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Synopsis. Dokonano analizy przydatnoci wskanika przeciêtnego udzia³u wydatków na ¿ywnoæ w gospodarstwach domowych do porównywania poziomu ¿ycia w krajach europejskich. Uzyskane wyniki wiadcz¹ o tym, ¿e
ten prosty miernik cechuje silna korelacja z innymi znacznie bardziej z³o¿onymi wskanikami wykorzystywanymi w badaniach poziomu ¿ycia.

Wstêp
W ostatnim okresie pojawi³o siê w mediach wiele propozycji ró¿nych mierników poziomu i jakoci
¿ycia. Wartoci tych mierników, które s³u¿¹ m.in. do porównywania sytuacji miêdzy ró¿nymi krajami,
poddawane s¹ póniej analizie zarówno w tekstach publicystycznych jak i w opracowaniach naukowych. Ze wzglêdu na brak jednolitej terminologii w literaturze przedmiotu zdarza siê, ¿e autorzy publikacji dotycz¹cych tego tematu uto¿samiaj¹ pojêcie poziomu ¿ycia z pojêciem jakoci ¿ycia. Zwykle pojêcie
poziomu ¿ycia powinno jednak odnosiæ siê do potrzeb materialnych za jakoci ¿ycia do ca³oci bytowania ludzkiego [Ostasiewicz 2004]. O jakoci ¿ycia stanowi wiêc dobry byt materialny oraz dobry stan
ducha, czyli dobrobyt i dobrostan1. Analizuj¹c zatem poziom ¿ycia uwzglêdnia siê stopieñ zaspokojenia
potrzeb ludzkich wynikaj¹cy z konsumpcji dóbr materialnych i us³ug, za opis jakoci ¿ycia obejmuje
tak¿e subiektywne postrzeganie w³asnej sytuacji co do zaspokajania potrzeb materialnych i niematerialnych (np. brane s¹ pod uwagê stosunki miêdzyludzkie, poczucie bezpieczeñstwa).
Mierzenie poziomu ¿ycia wi¹¿e siê z poszukiwaniem i okrelaniem wielorakich wskaników. Zwykle
na podstawie informacji o ró¿nych aspektach zaspokajania potrzeb materialnych konstruowany jest
syntetyczny wskanik umo¿liwiaj¹cy uporz¹dkowanie analizowanych podmiotów wed³ug poziomu ¿ycia.
Takie podejcie budzi niekiedy zastrze¿enia. Szczêcie to zbyt zlo¿one zjawisko, by da³o sie zamkn¹æ w
jednej liczbie  stwierdzi³ prezes francuskiego g³ównego urzêdu statystycznego INSÉÉ J.P. Cotis2.
Podobn¹ opiniê wyrazi³ prof. W. Ostasiewicz od wielu lat zajmuj¹cy siê problematyk¹ oceny i analiz¹
jakoci ¿ycia  do pomiaru wzrostu cz³owieka bierzemy tzw. centymetr, ale jak zmierzyæ zadowolenie
cz³owieka, jego obawy, strach lub szczêcie  tego dok³adnie nie wiemy [Ostasiewicz 2004].
Wielu naukowców jest bardzo krytycznych wobec istniej¹cych miar poziomu i jakoci ¿ycia, jednoczenie wykazuje du¿¹ powci¹gliwoæ w zaleceniach co do konstrukcji nowych mierników tego typu.
Na ogó³ przedstawia jedynie ogólne zalecenia, by bardziej skupiæ sie na strukturze wydatków gospodarstw domowych. Dlatego te¿ w tym opracowaniu analizie zosta³ poddany jeden z mierników szczegó³owych poziomu ¿ycia  przeciêtny udzia³ wydatków na ¿ywnoæ w ³¹cznych wydatkach gospodarstw domowych w danym kraju. W statystyce spo³ecznej bowiem wiele badañ opiera siê na za³o¿eniu,
¿e im ni¿szy jest ten udzia³, tym wiêksza jest zamo¿noæ gospodarstw domowych [Dudek 2006, Panek
2007]. Miernik ten porównano z innymi wskaznikami wykorzystywanymi w literaturze.
Celem pracy jest zbadanie przydatnoci kategorii udzia³ów wydatków na ¿ywnoæ do oceny
poziomu ¿ycia w krajach Unii Europejskiej.
1

