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Ekonomiczna dostępność żywności w gospodarstwach domowych krajów  

Unii Europejskiej 

Abstrakt 

Celem artykułu jest przedstawienie skali problemu ekonomicznego dostępu do żywności  

w państwach Unii Europejskiej (UE), m.in. przez zbadanie wielkości dochodów 

rozporządzalnych mieszkańców, udziału wydatków gospodarstw domowych na żywność oraz 

poziomu cen produktów żywnościowych. Choć powszechna jest opinia, że problem 

zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego w wymiarze ekonomicznym w wysoko 

rozwiniętych krajach UE nie ma istotnego znaczenia, przeprowadzone badania dowiodły,  

że w 2015 roku niemal co dziesiąty mieszkaniec UE żył w poważnym niedostatku 

materialnym i z powodów finansowych nie mógł sobie pozwolić na spożywanie mięsa, ryb 

lub ich roślinnego ekwiwalentu co drugi dzień. 

Słowa kluczowe: bezpieczeństwo żywnościowe, dostępność ekonomiczna żywności. 

Economic access to food in European Union households 

Abstract 

The aim of this article is to present the scale of problems concerning economic access to food 

problem in European Union countries, above all, by determining the disposable income  

of European Union (EU) households, the share of households’ food expenditure and the price 

level of food products. Despite the opinion that the economic aspect of the food security 

problem is not significant in highly-developed EU countries, in 2015 almost every tenth 

inhabitant of the EU lived in material deprivation, and for financial reasons was not able  

to afford a meal with meat, chicken, fish (or a vegetarian equivalent) every second day. 

Keywords: food security, economic access to food.  
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Wstęp 

Ekonomiczna dostępność żywności jest jednym z warunków, który musi zostać spełniony, 

aby zagwarantować jednostce bezpieczeństwo żywnościowe. Oficjalnie w terminologii 

bezpieczeństwa żywnościowego aspekt ten pojawił się dopiero w 1983 roku, pomimo że sam 

problem zauważono dużo wcześniej. Podczas Wielkiego Kryzysu w latach 30-tych XX w. 

zalegające zapasy niesprzedanych towarów doprowadziły do spadku cen artykułów 

przemysłowych, surowców i płodów rolnych. Skutkowało to spadkiem produkcji, a dalej 

wzrostem bezrobocia, co w efekcie wywołało masowe ubóstwo i niedożywienie. Świat 

pogrążony w kryzysie stanął w obliczu paradoksu – „ubóstwa w obfitości” (poverty in the 

midst of plenty), który objawiał się występowaniem przewlekłego niedożywienia, pomimo 

przesycenia rynków podstawowymi produktami żywnościowymi (Shaw 2007, s. 5). 

Współcześnie również brak bezpieczeństwa żywnościowego ma bardziej podłoże 

ekonomiczne aniżeli fizyczne. Na świecie produkuje się wystarczającą ilość żywności, aby 

wyżywić całą ludzkość, a mimo wszystko niedożywionych jest blisko 800 milionów osób, 

głównie mieszkańców Globalnego Południa. Nie oznacza to, że problem niedożywienia 

dotyczy wyłącznie państw LDC (least developed countries – kraje najsłabiej rozwinięte).  

Ze względu na silny związek dostępności ekonomicznej żywności z ubóstwem, problem 

niedożywienia dotyka również mieszańców krajów wysoko rozwiniętych w tym obywateli 

Unii Europejskiej (UE) (Marzęda-Młynarska 2014, s. 261). W 2014 roku niemal co dziesiąty 

mieszkaniec UE żył w poważnym niedostatku materialnym i z powodów finansowych nie 

mógł sobie pozwolić na spożywanie mięsa, ryb lub ich roślinnego ekwiwalentu co drugi dzień 

(Eurostat Statistic Explained 2014). Na dostępność ekonomiczną żywności oddziałują 

czynniki o skali mikro, mezo i makro (Weingärtner 2005, s. 13). Jednak ostatecznie  

to dobrobyt ekonomiczny poszczególnych państw ma największe znaczenie w kształtowaniu 

siły nabywczej jego mieszkańców. Wydajność gospodarki z perspektywy makroekonomicznej 

oddziałuje na poziom dochodów jej mieszkańców oraz poziom cen dóbr konsumpcyjnych,  

w tym również cen żywności (Eurostat 2015).  

