstwa
domowego potrzebuje mniej ni proporcjonalnego wzrostu dochodów dla
utrzymania danego poziomu standardu yciowego. Najcz ciej dokonuje si
takiej korekty w oparciu o tzw. skale ekwiwalentno ci. Przyk adowo w skali
stosowanej w statystykach krajów OECD (w tym w Polsce) przyjmuje si przewa nie nast puj ce parametry przeliczeniowe: wag 1 przypisuje si pierwszej
3
4
5

Por. Poverty Reduction Handbook, The World Bank 1993, s. 14.
Belarus, An Assesment of Poverty and Prospects for Improved Living Standards, The World,
Bank, 1996, s. 8.
Np. w badaniach ubóstwa w Polsce lokalne ró nice w poziomie cen nie s brane pod uwag .
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osobie doros ej, 0,7 ka dej nast pnej osobie doros ej oraz 0,5  ka demu
dziecku do 14 roku ycia. W skali stosowanej przez Bank wiatowy w odniesieniu do krajów ubogich przypisuje si wag 1 ka dej osobie doros ej, 0,2
dzieciom w wieku od 0 do 6 lat, 0,3 dzieciom w przedziale wieku 7 12 lat
i 0,5  dzieciom w wieku 13  17 lat. Inn metod korygowania dochodu
o ró nice wynikaj ce z rozmiarów gospodarstwa domowego a zarazem
uwzgl dniaj c istnienie korzy ci skali przy obliczaniu dochodu jednostki
w oparciu o dochody gospodarstwa domowego, jest dzielenie dochodu gospodarstwa domowego przez pierwiastek kwadratowy liczby osób wchodz cych
i struktura demograficzna gospodarstwa
w jego sk ad. Nie tylko liczebno
domowego, ale i jego typ (np. gospodarstwo pracownicze i emeryckie) bywa
brany pod uwag przy ustalaniu minimalnych poziomów dochodów lub wydatków. Rozwi zania te zawieraj oczywi cie znaczny element arbitralno ci,
jednak s powszechnie stosowane w celu uzyskania wi kszej porównywalnoci i zwi kszenia operacyjnej przydatno ci danych. W praktyce wielo metod
standaryzacji danych oraz fakt, e raz s one stosowane a raz nie, na ogó
jeszcze bardziej utrudnia badania porównawcze, zw aszcza mi dzynarodowe.
Wad dochodu jako miernika standardu ycia jest m. in. fakt, e o poziomie ycia gospodarstwa domowego decyduje nie tylko uzyskiwany przez
nie strumie bie cych dochodów, ale tak e posiadane zasoby: mieszkanie,
dobra trwa ego u ytku, oszcz dno ci. Zaostrzenie kryterium ubóstwa przez
uwzgl dnienie obok kryterium dochodu tak e posiadanych zasobów powodowa oby zmniejszenie frakcji ubogich. Problem ten ma tym wi ksze znaczenie
im bogatszy jest kraj. Uwa a si na przyk ad, e w krajach bogatych w przypadku cz ci osób w wieku emerytalnym zaliczonych w oparciu o kryterium
dochodu do ubogich, posiadane przez nie zasoby powoduj , e ich rzeczywisty standard ycia jest znacznie wy szy ni np. w gospodarstwach domowych
ludzi m odych o podobnie niskim poziomie dochodów. W USA osoby, które
w danym roku mia y zerowy lub ujemny dochód zaliczane s do populacji
ubogich. W praktyce sytuacja taka zwi zana jest jednak cz sto z bie cymi
stratami w biznesie lub stratami kapita owymi i nie jest w zwi zku z tym miarodajnym wska nikiem ubóstwa rodzin. Po wy czeniu z populacji biednych
grupy rodzin, które mia y zerowy lub ujemny dochód, nast pi o gwa towne
pogorszenie redniego standardu ycia pozosta ej populacji ubogich mierzonego innymi wska nikami. I tak na przyk ad procent rodzin posiadaj cych
w asne domy spad z 41 do 36%, bowiem rodziny wykazuj ce zerowy lub
ujemny dochód mia y wysoki, 64% towy wska nik w asno ci domów.6 Poniewa jednak niskie bie ce dochody mog by tylko w ograniczonym stopniu
kompensowane przez dobra trwa ego u ytku, w praktyce bardzo trudno wyznaczy granic okre laj ca np. jaki poziom zagospodarowania materialnego
gospodarstwa domowego powinien wyklucza je z populacji ubogich.7
6
7

Por. M. Federman, What does it mean to be poor in America, Monthly Labor Review,
May 1996, s. 13
J. Rutkowski, W kwestii kryterium ubóstwa, Praca i Zabezpieczenie Spo eczne, nr 9/1988.
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Inn s abo ci stosowania miernika dochodów lub wydatków w ocenie
standardu ycia jest to, e odzwierciedlaj one jedynie udzia dóbr i us ug
rynkowych a nie pokazuj np. warto ci spo ycia zbiorowego uzyskiwanego
nieodp atnie. Nie odzwierciedlaj one istotnych aspektów standardu yciowego, na który sk ada si dost pno i jako ró nego rodzaju us ug i wiadcze
socjalnych. Jednak chocia informacje na ten temat s bardzo u yteczne dla
oceny problemu ubóstwa w danym kraju, to i w tym przypadku problemy z ich
porównywalno ci , kwantyfikacj i agregacj powoduj , e wi kszo
linii
ubóstwa bazuje wy cznie na danych dotycz cych dochodów lub konsumpcji.
W sumie nale y wi c stwierdzi , e cho dochód (lub wydatki) jako miernik
poziomu ubóstwa posiada wiele s abo ci, z których nale y sobie zdawa spraw badaj c ten problem, to jednak poniewa  w warunkach gospodarki rynkowej zale no mi dzy stopniem deprywacji a dochodem b d cym w dyspozycji jest bardzo wysoka,8 mo na przyj , e jest to miernik wystarczaj co
adekwatny.
Cho trudno ci zwi zane z kwantyfikacj i agregacj poza dochodowych
zmiennych okre laj cych standard ycia powoduj , e na ogó nie uwzgl dnia
si ich przy wyznaczaniu linii ubóstwa, s one przedmiotem licznych analiz.
Informacje na temat zasobno ci gospodarstw domowych stanowi uzupe niaj c charakterystyk g boko ci ubóstwa, pokazuj na ile poza dochodowy
standard ycia rodzin ubogich odbiega od standardu nieubogich. Cho
i tu wnioski mog by myl ce. Np. w przypadku dób trwa ego u ytku nie
uwzgl dnia si na ogó ich jako ciowej charakterystyki. Dobra materialne
b d ce w posiadaniu ubogich s z regu y starsze, gorszej jako ci i posiadaj
ni sz warto ni znajduj ce si w posiadaniu rodzin niebiednych. Np. porównanie takie przeprowadzone w USA w przypadku domów wykaza o,
e mediana warto ci domów b d cych w posiadaniu rodzin ubogich jest o 58%
ni sza ni domów b d cych w posiadaniu rodzin nieubogich.9 Poza tym
w zale no ci od poziomu rozwoju kraju przy okre laniu poziomu zamo no ci
gospodarstw domowych przyjmowane s ró ne zestawy dóbr trwa ego u ytku.
W Indiach w badaniach porównawczych poziomu materialnego zagospodarowania rodzin na pierwszym miejscu wymieniany jest zegarek, a przy danych
dotycz cych warunków mieszkaniowych rozró nia si miejsca zamieszkania
zbudowane z wysokiej i niskiej jako ci materia ów, co w praktyce oznacza
budownictwo slumsowe
W wielu biednych krajach rozwijaj cych si w bud etach ludzi ubogich
wydatki na ywno stanowi dominuj c pozycj , dlatego czasami jako miernik standardu ycia przyjmuje si poziom lub udzia wydatków na ywno
8
9

