
Skala ryzyka finansowego dla gospodarstw domowych: pierwsza 
fala konsekwencji gospodarczych pandemii COVID-19

23/03/2020

 1

Komentarze CenEA

Komentarz CenEA

Pe³en rozmiar spo³eczno-gospodarczych konsekwencji pandemii COVID-19 jest dziœ 
niemo¿liwy do oszacowania w zwi¹zku z niepewnoœci¹ co do d³ugoœci funkcjonowania 
wprowadzonych ograniczeñ w ¿yciu publicznym, a tym bardziej skal¹ przysz³ego spowolnienia 
gospodarczego w innych krajach. Jednak bior¹c pod uwagê bezpoœrednie skutki wprowadzenia 
w ci¹gu ostatnich tygodni ograniczeñ w ¿yciu spo³ecznym oraz samoizolacji i kwarantanny, 
pokusiæ siê mo¿na o próbê wstêpnej oceny zakresu skutków gospodarczych pandemii, na jakie 
nara¿one bêd¹ gospodarstwa domowe. Choæ priorytetowym wyzwaniem jest dziœ oczywiœcie 
ograniczenie zasiêgu rozprzestrzeniania siê koronawirusa, identyfikacja skali potencjalnych 
konsekwencji gospodarczych zwi¹zanych z pandemi¹ mo¿e pomóc w odpowiednim 
dostosowaniu mechanizmów zabezpieczaj¹cych gospodarstwa domowe przed negatywnymi 
skutkami nieuchronnego spowolnienia gospodarczego. 

W niniejszym komentarzu, w oparciu o dane z Badania Bud¿etów Gospodarstw Domowych, za 
miarê zakresu gospodarczych konsekwencji pandemii przyjêto odsetek gospodarstw 
domowych, których cz³onkowie s¹ najbardziej nara¿eni na utratê pracy lub spadek dochodów 
w wyniku pierwszej fali konsekwencji kryzysu gospodarczego bêd¹cego skutkiem pandemii 
wirusa COVID-19. Pod uwagê wziêto osoby pracuj¹ce lub prowadz¹ce dzia³alnoœæ w ramach 
tych sektorów gospodarki, które w najwiêkszym stopniu nara¿one s¹ na skutki zaistnia³ych 
ograniczeñ. Z naszych analiz wynika, ¿e ryzyko utraty dochodów zwi¹zane z pierwsz¹ fal¹ 
gospodarczych konsekwencji pandemii dotyczy a¿ 17,2% gospodarstw domowych w Polsce,  
przy czym dla 5,2% gospodarstw ryzyko to mo¿na okreœliæ jako szczególnie wysokie. Bior¹c pod 
uwagê wy³¹cznie gospodarstwa, w których co najmniej jedna osoba jest aktywna zawodowo, 
te proporcje to odpowiednio 24,7% i 7,4%. 

W przedstawionych poni¿ej analizach odsetek gospodarstw szczególnie nara¿onych na ryzyko 
spadku dochodów zaprezentowany zosta³ równie¿ w podziale wed³ug poziomu dochodów 
gospodarstw domowych, miejsca zamieszkania oraz rodzajów rodzin. W czêœci pierwszej 
komentarza zamieszczono szczegó³owy opis bran¿ gospodarki, które uznane zosta³y jako te 
szczególnie nara¿one na ryzyko zwi¹zane z pierwsz¹ fal¹ gospodarczych konsekwencji 
pandemii oraz definicje wyszczególnionych stopni ryzyka. Wyniki analiz przedstawione zosta³y 
w czêœci drugiej.
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Wstêp

Choæ dane z prowadzonego corocznie przez GUS Badania Bud¿etów Gospodarstw Domowych 
nie s¹ wystarczaj¹co szczegó³owe by w bardzo precyzyjny sposób okreœliæ wielkoœæ grup ryzyka 
wzglêdem indywidualnej aktywnoœci na rynku pracy, to pozwalaj¹ na identyfikacjê 
gospodarstw, których cz³onkowie byli zatrudnieni w dzia³ach gospodarki narodowej 
szczególnie dotkniêtych w zwi¹zku z pandemi¹ i w pierwszej kolejnoœci nara¿onych na 
konsekwencje gospodarcze. S¹ to w szczególnoœci dzia³y gospodarki zwi¹zane z osobistym 
kontaktem miêdzy ludŸmi oraz du¿ymi skupiskami ludzi, które w momencie og³oszenia w dniu 
14.03.2020 r. stanu zagro¿enia epidemiologicznego na obszarze Polski, zosta³y objête 
znacz¹cymi ograniczeniami funkcjonowania dla celów zapobiegania szybkiemu 
rozprzestrzenianiu siê epidemii. 