Celem artykułu jest przedstawienie wielkości problemu ekonomicznego dostępu do 

żywności w gospodarstwach domowych państw UE. W artykule zbadano siłę nabywczą 

mieszkańców UE oraz strukturę ich wydatków. Siłę nabywczą konsumenta na rynku 

żywności wyznaczono uwzględniając: dochód, ceny żywności oraz ceny pozostałych dóbr 

i usług. Do określenia siły nabywczej oraz struktury wydatków gospodarstw domowych UE 
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w artykule wykorzystano dane zgromadzone przez Bank Światowy oraz EUROSTAT  

w latach 2010-2015.  

Ekonomiczna dostępność żywności warunkiem zapewnienia bezpieczeństwa 
żywnościowego 

Żywność jest dobrem szczególnie ważnym w życiu człowieka, gdyż zaspokaja 

egzystencjalną potrzebę jednostki, jaką jest wolność od głodu i pragnienia. Dlatego dążenie 

do zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego (food security) towarzyszy ludzkości  

od wieków. O problemie bezpieczeństwa żywnościowego na forum międzynarodowym 

dyskutowano już od początku lat 30-tych XX wieku (Shaw 2007, s. 6), jednak oficjalnej 

definicji termin ten doczekał się dopiero w 1974 roku, w związku z nasilającym się 

globalnym problemem żywnościowym, gdy w następstwie słabych zbiorów na całym świecie 

nastąpił spadek zapasów zboża, obniżenie podaży i wzrost cen żywności oraz znaczny spadek 

dostępności podstawowych produktów żywnościowych (Małysz 2008, s. 21, 85; CFS 2012). 

Pierwotnie koncepcja bezpieczeństwa żywnościowego odnosiła się wyłącznie do strony 

podażowej żywności i obejmowała wymiar międzynarodowy (Obiedzińska 2012, s. 9). 

Definiowano je bowiem jako „dostępność w każdym czasie, w skali całego świata, podaży 

podstawowych artykułów żywnościowych, dla zachowania ciągłego wzrostu konsumpcji 

żywności i zrównoważenia fluktuacji produkcji i cen” (Kowalczyk 2009, s. 15). Przez 

kilkadziesiąt lat koncepcja ta ewoluowała, rozszerzając zakres pojęcia bezpieczeństwa 

żywnościowego o nowe aspekty i wymiary. W 1983 roku Organizacja Narodów 

Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (Food and Agriculture Organization of the 

United Nations – FAO) zdefiniowała bezpieczeństwo żywnościowe jako „zapewnienie, że 

wszyscy ludzie przez cały czas mają ekonomiczny i fizyczny dostęp do podstawowych 

produktów żywnościowych, których potrzebują”. W 1996 roku podczas Światowego Szczytu 

Żywnościowego uwypuklono kolejny aspekt bezpieczeństwa żywnościowego – 

bezpieczeństwo żywności (food safety) oraz podkreślono wielowymiarowość dyskutowanego 

pojęcia, rozszerzając jego zakres do poziomu jednostki i gospodarstwa domowego. 

Sformułowano definicję według której, „bezpieczeństwo żywnościowe na poziomie jednostki, 

gospodarstwa domowego, narodowym, regionalnym, i globalnym, zostanie osiągnięta 

wówczas, kiedy każdy człowiek w każdym czasie będzie miał fizyczny i ekonomiczny dostęp 

do wystarczającej, bezpiecznej i właściwej pod względem odżywczym żywności, 

zaspokajającej zapotrzebowanie jego organizmu i spełniającej preferencje, będącej podstawą 

aktywnego i zdrowego życia” (Marzęda-Młynarska 2014, s. 102). Obecnie stosowana 
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terminologia bezpieczeństwa żywnościowego, przyjęta podczas Światowego Szczytu 

Bezpieczeństwa Żywnościowego w 2009 roku poszerza poprzednią definicję o aspekt 

społeczny, określając „bezpieczeństwo żywnościowe jako sytuację, w której wszyscy ludzie 

przez cały czas mają ciągły dostęp fizyczny, społeczny i ekonomiczny do wystarczającej, 

bezpiecznej i pożywnej żywności, zaspokajającej ich potrzeby żywieniowe i preferencje dla 

prowadzenia aktywnego i zdrowego trybu życia” (Obiedzińska 2012, s. 10). Na postawie 

przedstawionej ewolucji koncepcji bezpieczeństwa żywnościowego można zatem wyodrębnić 

cztery aspekty, które muszą być spełnione jednocześnie, aby zagwarantować bezpieczeństwo 

żywnościowe: 

1) fizyczna dostępność żywności – zagwarantowanie społeczeństwu odpowiedniej ilości 