S. Golinowska, Badania nad ubóstwem. Za o enia i metoda, [w:] Polska bieda II. Kryteria,
ocena, przeciwdzia anie, IPiSS, Warszawa 1997, s. 19.
M. Federman, op. cit., s. 4. W Polsce prób zbadania sfery zasi gu sfery ubóstwa przy
pomocy kryterium dochodu i wyposa enia gospodarstw domowych w przedmioty trwa ego
u ytku podj J. Rutkowski. Wed ug jego oblicze w 1983 roku stopa ubóstwa przy przyj ciu
kryterium niskiego dochodu by a o ponad 6 punktów procentowych wy sza w stosunku
do stopy ubóstwa liczonej wed ug kryterium cznego, tj. dochodu i wyposa enia w PTU.
J. Rutkowski, W kwestii kryterium ubóstwa, Praca i Zabezpieczenie Spo eczne, nr 9/1988.
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w dochodach, którego okre lona wysoko jest traktowana jako linia ubóstwa.
Podobn funkcj pe ni czasem powierzchnia ziemi uprawnej na osob
na terenach wiejskich lub powierzchnia mieszkaniowa na osob na terenach
miejskich. Form oceny standardu ycia bywa te ocena stopnia zaspokojenia
podstawowych potrzeb w dziedzinie wy ywienia, opieki zdrowotnej, edukacji,
mieszkania itp. w odniesieniu do normatywów ustalanych przez ekspertów
z poszczególnych dziedzin. Gospodarstwo jest uznawane jako ubogie je li
jego potrzeby w dziedzinie wy ywienia, ubrania, opieki zdrowotnej i edukacji
nie s zaspokojone na okre lonym poziomie. Poniewa jednak trudno jest
sumowa ró ne aspekty podstawowych potrzeb, komplikuje to podzia gospodarstw na ubogie i nie ubogie. Innym problemem jest subiektywno ocen w
okre laniu odpowiedniego poziomu zaspokojenia potrzeb w wymienionych
dziedzinach.10
Chocia w gruncie rzeczy wszystkie metody wyznaczania linii ubóstwa11
zawieraj elementy arbitralno ci, umownie dzieli si je na tzw. obiektywne,
przy pomocy których wyznacza si granic ubóstwa bezwzgl dnego (absolutnego), wzgl dne  wyznaczaj ce granice ubóstwa wzgl dnego (relatywnego)
i subiektywne. Z logicznego punktu widzenia bardziej poprawny by by podzia
na metody obiektywne i subiektywne, u podstaw którego le
dwie g ówne
koncepcje pojmowania ubóstwa. Pierwsza, traktuj ca ubóstwo jako stan niezaspokojenia elementarnych potrzeb yciowych bez wzgl du na to, na jakim
poziomie yj inni oraz druga opieraj ca si na koncepcji naruszenia zasad
sprawiedliwo ci spo ecznej poprzez istnienie nadmiernego dystansu mi dzy
poziomem ycia poszczególnych grup ludno ci. Podzia metod wyznaczania
ubóstwa na wymienione trzy grupy jest bardziej praktyczny bowiem bli ej
oddaje istot samych metod.
Linie ubóstwa bezwzgl dnego (absolutnego) okre lane s w oparciu
o ustalenie a nast pnie wycen potrzeb niezb dnych (elementarnych). O ile
historycznie pod poj ciem ubóstwa bezwzgl dnego rozumiano wy cznie taki
poziom zaspokojenia potrzeb, który warunkowa jedynie biologiczne prze ycie,
z czasem podniesiono t granic w czaj c równie minimum zaspokojenia
potrzeb spo ecznych uznawanych za niezb dne w ramach danej spo eczno ci.
Bazuje si w tym przypadku na formu owanych przez ekspertów za o eniach
dotycz cych poziomu dochodu umo liwiaj cego uzyskanie minimum standardu yciowego w danych warunkach. Chocia podstaw tej metody jest próba
obiektywizacji potrzeb, to w praktyce nie sposób unikn arbitralnych za o e
na temat tego co, komu, gdzie i w jakich proporcjach jest niezb dne. Oceny te
obarczone s te zwykle w jakiej mierze kulturowymi konwencjami.12 Linia
ubóstwa bezwzgl dnego zmienia si wraz ze zmianami kosztów utrzymania.13
10
11