1. Gospodarstwa nara¿one na negatywne skutki pierwszej fali gospo-
darczych konsekwencji pandemii COVID-19
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Wykres 1

�ród³o: obliczenia w³asne na podstawie danych 
BBGD 2018.
Uwagi: odsetek pracuj¹cych gospodarstw - 
odsetek gospodarstw, w których przynajmniej 
jedna osoba pracuje.

Wykres 1 Ryzyko finansowe w gospodarstwach domowych w wyniku pierwszej fali 
konsekwencji gospodarczych pandemii COVID-19 wed³ug kategorii miejsca 
zamieszkania

Komentarz CenEA

Wed³ug zapisów Rozporz¹dzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie 
1og³oszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagro¿enia epidemicznego , 

czasowemu ograniczeniu podlega prowadzenie dzia³alnoœci zwi¹zanej z wy¿ywieniem, kultur¹ 
i rozrywk¹, sportem i rekreacj¹, zakwaterowaniem i turystyk¹. Ograniczeniami zosta³y równie¿ 
objête obiekty handlu detalicznego o du¿ej powierzchni. Jednoczeœnie, w wyniku samoizolacji 
i koniecznoœci zachowania „dystansu spo³ecznego”, znacz¹co zmniejszy³ siê ogólny poziom 
obrotów w handlu. W zwi¹zku z wprowadzonymi ograniczeniami, na potrzeby niniejszego 
komentarza, do dzia³alnoœci nara¿onej na spowolnienie gospodarcze zaliczono równie¿ 
dzia³alnoœæ us³ugow¹ i edukacyjn¹, w ramach której œwiadczone s¹ us³ugi osobiste. Pracownicy 
powy¿szych dzia³ów gospodarki zostali podzieleni wed³ug rodzaju posiadanej umowy 
w zakresie zatrudnienia, przy czym osoby zatrudnione na umowê o pracê (zarówno na czas 
okreœlony, jak i nieokreœlony) zakwalifikowane zosta³y do grupy osób mniej zagro¿onych utrat¹ 
pracy lub spadkiem dochodów, natomiast pozostali pracownicy pracuj¹cy zarówno na umowy 
zlecenia, umowy o dzie³o czy umowy innego rodzaju zostali uwzglêdnieni w grupie o wy¿szym 
stopniu ryzyka. Do tej grupy zaliczono równie¿ wszystkie osoby samozatrudnione prowadz¹ce 
dzia³alnoœæ w wy¿ej wymienionych dzia³ach zarówno w Polsce, jak i za granic¹, bez wzglêdu na 
to czy zatrudniaj¹ pracowników, czy nie. 

Wed³ug przyjêtych kategorii ryzyka dla osób pracuj¹cych mo¿emy stwierdziæ, ¿e pracowników 
szczególnie nara¿onych na negatywne gospodarcze konsekwencje pandemii – tych 
pracuj¹cych w zagro¿onych dzia³ach gospodarki na umowach innych ni¿ umowa o pracê lub 
samozatrudnionych, jest ponad 780 tys., z czego 57% stanowi¹ kobiety. Dodatkowo, w tych 
dzia³ach gospodarki na umowê o pracê zatrudnione jest 1,9 mln. osób (70% kobiet). Choæ 
sytuacja tej drugiej grupy jest w krótkim okresie w mniejszym stopniu zagro¿ona, to przy d³u¿ej 
obowi¹zuj¹cych ograniczeniach zwi¹zanych z pandemi¹, te osoby mog¹ równie¿ doœwiadczyæ 
negatywnych skutków tych ograniczeñ. 