żywności, która pokryje niezbędną dawkę energetyczną oraz potrzebne składniki 

odżywcze (Małysz 2008, s. 88). O żywności dostępnej fizycznie mówimy, gdy znajduje się 

ona na rynku, można ją wyprodukować w gospodarstwie, importować bądź otrzymać  

w ramach pomocy społecznej (Marzęda-Młynarska 2014, s. 103); 

2) ekonomiczna dostępność żywności – zagwarantowanie społeczeństwu odpowiedniej siły 

nabywczej umożliwiającej pozyskanie odpowiedniej ilości fizycznie dostępnej żywności 

(Małysz 2008, s. 94); 

3) społeczna dostępność żywności – zagwarantowanie społeczeństwu żywności zgodnej z 

kulturowymi i społecznymi upodobaniami określonej grupy (Marzęda-Młynarska 2014, s. 

103); 

4) dostępność bezpiecznej żywności – zagwarantowanie społeczeństwu żywności wolnej od 

zanieczyszczeń i optymalnej pod względem składników odżywczych (Małysz 2008, s. 88). 

Siła nabywcza gospodarstw domowych w Unii Europejskiej 

UE jest jedną z największych gospodarek na świecie. W 2015 roku wartość jej PKB 

wynosiła 16229,4 mld USD, co klasyfikowało ją na drugim miejscu na świecie pod względem 

wysokości PKB, zaraz za USA (Bank Światowy 2016). Wskaźnik PKB w przeliczeniu  

na jednego mieszkańca w UE w 2015 roku wynosił 31843,2 USD i był ponad trzy razy 

wyższy niż globalna wartość tego wskaźnika (10004,9 USD). Spośród największych 

światowych gospodarek tylko Australia, Kanada i USA charakteryzowały się wyższą 

wartością PKB na jednego mieszkańca niż cała UE. PKB per capita w UE, zarówno w USD, 

jak i w parytecie siły nabywczej (PPS), wielokrotnie przewyższał wartość omawianego 

wskaźnika w państwach BRIC (Brazylia, Rosja, Indie, Chiny) (Bank Światowy 2016). 
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Należy jednak pamiętać, że uogólnianie szacunków dla całego ugrupowania nie 

odzwierciedla faktycznego poziomu rozwoju gospodarczego poszczególnych państw 

członkowskich, który w przekroju całej UE jest bardzo zróżnicowany. W UE skupione są 

zarówno najbogatsze państwa świata, jak i te, których PKB per capita nie przekracza 

poziomu globalnego. Do najzamożniejszych w UE krajów świata należy m.in. Luksemburg, 

którego PKB per capita jest najwyższy na świecie (101450,0 USD w 2015 roku) oraz Dania, 

Irlandia i Szwecja o niemal dwukrotnie niższej wartości PKB w przeliczeniu na mieszkańca 

niż w Luksemburgu, ale mimo to znajdujące się pod tym względem w globalnej czołówce.  

W zupełnie odmiennej sytuacji znajdują się Bułgaria i Rumunia, w których wartość PKB 

przypadającego na jedną osobę kształtuje się poniżej średniej światowej (tabela 1).  

To zróżnicowanie pod względem poziomu rozwoju gospodarczego pozwala na podział 

krajów członkowskich UE na dwie grupy państw „wyżej” i „ni żej” rozwiniętych niż 

przeciętnie w skali całej UE. Kraje niżej rozwinięte to 17 państw członkowskich UE, 

charakteryzujących się poziomem PKB na jednego mieszkańca poniżej średniej wyznaczonej 

dla ugrupowania. Są to przede wszystkim kraje, które do UE dołączyły w 2007 i 2013 roku, 

czyli Chorwacja, Rumunia i Bułgaria, dziesięć państw, które członkami UE są od 2004 roku 

(Polska, Węgry, Czechy, Słowacja, Słowenia, Litwa, Łotwa, Estonia, Cypr, Malta), a także 

cztery południowe państwa „starej UE” – tj. Włochy, Portugalia, Grecja i Hiszpania, które  

w ostatnich latach zmagają się kryzysem finansowym. Kraje wyżej rozwinięte w UE stanowi 

z kolei 11 państw UE-15 (Niemcy, Francja, Belgia, Luksemburg, Holandia, Wielka Brytania, 

Irlandia, Szwecja, Dania, Finlandia, Austria). 