12

Na temat pozadochodowych linii ubóstwa pisze: M. Ravallion, Poverty Lines in Theory and
Practice, LSMS Working Papers, The World Bank, 1998.
Najbardziej kompleksow w polskiej literaturze przedmiotu charakterystyk metod mierzenia
ubóstwa zawiera praca: T. Panek, J. Podgórski, A Szulc, Ubóstwo: teoria i praktyka pomiaru,
SGH,1999.
Jako klasyczny przypadek ilustruj cy ten aspekt podawany jest cz sto w literaturze przyk ad
zawarto ci jednego z pierwszych koszyków minimum konsumpcji, gdzie b d cy pionierem
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Linia ubóstwa wzgl dnego (relatywnego) wyznaczana jest przewa nie
jako pewien procent mediany lub redniego dochodu w danym kraju.14 Innym
sposobem stosowanym w ramach tego podej cia jest przyj cie za ubogie
osoby lub rodziny uzyskuj ce dochód poni ej okre lonego kwantyla w rozk adzie dochodów. Jako tzw. niski dochód b d cy rodzajem wzgl dnej linii ubóstwa przyjmuje si te np. poziom dochodu, przy którym udzia wydatków
na ywno , mieszkanie i ubranie przekracza jego okre lony procent.15 Linia
ubóstwa wzgl dnego przesuwa si wraz ze zmianami redniego dochodu
w danym spo ecze stwie. Praktyka pokazuje, e w krajach biednych linie
ubóstwa wzgl dnego i bezwzgl dnego s z regu y do siebie zbli one, natomiast w krajach bogatych linie ubóstwa wzgl dnego s wy sze od linii ubóstwa
bezwzgl dnego i ze wzgl du na swój stosunkowo wysoki poziom w gruncie
rzeczy bardziej pokazuj poziom nierówno ci spo ecznych ni biedy. Przy tej
metodzie wyznaczania linii ubóstwa mo e mie miejsce sytuacja, w której
nawet mimo wzrostu dochodów ludzi ubogich, poziom ubóstwa nie tylko nie
zmniejszy si , ale nawet wzro nie. Linie ubóstwa wzgl dnego w poszczególnych krajach ró ni si mi dzy sob wskutek ró nic w poziomie dochodów.
Dlatego przy porównaniach mi dzynarodowych trzeba pami ta , e  przyj cie
jako granicy ubóstwa takiego samego procentu rednich dochodów lub wydatków w kraju o przeci tnie wysokim i przeci tnie niskim poziomie dochodu
oznacza mo liwo nabycia za kwot stanowi ca próg ubóstwa zupe nie innego koszyka dóbr i us ug.16
Eurostat (Biuro Statystki krajów Unii Europejskiej) stosuje linie ubóstwa
równe 40%, 50% i 60% przeci tnych wydatków ekwiwalentnych ogó u gospodarstw domowych w danym kraju.17 W badaniach komparatywnych problemu
ubóstwa w krajach OECD stosuje si przewa nie lini ubóstwa na poziomie
50% mediany dyspozycyjnych dochodów ekwiwalentnych jednostki liczonych
w oparciu o dochody gospodarstwa domowego. Natomiast w odniesieniu
do krajów Unii Europejskiej do celów porówna w ramach tej grupy pa stw
stosowana jest ostatnio linia ubóstwa w wysoko ci 60% mediany rednich

13

14
15
16
17

w dziedzinie metodologii badania ubóstwa Anglik B. S. Rowntree na li cie niezb dnej odziey kobiecej umieszcza m.in. gorset. B. S. Rowntree, Poverty: A Study of Town Life, Macmillan, London, 1901.
Wspomniany wy ej badacz oszacowa minimalne tygodniowe wydatki dla rodziny pi cioosobowej sk adajacej si z rodziców i trójki dzieci na poziomie 21 szylingów i o miu centów, Ibidem.
W praktyce najcz ciej jest to 50%.
Np. w Kanadzie jest to 70%. A. Atkinson, Comparing Povery Rates Internationally: Lessons
from Recent Studies, The World Bank Economic Review, nr 1/1991.
A. Szukie oj -Bie ku ska, Sfera ubóstwa w Polsce w 1998 r. Notatka informacyjna, GUS
1999, s. 7.
W krajach Unii Europejskiej przyj to relatywn koncepcj ubóstwa, co wyra a jego nast puj ca ogólna definicja: Ubóstwo odnosi si do osób, rodzin lub grup osób, których rodki
(materialne, kulturalne i socjalne) s ograniczone w takim stopniu, e poziom ich ycia obnia si poza akceptowane minimum w kraju zamieszkania. J. Kordos, A. Ochocki, Problemy
pomiaru ubóstwa w krajach EWG i w Polsce, Wiadomo ci Statystyczne nr 1/1993, s. 3.
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dyspozycyjnych dochodów ekwiwalentnych w jednostkach przeliczeniowych.18
Pod poj ciem dochodu dyspozycyjnego rozumie si p ace, dochody z dziaalno ci w asnej, nieruchomo ci i transfery dochodowe pomniejszone o podatki
bezpo rednie i op aty na ubezpieczenia socjalne. Krajowe linie ubóstwa stosowane dla potrzeb wewn trznej polityki spo ecznej wyznaczane s na wielu
innych, zmiennych w czasie poziomach (np. w Szwecji w 1995 r. lini ubóstwa
stanowi o 72% rednich dyspozycyjnych dochodów ekwiwalentnych).19
Wyznaczane w praktyce linie ubóstwa s z regu y kombinacj podej cia
obiektywnego i subiektywnego, czego przyk adem mo e by sposób wyznaczania linii ubóstwa w USA. Jest tam ona liczona w oparciu o koszty utrzymania, przy czym podstaw oblicze s wydatki na ywno rodziny okre lonej
wielko ci. W celu oszacowania dochodów odpowiadaj cych granicy ubóstwa,
pieni n równowarto koszyka ywno ciowego mno y si przez trzy zak adaj c, e udzia wydatków na ywno w wydatkach ogó em powiniem stanowi nie wi cej ni 30%.20 Przy okre laniu rozmiarów ubóstwa w USA przyjmuje
si dochody przed opodatkowaniem i bez uwzgl dnienia transferów, co zdaniem krytyków tego rozwi zania zniekszta ca obraz sytuacji i powinno by
zmienione na wariant europejski.
Innym sposobem pozyskiwania danych i wyznaczania subiektywnych
linii ubóstwa jest metoda ankietowa. Linie ubóstwa wyznacza si w tym przypadku w oparciu o odpowiedzi respondentów na temat ich subiektywnego
poczucia ubóstwa, tj. okre lenia poziomu dochodów, poni ej którego ich zdaniem zwi zanie ko ca z ko cem nie jest mo liwe oraz oceny w asnego statusu materialnego. Prowadzenie porówna mi dzynarodowych wyników bada
ubóstwa uzyskanych metodami subiektywnymi, wymaga stosowania identycznych zestawów pyta .21 W tej grupie metod wyznaczania linii ubóstwa najcz ciej stosowana jest tzw. metoda ledejska (Leyden Poverty Line LPL).22
18