2

W wê¿szym znaczeniu pojêcie jakoæ ¿ycia obejmuje tylko dobrostan, w szerszym  dobrobyt i dobrostan
[Ostasiewicz 2004]. W niniejszym opracowaniu przyjêto szersze rozumienie tego pojêcia. Poziom ¿ycia za
uto¿samiono z dobrobytem.
Podane za Smoczyñski 2009.
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Mierniki poziomu ¿ycia spo³eczeñstw
Wród mierników poziomu ¿ycia spo³eczeñstw wyró¿nia siê mierniki syntetyczne (agregatowe) i mierniki szczegó³owe. Miernik okrelany jest jako syntetyczny lub agregatowy w sytuacji,
gdy do jego konstrukcji wykorzystuje siê dwie lub wiêcej zmiennych diagnostycznych. Przyk³adowymi miernikami szczegó³owymi stosowanymi do pomiaru poziomu ¿ycia s¹:
 przewidywana d³ugoæ ¿ycia,
 stopa bezrobocia,
 stopa skolaryzacji,
 wskanik umieralnoci niemowl¹t,
 liczba dóbr trwa³ego u¿ytku w gospodarstwach domowych,
 udzia³ wydatków na ¿ywnoæ w ogólnych wydatkach konsumpcyjnych gospodarstw domowych.
Do porównywania dobrobytu miêdzy krajami3 bywa wykorzystywany poziom PKB na osobê4.
Jednak¿e amerykañski noblista z dziedziny ekonomii w 2001  Stiglitz od wielu lat ostrzega przed
fetyszyzmem PKB, który jest wed³ug niego miernikiem przestarza³ym i myl¹cym. Wspó³czesnych gospodarek nie da siê ju¿ mierzyæ sam¹ tylko wielkoci¹ produkcji, dlatego jest miernikiem
przestarza³ym. Mo¿e byæ natomiast miernikiem myl¹cym, poniewa¿ PKB z za³o¿enia nie mia³ byæ
miar¹ dobrobytu, jak go siê czêsto traktuje5. Wa¿ne jest ponadto, ¿e miernik ten nie uwzglêdnia
towarów i us³ug dostarczanych bez porednictwa rynku, m.in. szarej strefy oraz pracy domowej.
Z tego wzglêdu w krajach krajów s³abo rozwiniêtych, gdzie du¿a czêæ dóbr jest dostarczana
w ramach gospodarstw domowych, wartoci PKB s¹ niskie.
W niektórych pracach [Gotowska 2009] do pomiaru poziomu ¿ycia wykorzystuje siê wskanik
rozwoju spo³ecznego HDI (ang. Human Development Index)  syntetyczny miernik wprowadzony
przez Organizacjê Narodów Zjednoczonych dla celów porównañ miêdzynarodowych. Do jego
okrelenia wykorzystywane siê mierniki szczegó³owe dotycz¹ce:
 oczekiwanej d³ugoci ¿ycia (X1),
 edukacji:
 ogólnego wskanika skolaryzacji brutto dla wszystkich poziomów nauczania (tj. stosunku liczby
osób zapisanych do szkó³ podstawowych, rednich i wy¿szych do ogó³u ludnoci do 24 lat) (X2a),
 wskanika umiejêtnoci czytania ze zrozumieniem i pisania (X2b),
 poziomu PKB na osobê w USD, liczonego wed³ug parytetu nabywczego waluty (PPP UDS) (X3).
Wartoci wskanika rozwoju spo³ecznego dla i-tego kraju wyznaczane na podstawie wzoru:
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W tym miejscu nale¿y tak¿e wspomnieæ o ró¿nych miernikach dobrobytu ekonomicznego i spo³ecznego