Poziom PKB per capita przekłada się na wysokość dochodów w gospodarstwach 

domowych mieszkańców UE. Najistotniejszy z punktu widzenia ekonomicznej dostępności 

do żywności jest dochód rozporządzalny gospodarstw domowych, ponieważ stanowi on sumę 

bieżących dochodów z poszczególnych źródeł, pomniejszoną o podatki oraz składki  

na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne (Lewandowska 2016). Roczny dochód 

rozporządzalny w gospodarstwach domowych w UE wynosił w 2015 roku 16121,0 EUR i był 

niemal 7-krotnie wyższy niż jego wartość dla kraju o najniższych zarobkach (w Rumunii). 

Należy przy tym zauważyć, że różnice w wysokości dochodu rozporządzalnego pomiędzy 

poszczególnymi państwami UE przewyższały nawet różnice w wysokości PKB per capita. 

Najwyższy dochód netto osiągali mieszkańcy Luksemburga (35270,0 EUR) i był on ponad 15 

razy wyższy niż w Rumunii (2315,0 EUR). Oznacza to, że za roczny dochód uzyskany  

w Luksemburgu, przeciętna rodzina w Rumunii mogłaby się utrzymać przez 15 lat.  
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Zdecydowanie mniejsze różnice w wysokości PKB per capita oraz dochodu 

rozporządzalnego występują, kiedy jego wartość uwzględnia różne poziomy cen w państwach 

członkowskich UE. Można stwierdzić, że po przeliczeniu dochodu za pomocą PPP, siła 

nabywcza obywateli krajów wyżej rozwiniętych UE obniżyła się, a krajów niżej rozwiniętych 

zwiększyła, przez co ostatecznie obywatel bogatego Luksemburga dysponował prawie 7-

krotnie wyższym dochodem niż przeciętny Rumun (tabela 1).  

Tabela 1. Nominalna oraz realna wartość PKB per capita i mediany dochodu rozporządzalnego oraz 
porównawczy wskaźnik dochodów i cen w krajach UE w 2015 roku 

Kraje 
PKB per capita 

Mediana dochodu 
rozporządzalnego 

Porównawczy 
wskaźnik 
dochodów 

Porównawczy 
wskaźnik cen 

w USD w PPS w EUR w PPS UE=100 UE=100 

K
ra

je
 w

yż
ej

 r
o

zw
in

ię
te

  

Austria  43 438,9   43 892,7   23 260,0   21 783,0   144,3   105,2  
Belgia  40 231,3   41 138,4   21 690,0   19 954,0   134,5   107,1  
Dania  52 002,2   43 415,2   28 364,0   20 384,0   175,9   136,8  

Finlandia  41 920,8   38 642,8   23 763,0   19 430,0   147,4   119,7  
Francja  36 248,2   37 305,7   21 415,0   19 885,0   132,8   105,4  

Holandia  44 433,4   46 374,4   21 155,0   19 262,0   131,2   109,1  
Irlandia  51 289,7   51 899,2  **19 477,0 **15 997,0 **120,8 **122,5 

Luksemburg  101 450,0   93 552,6   35 270,0   29 285,0   218,8   119,2  
Niemcy  41 219,0   44 053,1   20 644,0   20 342,0   128,1   99,8  
Szwecja  50 272,9   45 296,5   26 639,0   21 215,0   165,2   121,3  
Wielka 

Brytania 
 43 734,0   38 657,8   20 947,0   17 714,0   129,9   131,3  

K
ra

je
 n

iż
ej

 r
o

zw
in

ię
te

 

Bułgaria  6 819,9   16 956,4  3332,0  6 882,0   20,7   46,7  
Chorwacja  11 535,8   20 430,0  5458,0  8 259,0   33,9   65,4  

Cypr  22 957,4   30 309,6   13 793,0   15 313,0   85,6   87,4  
Czechy  17 231,3   29 805,3  7423,0  11 652,0   46,0   63,3  
Estonia  17 295,4   26 929,7  7882,0  10 423,0   48,9   75,2  
Grecja  18 035,6   24 617,0  7527,0  8 810,0   46,7   83,4  

Hiszpania  25 831,6   32 814,5   13 352,0   14 463,0   82,8   90,2  
Litwa  14 172,2   26 396,9  5180,0  8 251,0   32,1   62,7  
Łotwa  13 664,9   22 628,4  5840,0  8 108,0   36,2   69,2  
Malta  *22776,2   *29126,8   13 493,0   16 681,0   83,7   80,5  
Polska  12 494,5   24 835,9  5560,0  9 957,0   34,5   54,8  