19
20
21

22

Statistics in focus. Population and social conditions, Eurostat, nr 3-8/1999. Wysoko dochodów stanowi cych relatywn granic ubóstwa w pa stwach UE waha si do znacznie: od
3 790 PPS (jednostek miejscowej waluty przeliczonej na umowne wspólne jednostki walutowe o tej samej sile nabywczej) do 11 219 w Luksemburgu. Ibidem.
Income Distribution and Poverty, OECD 1998, s. 28.
I. B aszczak-Przybyci ska, Metody pomiaru granic ubóstwa, Wiadomo ci Statystyczne,
nr 11, 1990, s. 13.
Przyk adowe pytania stosowane w metodzie subiektywnej w badaniach ubóstwa prowadzonych w UE to m.in.: Wed ug twojej opinii jakie powinno by absolutne minimum dochodu
netto dla gospopodarstwa domowego podobnego do twojego, aby mo na by o powi za koniec z ko cem ?,, Prosz spróbowa wskaza jaka suma by aby odpowiednia dla ka dego
z nast pujacych przypadków. W naszych (moich) warunkach uwa a bym dochód netto
na tydzie /miesi c/rok w wysoko ci: a) oko o.....jako bardzo z y, b) oko o....jako z y, c) okoo...jako dostateczny, d) oko o...jako dobry, e)oko o....jako bardzo dobry., Czy z aktualnym
dochodem netto mo esz wi za koniec z koncem: a) z wielk trudno ci , b) z trudno ci ,
c) z pewn trudno cia, d) raczej atwo, e) atwo, f)bardzo atwo. J. Kordos, A. Ochocki, Problemy pomiaru ubóstwa w krajach EWG i w Polsce, Wiadomo ci Statystyczne nr 1, 1993,
s. 5.
J. Pogórski charakteryzuje istot metody lejdejskiej nast puj co: W metodzie tej wa n rol
spe nia tzw. funkcja dobrobytu, przedstawiaj ca zale no osi ganej przez gospodarstwa
domowe satysfakcji z konsumpcji (dobrobytu, u yteczno ci) od dochodu gospodarstwa do-
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Poniewa wyniki bada ankietowych cz sto bardziej pokazuj percepcj
poziomu ycia w oczach spo ecze stwa ani eli rzeczywisty poziom ubóstwa,
w zwi zku z tym spotyka si pogl d o ich ograniczonej przydatno ci
w badaniach ekonomicznych. Wydaje si jednak, e spo eczna ocena sytuacji
materialnej jest równie wa na z punktu widzenia polityki spo ecznogospodarczej i dlatego metody te powinny by stosowane jako komplementarne w stosunku do pozosta ych. Ró nice ocen przy zastosowaniu ró nych
metod bywaj do znaczne. Na przyk ad w Rosji w 1993 r. stopa ubóstwa
przy przyj ciu za granic ubóstwa koszyka minimalnej konsumpcji ustalonego
przez ekspertów szacowana by a na ok. 32%, za wed ug subiektywnych
bada ubóstwa przeprowadzonych w tym samym czasie metod lejdejsk
wska nik ten wynosi 90%.23
Subiektywno
ocen wynika z wielu przyczyn, m.in. z faktu, e ró ne
osoby maj ró ne potrzeby a tak e s w stanie ró nie zagospodarowa ten
sam dochód oraz z wielo ci punktów odniesienia przyjmowanych przez ró nych ludzi i grupy spo eczne i ich zmienno ci w czasie.24 Znacz c rol
w ocenie odbioru poziomu ycia odgrywa te zapewne wszechobecna
we wspó czesnej gospodarce rynkowej, agresywna reklama. Komercyjna
reklama nasila w ludziach wra enie niedostatku wynikaj ce z poczucia niezaspokojonych aspiracji. Intensywno z jak wyra ane jest niezadowolenie ze
swojego po o enia materialnego jest te w pewnej mierze uwarunkowana
kulturowo.25 Jednak jak pisze A.Szwarc: relatywizm ma tu jednak swoje granice: skrajna n dza nie b dzie postrzegana jako dostatek, a bogactwo nie zostanie uznane za stan ubóstwa.26
Z regu y w ka dym kraju wyznacza si co najmniej dwie linie ubóstwa:
wy sz  okre laj c granic biedy (niedostatku), tj. poziomu umo liwiaj cego prze ycie na bardzo niskim poziomie, ale nie wykluczaj cym z normalnego funkcjonowania w spo ecze stwie (overall poverty),