Negatywnymi konsekwencjami utraty pracy lub obni¿enia zarobków dotkniête bêd¹ ca³e 
gospodarstwa domowe osób pracuj¹cych w dzia³ach szczególnie nara¿onych na kryzys, 
w zwi¹zku z czym poni¿ej ryzyko tych konsekwencji przedstawiono w podziale na wybrane 
rodzaje rodzin oraz na grupy gospodarstw domowych wzglêdem miejsca zamieszkania 
i poziomu dochodów. Ponadto, gospodarstwa domowe podzielono równie¿ wed³ug 
aktywnoœci jej cz³onków na rynku pracy, podaj¹c wyniki analiz dla grupy wszystkich 
gospodarstw, oraz dla grupy gospodarstw, w sk³ad których wchodzi przynajmniej jedna osoba 
pracuj¹ca.

Najwiêkszy odsetek gospodarstw domowych z osobami szczególnie nara¿onymi na negatywne 
konsekwencje pandemii jest w du¿ych miastach (Wykres 1). Przyk³adowo, w miastach powy¿ej 
500 tys. mieszkañców wynosi on 6,6% bior¹c pod uwagê wszystkie gospodarstwa, a bior¹c pod 
uwagê tylko gospodarstwa, w sk³ad których wchodz¹ osoby pracuj¹ce, siêga 9,1%. 

2. Poziom ryzyka finansowego w rodzinach i gospodarstwach domowych
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http://dziennikustaw.gov.pl/D2020000043301
.pdf
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Wykres 2

�ród³o: obliczenia w³asne na podstawie danych 
BBGD 2018.
Uwagi: odsetek pracuj¹cych gospodarstw - 
odsetek gospodarstw, w których przynajmniej 
jedna osoba pracuje; dochodowe grupy 
decylowe to dziesiêæ grup obejmuj¹cych po 
10% populacji, od gospodarstw o najni¿szych 
dochodach do dyspozycji do gospodarstw 
najbogatszych, na podstawie tzw. dochodu 
ekwiwalentnego, czyli uwzglêdniaj¹c ró¿nice 
w wielkoœci gospodarstwa domowego 
z zastosowaniem zmodyfikowanej skali 
ekwiwalentnej OECD.

Wykres 2 Ryzyko finansowe w gospodarstwach domowych w wyniku pierwszej fali 
konsekwencji gospodarczych pandemii COVID-19 wed³ug decylowych grup 
dochodowych
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Dodatkowo, w miastach powy¿ej 500 tys. mieszkañców odpowiednio 12,4% i 17,1% osób 
zatrudnionych jest w zagro¿onych sektorach na podstawie umowy o pracê. Odsetki 
gospodarstw z osobami najbardziej nara¿onymi na kryzys w mniejszych miastach i na wsi s¹ 
nieco ni¿sze. W tym ostatnim przypadku wynosz¹ 4,8% wszystkich gospodarstw i 6,4% tych 
gospodarstw, w których choæ jedna osoba pracuje. 

Wzglêdem poziomu dochodów gospodarstw domowych, najwiêcej tych nara¿onych na 
negatywne konsekwencje pierwszej fali gospodarczych skutków pandemii jest wœród 
gospodarstw œredniozamo¿nych (Wykres 2). Przyk³adowo, w 6. grupie decylowej wœród 
gospodarstw z przynajmniej jedn¹ osob¹ pracuj¹c¹ 8,5% stanowi¹ gospodarstwa, których 
cz³onek pracuje w zagro¿onych dzia³ach na umowê inn¹ ni¿ umowa o pracê lub jako osoba 
samozatrudniona. £¹cznie z cz³onkami gospodarstw zatrudnionymi w tych dzia³ach gospodarki 
na umowê o pracê ten odsetek przekracza 30%. 
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Wykres 3

�ród³o: obliczenia w³asne na podstawie danych 
BBGD 2018.
Uwagi: odsetek pracuj¹cych gospodarstw - 
odsetek gospodarstw, w których przynajmniej 
jedna osoba pracuje; wyró¿nione typy rodzin: 
Osoby samotne – osoby samotne w wieku 
produkcyjnym bez dzieci na utrzymaniu; 
S a m o t n i  ro d z i c e  –  o s o b y  w  w i e ku  
produkcyjnym samotnie wychowuj¹ce dzieci; 
Ma³¿eñstwa bez dzieci – ma³¿eñstwa w wieku 
produkcyjnym bez dzieci na utrzymaniu; 
Ma³¿eñstwa z dzieæmi – ma³¿eñstwa w wieku 
produkcyjnym posiadaj¹ce dzieci  na 
utrzymaniu.

