Polska na tle innych, członkowskich krajów UE
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GUS opublikował roczny folder prezentujący w zwięzłej i przejrzystej formie przekrojowy zbiór
informacji obrazujących poziom życia oraz stan gospodarki w Polsce na tle krajów członkowskich Unii
Europejskiej. Porównano m.in. ludność, dochody, wydatki gospodarstw domowych, czy długość życia
oraz poziom wykształcenia.
Polska jest członkiem Unii Europejskiej od 1 maja 2004 r. na mocy Traktatu Akcesyjnego podpisanego
16 kwietnia 2003 r. w Atenach.
Dane o Unii Europejskiej (UE) dotyczą 27 krajów członkowskich. W celu zachowania porównywalności
wszystkie dane, w tym także dla Polski, pochodzą z bazy Eurostatu, które pobrano w okresie 4–6 czerwca
oraz 2 lipca 2021 r.
Struktura ludności wg. wieku wskazuje, że Polska odznacza się większym procentowym udziałem osób w
wieku 0-14 lat oraz 25-64 lat niż te same grupy UE. Najwięcej osób stanowią osoby w wieku 25-64 lat,
które w Polsce stanowią 56,3%, a w UE 53,7%.
Przeciętne trwanie życia polskich kobiet w 2019 roku wynosi 81,9 lat, czyli mniej niż przeciętne trwanie
życia Europejek (84 lata). Przeciętne życie mężczyzn w Polsce wynosi 74,1 lat w stosunku do 78,5 lat dla
przeciętnego trwania życia mężczyzn UE.
Przyrost naturalny Polski uzyskał lepszy, choć ujemny wynik (-0,9) niż wartość tego wskaźnika dla UE
(-1,1). Polska może pochwalić się wyższym od UE procentowym udziałem osób w wieku 30-34 lata z
wykształceniem wyższym. Wskaźnik przeludnienia mieszkań w 2019 roku dla polskich rodzin wynosił
znacznie więcej (37,6%), niż wartość wskaźnika dla UE wynoszącego 17,1%. Dostęp do Internetu w
gospodarstwach domowych jest niemal na tym samym poziomie: PL 90%, a UE tylko 1% więcej (91%).
To tylko kilka wskaźników, które można znaleźć w folderze. Po więcej informacji - porównań z innymi
państwami, a także tego jak wypada Polska na tle przeciętnych danych dla Unii Europejskiej, zapraszamy
na stronę: Główny Urząd Statystyczny / Obszary tematyczne / Inne opracowania / Inne opracowania
zbiorcze / Społeczna odpowiedzialność statystyki publicznej. Raport 2019. Statystyka bez barier, bo liczą
się wszyscy
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