23
24

25

26

mowego. Parametry tej funkcji szacowane s na podstawie odpowiedzi gospodarstw domowych na tzw. pytanie oceny dochodu. Pewna niska warto dochodowej funkcji dobrobytu
ustalana arbitralnie s u y za kryterium ubóstwa. Dochód, przy którym funkcja dobrobytu
osi ga t krytyczn warto jest lini ubóstwa. J. Podgórski, Subiektywne linie ubóstwa,
[w:] Polska bieda II. Kryteria. Oceny. Przeciwdzia anie, IPiSS, Warszawa 1997, s. 112. Na
temat zalet wyznaczania granicy ubóstwa metod lejdejskiej w warunkach krajów UE pisz :
J. Kordos, A. Ochocki, Problemy pomiaru ubóstwa w krajach EWG, op. cit.
Poverty in Russia. An Assesment, The World Bank 1995, s. 15.
Problem subiektywno ci ocen sytuacji materialnej rodzin w Polsce bada a m.in. L. Beskid.
Wyniki bada potwierdzaj , e.: subiektywna ocena napi cia bud etu domowego nie jest
wyrazem jedynie sytuacji obiektywnej okre lanej przez poziom dochodu na osob , ale w duym stopniu jest wynikiem realizowanego przez rodzin modelu spo ycia czy szerzej  sposobu ycia. L. Beskid, Niedostatek w opiniach spo ecznych, Praca i Zabezpieczenie Spoeczne, nr 9/1988.
W spo ecze stwach ho duj cych kultowi sukcesu jednostki, narzekanie jest postaw spoecznie nieaprobowan . W ród Amerykanów króluje dewiza: Im fine, everything is great,
bez wzgl du na rzeczywist sytuacj .
A. Szwarc, N dza i niedostatek na ziemiach polskich od redniowiecza po wiek XX, Instytut
Historii i Kultury Materialnej PAN, Warszawa 1993.
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oraz ni sz  granic n dzy (skrajnego ubóstwa), poni ej której wyst puje
zagro enie biologicznej egzystencji cz owieka (extreme poverty).
Rozró nienie to jest istotne ze wzgl du na ustalanie priorytetów pomocy.
Praktyka dowodzi, e ró ne s ludzkie postawy wobec biedy i wobec n dzy:
o ile bieda prowadzi albo do ograniczenia aspiracji w zakresie zaspokajania
potrzeb albo do dzia a zwi kszaj cych dochody, o tyle n dza, która spycha
do pozycji underclass, pozbawia na ogó ch ci pozytywnego dzia ania. N dza
nasila natomiast dzia ania kryminogenne i zjawiska patologiczne. Jak pisze
J. Topolski: Bieda jest takim stanem, w którym zaspakajane s w taki czy inny
sposób potrzeby umo liwiaj ce przynajmniej reprodukcj si y yciowej niezb dnej dla okre lonego wydatkowania energii w yciu codziennym i pracy,
lecz nie s w mniejszym lub wi kszym stopniu zaspakajane potrzeby spo eczne umo liwiaj ce danej jednostce czy grupie ycie zgodne z przypisywanym jej
spo ecznie modelem konsumpcji, za N dza to taki stan bytowania ludzi,
w którym nie zostaj zaspokojone ich podstawowe potrzeby w zakresie wy ywienia, odzie y, mieszkania, w szczególno ci za wy ywienia, co niesie za
sob wegetacj i wyniszczenie organizmu, podatno na choroby, zwi kszon
umieralno .27 Tak wi c o ile bieda jest w jakiej mierze relatywna i mo e
mie do pewnego stopnia dzia anie pozytywnie stymuluj ce, n dza jest zjawiskiem jednoznacznie negatywnym. Z tego wzgl du zapobieganie szerzeniu si
n dzy w spo ecze stwie powinno by priorytetem w polityce spo ecznogospodarczej ka dego wspó czesnego pa stwa.
W krajach socjalistycznych jako granic dochodów, poni ej której zaczyna a si tzw. sfera niedostatku przyjmowano minimum socjalne, czyli dochód
pozwalaj cy na zaspokojenie podstawowych potrzeb na normatywnie wyznaczonym minimalnym poziomie.28 Jednak jako stosunkowo wysokie, minimum
socjalne nie stanowi o nigdy kryterium uprawniaj cego do uzyskiwania wiadcze spo ecznych. Traktowane by o ono raczej jako pewien poziom ostrzegawczy: zej cie poni ej tego standardu grozi popadni ciem w ubóstwo. Obecnie bywa ono nadal wykorzystywane w analizach poziomu ycia spo ecze stw
by ych krajów socjalistycznych jako swego rodzaju wy sza linia ubóstwa. Wobec powszechnego braku oficjalnych linii ubóstwa w wi kszo ci by ych krajów
socjalistycznych w analizach problemu ubóstwa przeprowadzanych w tych
krajach przez Bank wiatowy dominuje praktyka przyjmowania jako ni szej linii
ubóstwa minimalnej emerytury, 50% rednich dochodów jako wy szej linii
ubóstwa i 75% rednich dochodów do okre lania rozmiarów p ytkiego ubóstwa.

27

28

J. Topolski, N dza, ubóstwo, dostatek jako kategorie teoretyczne w badaniu historycznym,
Instystut Historii i Kultury Materialnej PAN, Warszawa 1992, s. 12.
Sposób liczenia minimum socjalnego w Polsce opisuje m.in. B. Sajkiewicz, Minimum socjalne wed ug skorygowanego koszyka towarów i us ug, Polityka Spo eczna nr 9, 1996
Jak stwierdza T. Szumlicz minimum to de facto opiera si na splocie przes anek
o charakterze socjalnym, moralnym i politycznym. T. Szumlicz, Modele polityki spo ecznej,
SGH, Warszawa 1994, s. 64.
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Konsekwencj istnienia ró nych metod wyznaczania linii ubóstwa i ró nych poziomów rozwoju spo eczno-gospodarczego poszczególnych krajów jest
wielo linii ubóstwa, co utrudnia prowadzenie porówna mi dzynarodowych.
Z tego wzgl du od 1990 r. (tj. od czasu opublikowania przez Bank wiatowy
pierwszego raportu po wi conego wiatowemu ubóstwu, w którym zaproponowano to rozwi zanie), do celów porówna mi dzynarodowych w odniesieniu
do krajów rozwijaj cych si stosuje si najcz ciej jako granic skrajnego
ubóstwa dochód poni ej 1 dolara dziennie na osob , obliczany nie w oparciu
o kursy walutowe, lecz poprzez porównywalne poziomy si y nabywczej (purchasing power parity  PPP). Jako wy sz lini ubóstwa przyj to dochód
poni ej 2 dolary dziennie na osob . W przypadku krajów ubogich podniesienie
granicy dochodów o jednego dolara zwielokrotnia zwykle rozmiary ubóstwa.
Dolar liczony wed ug PPP charakteryzuje si tym, e posiada tak sam
si nabywcz w odniesieniu do dóbr konsumpcyjnych we wszystkich badanych krajach. W celu wyliczenia, ile jednostek waluty lokalnej w ka dym
z badanych krajów odpowiada konsumpcji o warto ci jednego dolara USA
w przeliczeniu na ceny mi dzynarodowe, trzeba znale
specyficzny kurs
wymienny (kurs wymienny PPP) w ka dym z krajów. Nast pnie uzyskany
dla ka dego kraju kurs wymienny PPP nale y pomno y przez ustalony poziom linii ubóstwa wyra ony w tej samej walucie we wszystkich badanych
krajach. Przyk adowo, je li jest to cztery dolary USA dziennie na osob (granica ubóstwa stosowana dla obszaru by ych krajów socjalistycznych) nale y
pomno y uzyskany PPP kurs wymienny przez 120 USD w celu osi gni cia
miesi cznej linii ubóstwa (120 USD PPP) wyra onej w walucie lokalnej.
Tak obliczana linia ubóstwa posiadaj ca tak
sam
si
nabywcz
w odniesieniu do dóbr i us ug nabywanych w ró nych krajach, oznacza potrzeb wydatkowania w poszczególnych krajach ró nej liczby dolarów USA. Ogólnie mo na powiedzie , e im ni szy jest poziom cen w danym kraju
w porównaniu z poziomem cen wiatowych, tym mniej dolarów USA jest potrzebne a eby kupi taki sam koszyk dóbr i us ug. Przyk adowo w 1993 r.,
dla utrzymania konsumpcji na poziomie 120 USD PPP w Polsce potrzeba by o
51 USD miesi cznie, na W grzech  57 USD, w Bu garii  30 USD oraz
21 USD na Ukrainie. Dla uzyskania poziomu konsumpcji na takim samym
poziomie W Szwajcarii potrzeba by o 165 USD, w Finlandii  125 USD,
w Turcji 59 USD miesi cznie.29 Cho i w tym przypadku metodologia budzi
szereg zastrze e i uwa a si , i wymaga ona dalszego doskonalenia w celu
uzyskania lepszej porównywalno ci, jednak jest ona coraz powszechniej stosowana. W porównaniach mi dzynarodowych przeliczenia dochodów poszczególnych krajów wed ug kursu PPP zmniejszaj rozpi to ci dochodowe
mi dzy krajami bogatymi i biednymi w porównaniu z obliczeniami dokonywanymi w oparciu o kursy walutowe.30
29
30