uwzglêdniaj¹cych znacznie wiêcej aspektów ni¿ mierniki poziomu ¿ycia. Problematyka dotycz¹ca tych
kwestii wykracza poza ramy tej pracy. Szerzej na temat tych pomiaru dobrobytu ekonomicznego i spo³ecznego traktuj¹ prace [Zysnarska 2003, Kot 2004, Prochowicz, leszyñski 2008].
Wed³ug Encyklopedii Powszechnej PWN miernikiem dobrobytu jest wartoæ produktu krajowego brutto
(PKB) w przeliczeniu na jednego mieszkañca.
Podane za [Smoczyñski 2009].
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Wartoci minimalne i maksymalne dla poszczególnych cech przyjmuje siê odpowiednio na
nastêpuj¹cych poziomach:
 dla oczekiwanej d³ugoci ¿ycia: 25 i 85 lat,
 dla ogólnego wskanika skolaryzacji: 0 oraz 100%,
 dla wskanika umiejêtnoci czytania ze zrozumieniem i pisania doros³ych: 0 i 100%,
 dla produktu krajowego brutto na g³owê mieszkañca wed³ug parytetu si³y nabywczej waluty w
dolarach USA na 1 mieszkañca: 100 oraz 40 000 PPP USD, przy czym operuje siê tu logarytmami
wartoci cechy.
Jeli wartoæ wskanika HDI:
 nie przekracza 0,500, to kraj uznaje siê za s³abo rozwiniêty,
 zawiera siê w przedziale [0,501-0,800], to przyjmuje siê, ¿e kraj jest rednio rozwiniêty,
 przewy¿sza 0,800, to kraj zalicza siê do wysoko rozwiniêtych, ponadto gdy przekracza 0,900 
do krajów bardzo wysoko rozwiniêtych.
Dok³adniejszy informacje na temat wskanika HDI zamieszczono m.in. w pracach Ostasiewicz
[2004] i S³aby [2007].
Inne podejcie do analizy porównawczej poziomu ¿ycia w Polsce i krajach Unii Europejskiej
zaprezentowa³ zespó³ pod kierownictwem Zeliasia. Zelia i inni [2004] cechy okrelaj¹ce poziom ¿ycia
podzieli³ na 8 grup obejmuj¹cych: rynek pracy, ochronê zdrowia, edukacjê, kulturê i turystykê, infrastrukturê komunaln¹, transport, ³¹cznoæ oraz bezpieczeñstwo. W oparciu o dane z wymienionych
grup utworzono syntetyczny miernik poziomu ¿ycia ludnoci. Przyjêto zasadê, ¿e ostateczny zestaw
cech powinien zawieraæ reprezentantki ka¿dej z omiu wyodrêbnionych dziedzin ¿ycia. Ponadto
kierowano siê kryteriami formalno-statystycznymi, takimi jak: kompletnoæ danych, wzglêdnie wysoka zmiennoæ cech, brak nadmiernego skorelowania cech reprezentuj¹cych wyodrêbnion¹ grupê
oraz asymetrycznoæ rozk³adu. Dla finalnych zmiennych diagnostycznych zastosowano ró¿ne metody normalizacji  standaryzacjê, unitaryzacjê oraz przekszta³cenie ilorazowe. Koñcowym etapem analizy by³o okrelenie odleg³oci ka¿dego z rozwa¿anych krajów od wzorca i w konsekwencji wyznaczenie wartoci syntetycznego miernika poziomu ¿ycia.
W pracy porównano wyniki otrzymane na podstawie opisanych powy¿ej metod z rezultatami
uzyskanymi poprzez analizê przeciêtnych w danym kraju udzia³ów wydatków na ¿ywnoæ.