Wykres 3 Ryzyko finansowe w gospodarstwach domowych w wyniku pierwszej fali 
konsekwencji gospodarczych pandemii COVID-19 wed³ug typów rodzin
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Odsetek gospodarstw z osobami pracuj¹cymi w dzia³ach szczególnie nara¿onych na kryzys 
rozk³ada siê nierównomiernie równie¿ wzglêdem ró¿nych typów rodzin (Wykres 3). Wœród 
rodzin, w których przynajmniej jedna osoba jest aktywna zawodowo, najwiêcej takich 
gospodarstw jest w grupie rodziców samodzielnie wychowuj¹cych dzieci, wœród których a¿ 
31,5% pracuje w dzia³ach szczególnie zagro¿onych, a 6,6% pracuje na podstawie innych umów 
ni¿ umowa o pracê lub prowadzi dzia³alnoœæ gospodarcz¹. Odsetki te s¹ podobne wœród 
ma³¿eñstw w dzieæmi z przynajmniej jedn¹ osob¹ pracuj¹c¹ (odpowiednio 24,2% i 7,8%). 
Wœród pracuj¹cych singli i ma³¿eñstw nieposiadaj¹cych dzieci na utrzymaniu przeciêtnie 
w sk³ad co pi¹tego gospodarstwa wchodzi osoba pracuj¹ca w dzia³ach szczególnie nara¿onych 
na negatywne skutki kryzysu. Wœród tych gospodarstw 4,5% pracuj¹cych singli i 5,6% 
pracuj¹cych ma³¿eñstw bez dzieci pracuje w zagro¿onych sektorach na umowach inne ni¿ 
umowa o pracê. 



 4

Analizy przedstawione w komentarzu s¹ czêœci¹ mikrosymulacyjnego programu badawczego 
Fundacji Centrum Analiz Ekonomicznych CenEA ( ). Dane wykorzystane 
w analizach pochodz¹ z Badania Bud¿etów Gospodarstw Domowych 2018 i zosta³y 
udostêpnione przez G³ówny Urz¹d Statystyczny. G³ówny Urz¹d Statystyczny nie ponosi 
odpowiedzialnoœci za wyniki przedstawione w komentarzu i za wnioski z nich p³yn¹ce. Wnioski 
zawarte w komentarzu opieraj¹ siê na obliczeniach przeprowadzonych przez autorów przy 
u¿yciu modelu SIMPL.

CenEA jest niezale¿n¹, apolityczn¹ jednostk¹ naukowo-badawcz¹ skupiaj¹c¹ siê na analizie 
konsekwencji polityki spo³eczno-gospodarczej, ze szczególnym uwzglêdnieniem Polski. CenEA 
zosta³a za³o¿ona przez Stockholm Institute of Transition Economics (SITE) i jest polskim 
partnerem FREE Network. G³ównym kierunkiem badañ naukowych CenEA s¹ analizy na 
poziomie mikro, ze szczególnym uwzglêdnieniem badañ rynku pracy, sytuacji materialnej 
gospodarstw domowych oraz procesu starzenia siê populacji. CenEA jest polskim partnerem 
naukowym miêdzynarodowego projektu badawczego EUROMOD (europejski model 
mikrosymulacyjny) i prowadzi prace badawcze z wykorzystaniem polskiego modelu 
mikrosymulacyjnego SIMPL. Wiêcej informacji na stronie .

O autorach: 
dr hab. Micha³ Myck jest dyrektorem i cz³onkiem Zarz¹du CenEA. Monika Oczkowska jest 
starszym analitykiem, Kajetan Trzciñski jest analitykiem w CenEA.

www.cenea.org.pl

www.cenea.org.pl
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Choæ przedstawione wyniki dotycz¹ce proporcji rodzin i gospodarstw domowych nara¿onych 
na negatywne skutki pierwszej fali gospodarczych konsekwencji pandemii COVID-19 nie 
oznaczaj¹, ¿e tyle z nich faktycznie je odczuje, to jednak fakt, i¿ przed tak wysokim odsetkiem 
rodzin rysuje siê perspektywa pogorszenia sytuacji materialnej, powinien uruchomiæ szerok¹ 
gamê mechanizmów wsparcia ze strony polityki publicznej. Zaprezentowany 18 marca 
rz¹dowy pakiet os³onowy dla gospodarki, tzw. „tarcza antykryzysowa”, wychodzi temu 