B. Milanowic, Income, Inequality, and Poverty during the Transition from Planned to Market
Economy, The World Bank, 1998, s. 65.
Bank wiatowy publikuje co roku ranking krajów wed ug poziomu dochodu narodowego
per capita liczonego zarówno metod kursow , jak i PPP. W 1997 r. PKB per capita
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Tablica 2 przedstawia struktur dochodów gospodarstw domowych
w b. krajach socjalistycznych liczonych wed ug oficjalnych kursów wymiany
i kursu si y nabywczej PPP przy przyj ciu trzech progów ubóstwa: 50 USD,
75 USD i 100 USD na miesi c na osob . Zestawienie to pokazuje,
e w przypadku tej grupy krajów ubóstwo mierzone wska nikiem PPP przyjmuje warto ci ni sze ani eli mierzone dolarem wed ug kursu walut. Tym samym przyj cie kursu si y nabywczej powoduje w wielu przypadkach znaczne
statystyczne zmniejszenie rozmiarów ubóstwa w porównaniu z tradycyjnym
przeliczeniem wed ug oficjalnych kursów walutowych.
Tab. 2. Rozmiary ubóstwa w b. krajach socjalistycznych wg dochodów
per capita w dolarach obliczanych wg kursów walut i wg si y
nabywczej (PPP)
Kraj

Procent gospodarstw o dochodach na miesi c mniejszych ni :
50 USD
kurs w.
0
40
10
80

PPP

75 USD
PPP
kurs w.
10
60
20
90

Armenia
Azerbejd an
Bia oru
0
10
0
Bu garia
0
40
10
Czechy
0
0
0
Estonia
10
10
10
Gruzja
10
80
20
W gry
0
0
0
Kazach0
40
20
stan
Kirgizja
50
100
70
otwa
0
0
0
Litwa
0
20
10
Mo dowa
0
50
20
Polska
0
0
0
Rumunia
0
10
0
Rosja
10
30
20
S owacja
0
0
0
S owenia
0
0
0
Tad yki90
100
100
stan
Turkmeni0
70
10
stan
Ukraina
0
30
30
Uzbekistan
10
60
30
ród o: Poverty in Transition?, UNDP 1998, s. 13.

100 USD
PPP
kurs w.
40
50

80
100

10
70
0
30
90
0
60

10
10
0
20
40
0
30

80
70
10
40
100
10
90

100
20
40
80
0
50
50
10
0
100

80
20
10
40
0
10
30
10
0
100

100
40
60
90
30
70
70
30
0
100

90

20

90

50
90

50
50

90
100

w Polsce wed ug metody kursowej oszacowano na 3590 USD co dawa o nam 83 miejsce,
natomiast PKB w wysoko ci 6150 USD wyliczone wed ug metody PPP, plasowa o nas na
85 miejscu. World Bank Atlas 1999, s. 14.
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W badaniach regionalnych przyjmowane s równie granice ubóstwa
odpowiadaj ce przeci tnemu poziomowi rozwoju i warunkom ycia w danym
regionie. I tak np. w krajach Ameryki aci skiej przyjmuje si cz sto za granic
ubóstwa dochód na osob poni ej 2 USD dziennie, a w krajach Europy rodkowej i Azji Centralnej  czyli regionie skupiaj cym by e kraje socjalistyczne 
poni ej 4 USD, w USA w 1996 r. oficjalna linia ubóstwa okre lona zosta a na
poziomie ok. 10 USD na osob dziennie. W Chinach oficjaln lini ubóstwa
okre lono na poziomie poni ej 60 centów dziennie. W Ghanie dochód powy ej
30 centów dziennie stanowi granic wy szej linii ubóstwa, a 15 centów  ni szej.
Poniewa ocena rozmiarów ubóstwa w bardzo du ym stopniu zale y
od przyj tej linii ubóstwa, oficjalne przyj cie konkretnego jej poziomu jest
wa n decyzj polityczn o istotnych dla ka dego kraju skutkach ekonomicznych i propagandowych. Najbardziej spektakularny jest tu przyk ad Chin.
W zale no ci od tego, czy liczb ubogich w tym kraju szacuje si wg standardu
mi dzynarodowego dla krajów rozwijaj cych si , tj. dochodów poni ej 1 dolara
dziennie, czy wewn trznego chi skiego obliczonego na poziomie 60 centów
 w roku 1994 liczba ubogich waha a si od 350 mln do 100 mln ludzi. 40
centów ró nicy w poziomie linii ubóstwa oznacza ró nic oko o 200 mln ludzi
potencjalnie uprawnionych lub nie do korzystania z pomocy pa stwa. Stopa
ubóstwa w Chinach w zale no ci od przyj tej granicy ubóstwa szacowana by a
w 1994 r. odpowiednio albo na 26,9% albo 6,9%, co w zale no ci
od przyj tego sposobu liczenia zasadniczo zmienia mi dzynarodowy ranking
tego kraju w dziedzinie ubóstwa.31 Z kolei w ramach opracowanego przez
Bank wiatowy raportu na temat ubóstwa w Armenii, gdzie w latach 1992-94
nast pi 60% spadek produkcji i p ac realnych, okaza o si , e przyj cie wczeniej stosowanej granicy ubóstwa poprzez okre lenie dochodu niezb dnego
dla zaspokojenia minimum potrzeb powodowa o, e wszystkie gospodarstwa
domowe nale a oby zaliczy do ubogich. Zastosowano wi c relatywn lini
ubóstwa na poziomie 15% mediany rednich dochodów jako doln lini ubóstwa i 40% mediany jako górn granic ubóstwa. W rezultacie w raporcie
stop ubóstwa w Armenii oszacowano na 28%.32 Na W grzech przyj cie jako
linii ubóstwa minimalnej emerytury (co jest cz sto stosowan praktyk w odniesieniu do krajów postsocjalistycznych), dawa o wynik 2% w 1989 r. i 8%
w 1993 r., za podniesienie progu do wysoko ci 1,5 minimalnej emerytury,
zwi ksza o stop ubóstwa do 4,8% w 1989 r. i a do 30% w 1993 r.33 W Polsce
przyj cie 50% i 60% dochodów ekwiwalentnych w 1994 r. dawa o wynik odpowiednio 14% lub 28% ubogich, a wi c powodowa o prawie podwojenie wska nika. Przyk ady te pokazuj , e nawet niedu e przesuni cia linii ubóstwa mog
31
32