Wyniki analizy
W pracy wykorzystano przede wszystkim dane Eurostatu za lata 2000-2006. ród³em danych
statystycznych dotycz¹cych wskanika rozwoju spo³ecznego HDI by³y takze raporty oenzetowskiej agendy ds. rozwoju UNDP (ang. United Nations Development Programme). Ponadto, w
celach porównania uzyskanych tu rezultatów z wynikami przedstawionych w monografii [Zelia i
in. 2004] rozwa¿ono dane z lat 1996-1998.
Na podstawie zebranych danych stwierdzono, ¿e w latach 2000-2006 do krajów, w których
przeciêtnie gospodarstwa domowe mniej ni¿ 10% przeznacza³y na ¿ywnoæ i napoje bezalkoholowe nale¿a³y Irlandia, Luxemburg oraz Wielka Brytania. Natomiast krajami wykazuj¹cymi najwiêksze
udzia³y wydatków na ¿ywnoæ by³y: Rumunia, Litwa, Bu³garia i £otwa. Szczegó³owe informacje na
temat kszta³towania siê rozk³adu analizowanej cechy przedstawiono w tabeli 1.
Na podstawie informacji przedstawionych w tabeli 1 mo¿na stwierdziæ, ¿e rednio w rozwa¿anych 27
krajach, bêd¹cych obecnie cz³onkaTabela 1. Wartoci staty sty k opisowy ch procentowy ch
mi UE udzia³y te mala³y z ok. 17 w 2000 udz ia³ów wydatków na ¿ ywnoæ w ca³kowitych wydatkach
r. do 15% w 2006 r. Zmniejszeniu ule- gospodarstw domowych krajów Unii Europejskiej
g³y równie¿ wartoci odchylenia stan- Wysz cz ególnienie
Lata
dardowego: z niemal 7% na pocz¹t2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Statystyka
ku do powy¿ej 5% na koñcu
16,91 16,99 16,69 16,37 15,94 15,43 15,27
analizowanego okresu. Mediana ba- rednia
danej cechy w ka¿dym z lat wynio- Odchylenie
6,75 6,89 6,40 6,18 5,93 5,35 5,25
s³a ok. 15%, co oznacza ¿e 13 krajów standardowe
15,10 15,00 15,20 15,10 15,10 14,80 14,90
charakteryzowa³o siê udzia³ami wy- Mediana
8,50 8,10 7,40 6,50 6,20 5,90 5,70
datków na ¿ywnoæ i napoje bezal- Minimum
koholowe ³¹cznych wydatków Maksimum
34,70 38,00 35,90 35,30 33,30 29,70 29,70
gospodarstw domowych mniejszy- ród³o: opracowanie w³asne.
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mi ni¿ ok. 15%. Wartoci minimalne w ca³ym okresie
2000-2006 odnosi³y siê do Irlandii, za maksymalne 
do Rumunii.
Graficzne porównanie sytuacji w zakresie kszta³towania siê udzia³ów wydatków na ¿ywnoæ w krajach bêd¹cych obecnie cz³onkami UE przedstawia rysunek 1. Wstêpna analiza wskanika rozwoju
spo³ecznego ujawni³a, ¿e poza Rumuni¹6 pozosta³e 26
krajów w ca³ym analizowanym okresie mo¿na by³o
zaliczyæ do krajów rozwiniêtych. Do krajów wysoko rozwiniêtych (wykazuj¹cych HDI>0,9) nale¿a³y w ka¿dym z lat: Szwecja, Holandia,
Belgia, Francja, Austria, Finlandia, Dania, Irlandia, Wielka Brytania, Hiszpania, Luxemburg, W³ochy oraz Niemcy. Natomiast takie kraje jak
S³owenia, Portugalia, Grecja i Cypr
awansowa³y w latach 2000-2006
 ich wartoci HDI w pocz¹tku analizowanego okresu by³y ni¿sze, za
pod koniec  wy¿sze od 0,9.
Rysunek 1. Przeciêtne procentowe udzia³y wydatków na ¿ywRozwa¿ono tak¿e PKB na
noæ w ca³kowitych wydatkach gospodarstw w 2005 r.
osobê wed³ug parytetu si³y naród³o: opracowanie w³asne.
bywczej w cenach sta³ych z 2005
r. Niekwestionowanym liderem w tym zakresie okaza³ siê Luxemburg, w dalszej kolejnoci nale¿y
wymieniæ Irlandiê, Holandiê, Austriê, Daniê, Szwecjê oraz Wielk¹ Brytaniê. Na przeciwleg³ym biegunie za znalaz³y siê Bu³garia, Rumunia, Polska, £otwa i Litwa. Nale¿y tak¿e dodaæ, ¿e wartoci wspó³czynnika zmiennoci w analizowanym okresie kszta³towa³y siê w nastêpuj¹cych przedzia³ach:
 udzia³y wydatków na ¿ywnoæ: 34 i 40%,
 wskanik HDI: 4 i 6%,
 PKB na osobê: 45 i 50%.
Wskanik HDI dla krajów z UE w latach 2000-2007 mo¿na zatem uznaæ za zmienn¹ quasi-sta³¹ o
niewielkiej zdolnoci dyskryminacyjnej [Zelia i in. 2004].
W tabeli 2 podano wartoci wspó³czynników korelacji liniowej Pearsona miêdzy udzia³ami
wydatków na ¿ywnoæ i napoje bezalkoholowe a innymi cechami wykorzystywanymi w literaturze
do pomiaru poziomu ¿ycia. Z informacji przedstawionych w tabeli 2 wynika, ¿e udzia³y wydatków
na ¿ywnoæ cechuje silna ujemna zale¿noæ liniowa ze wskanikiem HDI oraz PKB na osobê.
Wszystkie analizowane zale¿noci okaza³y siê byæ istotne statystycznie na poziomie 0,001. Generalnie wartoci bezwzglêdne wspó³czynników korelacji wykazuj¹ tendencje malej¹ce w latach 20002006. Wyjanienie przyczyn tego zjawiska powinno byæ przedmiotem dalszych badañ.
Porównano tak¿e udzia³y wydatków na ¿ywnoæ z syntetycznym miernikiem poziomu ¿ycia
zbudowanym przez zespó³ Zeliasia. Stwierdzono, ¿e w zale¿noci od zastosowanych procedur
(m.in. sposobu normalizacji i okrelenia kraju wzorcowego), wartoci wspó³czynników korelacji
waha³y siê od -0,84 do -0,61.
Tabela 2. Wartoci wspó³cz y nników korelacji Pearsona pomiêdz y udz ia³ami wy datków na ¿ y wnoæ
a H D I oraz PK B per capita
C ech a

