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Szokujące dane GUS. Aktywność zawodowa kobiet jest najniższa od 19 lat. "500
plus do poprawki"
Aktywność zawodowa młodych kobiet w Polsce spadła do najniższego poziomu od co
najmniej 19 lat – wynika z lutowej publikacji GUS. Wszystko wskazuje na to, że jest to czarny
efekt 500 plus. – Dane pokazują również, jak zaskakująco niski jest poziom aktywności wśród
rodzin z jednym dzieckiem pobierających świadczenie od rządu – pisze Marcin Lipka, główny
analityk Cinkciarz.pl. Według niego program potrzebuje pilnej reformy.
Statystycznie wszystko wygląda pięknie. 500 zł na drugie i kolejne dziecko dla wszystkich wyciąga
wielodzietne rodziny z długoletniej biedy. Jak zaznacza "Rzeczpospolita", analizując dane
Eurostatu, polski rząd na wsparcie rodzin wydał ponad 10 mld euro, czyli ok. 2,5 proc. PKB. Dzięki
tym danym awansujemy na 7. miejsce krajów, które na cele społeczne przeznaczają największą pulę
pieniędzy.
Patrząc na liczby nominalnie, można by to uznać za sukces. Ekonomistów jednak bardziej od
wielkości gestu danego rządu (wszak pieniądze z podatków wydaje się nader łatwo), interesuje
jakość procesu wydawania tych pieniędzy. Czy trafiają one tam, gdzie powinny i czy przypadkiem
nie powodują niepotrzebnych szkód. Jak wynika z danych GUS, tak jest m.in. z programem
Rodzina 500 plus.
Aktywność zawodowa Polaków, a 500 plus. Program do poprawki
Program 500 zł dla rodzin ma więc dobre i złe strony. Po niemal dwóch latach od wprowadzenia
500 plus właśnie odkrywamy ciemniejszą stronę medalu reformy PiS.
– Szczególnie niepokojąco wygląda cyklicznie przeprowadzane przez GUS ankietowe Badanie
Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL). Według danych za III kwartał 2017 r. aktywność
zawodowa kobiet w wieku 25-34 lata spadła do najniższego poziomu od 2003 r. (najstarsze dane
GUS) i wynosi 74,2 proc. Jednakże według danych Eurostatu, które obejmują jeszcze szerszy
zakres czasu, to najniższe wartości przynajmniej od 1999 r., czyli od blisko 20 lat – zauważa
Marcin Lipka.
Współczynnik aktywności zawodowej to niezwykle ważna miara rynku pracy – tłumaczy. Pokazuje
ona, jaki odsetek osób pracuje lub jest chętny do pojęcia zarobkowego zajęcia w stosunku do
populacji w danym przedziale wiekowym. Jego niska wartości sugeruje poważne problemy
strukturalne na rynku pracy. W przyszłości może się również przełożyć na niezwykle niskie
świadczenia emerytalne, które obniżą jakość życia na starość lub zwiększą koszty funkcjonowania
systemu ubezpieczeń społecznych.
Ale to nie wszystko. GUS także pierwszy raz w swoich cokwartalnych raportach udostępnił dane
dotyczące aktywności zawodowej wśród rodzin pobierających świadczenie Rodzina 500 plus.
– Wyjątkowo martwić może fakt, że aktywność zawodowa rodziców w gospodarstwach domowych,
gdzie pobierane jest świadczenie na pierwsze i jedyne dziecko, wynosi średnio tylko 69,7 proc. W

przypadku rodzin z jednym dzieckiem, gdzie 500 plus nie jest otrzymywane (przekroczone
kryterium dochodowe), aktywność zawodowa jest nieporównywalnie większa i wynosi 89 proc. –
argumentuje Lipka.