33

Poverty Reduction and the World Bank, Progress nad Challenges in the 1990s, The World
Bank 1997, s. 4.
W przekroju na miasto i wie tak liczona stopa ubóstwa wynios a 31% w miastach, z czego
20% by o bardzo biednych, i 25% na wsi, z czego 12%  bardzo biednych. Armenia. Confronting Poverty Issues, The World Bank 1996, s. 6; Poverty in Transition?, UNDP 1998,
s. 12.
Hungary, Poverty and Social Transfers, The World Bank, 1996, s. 2.
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w sposób zasadniczy zmienia ocen rozmiarów niezb dnej pomocy ubogim
w danym kraju, a wiec np. mo e oznacza to albo zupe nie inny poziom transferów, albo przesuni cie do grupy krajów o innych zasadach udzielania po yczek w ramach organizacji mi dzynarodowych.
Dane na temat liczby ubogich w danym kraju oraz stopa ubóstwa czyli
procent populacji ubogich w ogólnej liczbie ludno ci, pozwalaj na dokonanie
wst pnej oceny rozmiarów ubóstwa w danym kraju. Wska niki te jednak
nie mówi nic o wewn trznym zró nicowaniu tej populacji. Analizy ubóstwa
zawieraj wi c zwykle socjo-demograficzno-ekonomiczn charakterystyk
tej grupy i jej rozmieszczenie regionalne. Uchwycenie zale no ci pomi dzy
ubóstwem a wiekiem, p ci , poziomem i rodzajem wykszta cenia, charakterem
wykonywanej pracy i miejscem zamieszkania ubogich jest warunkiem skuteczno ci dzia a interwencyjnych. Ubodzy w ka dym kraju stanowi grup heterogeniczn i w zale no ci od tego czy s to np. bezrobotni, emeryci czy osoby
pracuj ce, na ogó innego rodzaju dzia ania s konieczne w stosunku do ka dej z tych kategorii. W krajach wielonarodowo ciowych wyst puje te cz sto
korelacja mi dzy ubóstwem a konkretn narodowo ci . Przyk adowo w Stanach Zjednoczonych ubóstwo jest znacznie bardziej rozpowszechnione i d ugotrwa e w ród czarnych obywateli ni w ród bia ych. W wielu krajach zdominowanych w procesie historycznym przez bia ludno nap ywow , ludno
tubylcza zamieszkuj ca obecnie odleg e, trudne do ycia tereny, yje cz sto
w warunkach g bokiego ubóstwa.
Wska nikiem obrazuj cym tzw. g boko
ubóstwa jest wska nik luki
dochodowej okre laj cy procentow ró nic pomi dzy rednimi dochodami
ubogich a lini ubóstwa. Suma ró nic pomi dzy dochodami ubogich a lini
ubóstwa w danym kraju pozwala obliczy tzw. deficyt ubóstwa czyli sum
pieni dzy potrzebn teoretycznie do likwidacji problemu ubóstwa, tj. do tego
aby dochody ubogich osi gn y poziom linii ubóstwa. Przy czym zak ada si
zwykle, e poniewa rodki przeznaczane na pomoc ubogim trafiaj do nich
tylko w pewnej cz ci, kwot t nale y powi kszy co najmniej o 30%.
Luka dochodowa nie odzwierciedla wewn trznego zró nicowania dochodów w grupie ubogich. G boko
enklaw ubóstwa skrajnego pokazuje
ró nica pomi dzy lini ubóstwa a dochodami najbiedniejszych.
W badaniach ubóstwa wa ne jest te okre lenie czasu jego trwania.
Ubóstwo krótkoterminowe, zwi zane zwykle z wahaniami koniunktury gospodarczej, jest mniej gro ne ni ubóstwo d ugoterminowe, za które na ogó
uwa a si ubóstwo dochodowe trwaj ce rok lub d u ej. Ubóstwo d ugoterminowe stanowi znacznie trudniejszy do zwalczenia typ ubóstwa, rodz cy wiele
niekorzystnych spo ecznych i ekonomicznych skutków. Tworzy si swego
rodzaju spirala ci gn c w dó , bowiem w miar up ywu czasu przeciwdzia anie tym skutkom wymaga coraz wi kszych wysi ków i rodków. Zw aszcza,
gdy problem ubóstwa staje si w du ych grupach i rejonach kraju problemem
dziedzicznym. Dlatego bardzo cenne dla polityki spo ecznej s dynamiczne
badania ubóstwa pozwalaj ce ledzi fluktuacje tej grupy (tj. nap yw nowych
osób, odej cia z tej grupy i czas pozostawania w niej oraz czynniki, z jakimi
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poszczególne sytuacje s zwi zane), cho
i kosztownych bada statystycznych.
2.

ród a i jako

wymagaj
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one rozbudowanych

danych na temat ubóstwa

Kwestia danych statystycznych jest jednym z podstawowych problemów
w badaniach ubóstwa.34 Dane te pochodz z ró nych róde , m.in. ze spisów
ludno ci, z ró nych bada odcinkowych, ale przede wszystkim z mniej lub
bardziej systematyczne prowadzonych, zró nicowanych pod wzgl dem zakresu, bada bud etów gospodarstw domowych. Wad tych ostatnich jest m.in.
to, i na ogó nie obejmuj one zmarginalizowanych warstw spo ecznych,
takich jak bezdomni, przebywaj cy w domach opieki spo ecznej, zak adach
karnych czy rodziny patologiczne, w przypadku których poziom deprywacji jest
najg bszy. Poza tym s to badania reprezentatywne, a wi c zawsze obarczone prawdopodobie stwem wi kszego b du ni dane pochodz ce ze spisów.
Ró norodno
róde , sposobów gromadzenia danych i metod ich przetwarzania powoduje znaczne rozbie no ci w ocenach rozmiarów ubóstwa prezentowanych w ró nych publikacjach.
W latach 1960. i 1970. dane na ten temat w krajach biednych opiera y si
g ównie o szacunki, a ró norodno przyjmowanych za o e metodologicznych
utrudnia a badania porównawcze. Stopniowo coraz wi ksza liczba krajów
prowadzi systematyczne badania bud etów gospodarstw domowych pozwalaj ce nie tylko okre li liczb ubogich w danym kraju, ale te oceni na ile
uczestnicz oni w korzy ciach p yn cych ze wzrostu, jak wygl da dost p do
podstawowych us ug socjalnych.35
W wi kszo ci by ych krajów socjalistycznych prowadzono systematyczne
badania bud etów gospodarstw domowych i chocia nie analizowano ich pod
k tem problemu ubóstwa, istniej ca baza statystyczna umo liwi a  zw aszcza
w przypadku krajów europejskich  szybkie podj cie bada tego problemu
w zakresie zbli onym do bada prowadzonych w krajach OECD. W ramach
Unii Europejskiej koordynacj bada nad ubóstwem w ramach tej organizacji
prowadzi Eurostat.36