Lata
2000

Wskani k HD I
-0,9275
PKB per capi ta
-0,8301
ród³o: opracowani e w³asne.
6

2001

2002

2003

2004

2005

2006

-0,9319
-0,8055

-0,9292
-0,8040

-0,8975
-0,7856

-0,8975
-0,7871

-0,8962
-0,7897

-0,8841
-0,7779

Wartoæ HDI dla Rumunii w latach 2000-2002 by³a ni¿sza ni¿ 0,8, za w latach 2003-2006 przekroczy³a tê
granicê i na tej podstawie Rumuniê mo¿na zakwalifikowaæ do grona krajów rozwiniêtych.
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Podsumowanie i wnioski
Dotychczas brak jest obowi¹zuj¹cego powszechnie miernika poziomu ¿ycia. Wykorzystywane obecnie metody pomiaru tego zjawiska budz¹ wiele zastrze¿eñ wród znawców przedmiotu. Wydaje siê, ¿e
wskanik HDI nie jest odpowiedni do celów klasyfikacji krajów Unii Europejskiej, z uwagi na jego
ograniczone zdolnoci dyskryminacyjne  wspó³czynnik zmiennoci dla analizowanych krajów w latach 2000-2006 nie przekracza³ 6%. PKB za z za³o¿enia nie jest miar¹ dobrobytu i nie powinien byæ
stosowany do porównywania poziomu ¿ycia. Natomiast wartoci syntetycznych mierników bazuj¹cych na obszernym zestawie cech obejmuj¹cych wiele dziedzin ¿ycia zale¿¹ od zastosowanej metody
(m.in. wyboru zestawu mierników szczegó³owych czy sposobu ich normalizacji) [Zelia i in. 2004].
Dlatego w analizie poziomu ¿ycia nale¿y rozwa¿yæ wykorzystanie prostego wskanika jaki stanowi
udzia³ wydatków na ¿ywnoæ w ³¹cznych wydatkach gospodarstw domowych. Jest on stosowany w
badaniach powiêconych zagadnieniu ubóstwa materialnego  im ni¿szy jest ten udzia³, tym wiêksza
jest zamo¿noæ gospodarstw domowych. Wskanik ten porównano z innymi miernikami wykorzystywanymi w literaturze przedmiotu: wskaznikiem HDI, PKB per capita oraz syntetycznym miernikiem
opracowanym przez zespó³ Zeliasia. Stwierdzono siln¹ ujemn¹ korelacjê miêdzy udzia³em wydatków na
¿ywnoæ a wymienionymi wskanikami. Dlatego te¿ wydaje siê zasadne rozwa¿enie tego prostego
miernika w analizie porównawczej poziomu ¿ycia krajów Unii Europejskiej.
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Summary
The article concerns the problem of usefulness of food share expenditure as index of level of living in
European Union countries. It was found that this simple index is significantly correlated with much more complex
indices used in other researches.
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