2wyzwaniu naprzeciw, choæ og³oszona wersja programu jak dot¹d zawiera ma³o szczegó³ów.  
Rz¹dowy pakiet skupia siê przede wszystkim na wsparciu firm i przedsiêbiorców dla utrzymania 
gospodarczej aktywnoœci poprzez od³o¿enie w czasie obci¹¿eñ podatkowych i sk³adkowych 
z ni¹ zwi¹zanych oraz czêœciowe dofinansowanie zatrudnienia dotychczasowych pracowników. 
Trzeba sobie jednak zdawaæ sprawê z tego, ¿e jeœli ogólne spowolnienie gospodarcze trwaæ 
bêdzie d³u¿ej ni¿ kilka miesiêcy, firmy zmuszone bêd¹ do zwolnieñ, a osoby prowadz¹ce 
dzia³alnoœæ gospodarcz¹ bêd¹ j¹ zamykaæ. System finansów publicznych musi byæ zatem gotów 
na to, by bezpoœrednio wesprzeæ finansowo gospodarstwa domowe w formie kompleksowego 
pakietu œwiadczeñ dla osób trac¹cych pracê i ich rodzin. 

Nale¿y mieæ nadziejê, ¿e gospodarcze konsekwencje pandemii bêd¹ krótkotrwa³e i aktywnoœæ 
gospodarcza relatywnie szybko wróci do poziomu sprzed jej wybuchu. By to mog³o nast¹piæ, 
kluczowe bêdzie, po pierwsze, utrzymanie funkcjonowania firm, ze szczególnym 
uwzglêdnieniem ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw. Po drugie, szybki restart gospodarki 
bêdzie ³atwiejszy, jeœli utrzymane zostan¹ dotychczasowe relacje zatrudnienia, nawet jeœli 
bêdzie to zatrudnienie w zmniejszonym zakresie, lub przy obni¿onym poziomie wynagrodzeñ. 
W tym wzglêdzie jednym z istotnych rozwi¹zañ mog³o by byæ okresowe wyp³acanie wsparcia 
finansowego pracownikom szczególnie dotkniêtych dzia³ów gospodarki bez koniecznoœci 
formalnego zerwania umowy miêdzy pracownikiem i pracodawc¹. Oferowane w pakiecie 
„tarczy antykryzysowej” dofinansowanie w wysokoœci 40% wynagrodzenia pracowników mo¿e 
okazaæ siê niewystarczaj¹ce dla utrzymania aktualnego poziomu zatrudnienia, jeœli 
ograniczenia potrwaj¹ d³u¿ej ni¿ dwa, trzy miesi¹ce.   

Jeœli zwi¹zane z pandemi¹ spowolnienie gospodarcze siê przed³u¿y, a na dzieñ dzisiejszy nie 
mo¿na tego wykluczyæ, nale¿y pamiêtaæ, ¿e poza dzia³ami gospodarki analizowanymi 
w niniejszym komentarzu, negatywne konsekwencje recesji odczuj¹ tak¿e pozosta³e sektory 
polskiej gospodarki, a d³u¿ej utrzymuj¹ce siê spowolnienie w koñcu doprowadzi do istotnego 
wzrostu poziomu bezrobocia. Gospodarstwa domowe bêd¹ wówczas wymaga³y wsparcia ze 
strony systemu zasi³kowego, w formie zarówno zasi³ków dla bezrobotnych, jak i œwiadczeñ, 
które nie s¹ uzale¿nione od wczeœniej op³acanych sk³adek ubezpieczeniowych, czyli dodatku 
mieszkaniowego i œwiadczeñ z pomocy spo³ecznej. Przy spodziewanym istotnym wzroœcie 
wydatków publicznych, dotychczasowa polityka pañstwa skupiona na wyp³acaniu œwiadczeñ 
powszechnych bêdzie musia³a w wiêkszym stopniu skoncentrowaæ siê na transferach 
skierowanych do gospodarstw najbardziej potrzebuj¹cych wsparcia.

https://www.gov.pl/web/koronawirus/tarcza-
a n t y k r y z ys o wa - m a - o c h ro n i c - f i r my - i -
pracownikow-przed-skutkami-epidemii-
koronawirusa
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