34

35
36

Pionierami bada statystycznych w dziedzinie ubóstwa byli Anglicy: Charles Boooth (Life and
Labour of the People of London, London MacMillan, 1891) i Benjamin S. Rowntree (Poverty:
A Sudy of Town Life, Longmans 1901).
W latach 1990-95 liczba krajów z grupy o niskich i rednich dochodach prowadz cych
badania bud etów gospodarstw domowych wzros a z 31 do 71.
Omówienie teoretycznych i metodologicznych problemów badania ubóstwa oraz koordynacji
prac w tym zakresie w krajach wysoko rozwini tych zawiera art. J. Kordosa i A. Ochockiego,
Problemy pomiaru ubóstwa w krajach EWG i Polsce, Wiadomo ci Statystyczne nr 1, 1993
oraz opracowanie J. Kordosa, Zarys prac badawczych nad ubóstwem w Unii Europejskiej,
[w:] S. Golinowska (red.), op. cit.
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Raporty Banku wiatowego na temat ubóstwa

Post p w dziedzinie statystyki i metodologii badania ubóstwa dokona si
w znacznym stopniu dzi ki zainteresowaniu si tym problemem przez Bank
wiatowy i funduszom wyasygnowanym przez t organizacj . Pocz wszy
od roku 1989 Bank wiatowy rozpocz sporz dzanie periodycznych raportów
po wi conych sytuacji w dziedzinie ubóstwa w poszczególnych krajach rozwijaj cych si (do których zaliczone zosta y tak e wszystkie kraje znajduj ce si
w procesie transformacji ustrojowej). Raporty te zawieraj analizy problemu
ubóstwa w danym kraju opisuj ce stan, tendencje zmian, dzia ania podejmowane na rzecz zmniejszania ubóstwa oraz zalecenia w tej dziedzinie. W latach
1989  2000 powsta o 116 takich raportów, które obj y swoim zasi giem
ponad 90% wiatowej populacji skrajnie ubogich.37. Koszty opracowania krajowych raportów na temat ubóstwa s znaczne, wahaj si g ównie w zale noci od wielko ci kraju, redni koszt wynosi ok. 220 tys. USD.38 Celem opracowywania raportów jest zapewnienie sobie przez Bank dobrych podstaw merytorycznych do dialogu z poszczególnymi krajami w trakcie opracowywania
krajowych programów pomocy tzw. CAS (country assistance strategies), które zawieraj zawsze wyodr bnion cz
po wi con ubóstwu. Bank postawi
sobie bowiem za cel redukcj wiatowego ubóstwa o po ow do roku 2025.
Równocze nie tworzona dzi ki raportom baza danych na temat ubóstwa w
poszczególnych krajach stanowi warto ciowy materia , wykorzystywany
w programach pomocy przez wiele instytucji krajowych i mi dzynarodowych.
Sporz dzane przy wspó udziale lokalnych pracowników raporty Banku wiatowego by y ród em upowszechnienia wiedzy na temat metodologii badania
ubóstwa i zapocz tkowa y w wielu krajach rozwijaj cych si systematyczne
prace nad takimi raportami na potrzeby krajowe.
Powa nym problemem w krajach ubogich jest s abo tamtejszych instytucji statystycznych i wynikaj ce z tego trudno ci w zgromadzeniu odpowiednich wiarygodnych danych. Generalnie im biedniejszy jest kraj, tym mniej
posiada danych na temat yj cej w nim populacji ubogich. Dzi ki sporz dzanym przez Bank raportom na temat ubóstwa, sytuacja w tej dziedzinie w wielu
krajach uleg a znacznej poprawie. Trzeba jednak pami ta , e tworzenie baz
danych tak e kosztuje. Cz sto s to koszty wysokie, nale y wi c w ka dym
wypadku ustala priorytety i wywa a potencjalne przysz e korzy ci w zestawieniu ze zwi zanymi z tym kosztami. Jak stwierdza K.W. Frieske, cho
37

38

Praca nad tymi raportami bywa czasami politycznie trudna, a d enie do zachowania wysokiego standardu i rzetelno ci tych opracowa powoduje, e jest to zarazem dzia alno
kosztowna. Cz
rz dów w pa stwach ubogich (zw aszcza w Afryce Sub Saharyjskiej) nie
jest zainteresowana wspó prac na rzecz pomocy ubogim w swoich krajach lub ze wzgl dów
presti owych (niektóre b. republiki ZSRR) twierdz , e problem ten u nich nie istnieje. Pracownicy Banku musz w takich sytuacjach dokonywa zabiegów dyplomatycznych,
aby zmieni nastawienie tych rz dów i w czy je do wspó pracy
Najdro szy okaza si jak dot d raport na temat ubóstwa w Zambii  743 tys USD, najta szy
 dla Seszeli: 21tys USD. Koszt raportu dla Polski wyniós 228 tys. dolarów. Poverty Assesment. A Progress Review, The World Bank 1996, s. 45.
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nie sposób kwestionowa znaczenia wysi ku wk adanego w pomiar ubóstwa,
ale wysi ek ten nie powinien zast powa refleksji nad tym, co w istocie rzeczy
stanowi przedmiot pomiaru39 O tym, e autorzy raportów maj tego wiadomo
wiadczy fakt, i w ostatnich raportach wprowadzono m.in. wnioski p yn ce z bezpo rednich wywiadów prowadzonych w gospodarstwach domowych
i na szczeblu lokalnych spo eczno ci w celu lepszego zrozumienia percepcji
problemu ubóstwa przez samych ubogich. Zwi kszenie wspó uczestnictwa
ubogich przy opracowywaniu raportów (participatory approach) stanowi kierunek, który zamierza si rozwija w przysz o ci.
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