Portugalia  19 222,9   26 690,1  8435,0  10 317,0   52,3   80,9  
Rumunia  8 972,9   19 925,5  2315,0  4 357,0   14,4   51,9  
Słowacja  15 962,6   27 394,2  6930,0  10 220,0   43,0   66,6  
Słowenia  20 713,1   28 941,9   12 332,0   15 102,0   76,5   79,9  
Węgry  12 259,1   24 474,5  4567,0  7 938,0   28,3   57,2  
Włochy  29 847,0   33 587,1   15 846,0   15 395,0   98,3   100,9  

UE 28  31 843,2   35 385,0   16 121,0  -   100,0   100,0  

Uwaga: *dane dla Malty z 2013 roku, **dane dla Irlandii z 2014 roku. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: http://databank.worldbank.org/data/ oraz 
http://ec.europa.eu/eurostat/data/database (ilc_di04) (tec00120) (dostęp: 09.11.2016). 

Należy również zauważyć, że najwyższe w UE ceny dóbr i usług konsumpcyjnych były  

w 2015 roku w Danii, Szwecji, Luksemburgu i Finlandii, a więc państwach z najwyższą 

wysokością dochodów. Najniższe, średnio o połowę niższe niż przeciętnie w UE 
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obowiązywały natomiast w Bułgarii, Rumunii i Polsce. Ze względu na wyższe koszty 

utrzymania w krajach wyżej rozwiniętych UE, siła nabywcza ich mieszkańców w PPS jest 

niższa. Jest to widoczne szczególnie w przypadku Danii, w której wysokie ceny dóbr i usług 

konsumpcyjnych obniżyły możliwości nabywcze jej mieszkańców o prawie 30%, 

zmniejszając dochód rozporządzalny z nominalnego, w wysokości 28 364,0 euro do realnego 

równego 20 384,0 euro (tabela 1).  

Ponadto, analizując porównawczy wskaźnik dochodów i cen zauważono, że wysokość 

dochodów w większości krajów członkowskich UE odbiegała od średniej unijnej znacznie 

bardziej niż poziom cen, „in plus”  w krajach zamożniejszych lub „in minus” w państwach 

niżej rozwiniętych. Na przykład w Rumunii przeciętny dochód rozporządzalny był o 85% 

niższy niż w UE, natomiast ceny tylko o 50%, z kolei w Szwecji dochody przekraczały 

średnią dla UE o 65%, a ceny tylko o 20%. Skutkowało to tym, że ostatecznie mieszkańcy 

państw wyżej rozwiniętych dysponowali realnie większą siłą nabywczą niż obywatele krajów 

niżej rozwiniętych (tabela 1).  

Zmiana ekonomicznej dostępności żywności zależy od zmiany dochodów i cen żywności. 

Dochód rozporządzalny mieszkańców UE-28 wzrósł w latach 2010-2015 o prawie 8%.  

W skali całego ugrupowania zmiana ta była zbliżona do tempa wzrostu cen dóbr i usług 

konsumpcyjnych oraz żywności, ale w poszczególnych krajach dynamika zmian poziomu 

dochodu była zróżnicowana. W Irlandii oraz w sześciu południowych państwach UE 

(Hiszpanii, Portugalii, Włoszech, Grecji, Chorwacji, na Cyprze) obserwowano zmniejszenie 

dochodu rozporządzalnego w odniesieniu do roku bazowego. Spadek ten oscylował  

w granicach od 1 do 15%. Co istotne, w większości przypadków towarzyszył mu wzrost cen, 

zarówno dóbr i usług konsumpcyjnych, jak i żywności, przy czym – poza Portugalią – wzrost 

cen żywności był większy niż wzrost cen pozostałych produktów i usług. Wyjątek, nie tylko 

wśród państw z malejącym dochodem, ale i w skali całej UE, stanowiła Irlandia, gdzie  

w badanym okresie odnotowano spadek cen żywności. Największy wzrost dochodu 

rozporządzalnego odnotowano w 2015 roku w stosunku do roku 2010 w Szwecji, Polsce,  

na Malcie, Litwie i Łotwie. Wzrost cen w UE wahał się od 4,6% w Grecji do 17% na Malcie. 

Dostępność ekonomiczna żywności w badanym okresie poprawiła się w Szwecji, Danii, 

Belgii, Wielkiej Brytanii, Francji, na Malcie, Słowacji, w Estonii, na Litwie, w Polsce, na 

Łotwie, w Rumunii i Bułgarii, gdzie dochód rozporządzalny wzrósł w większym stopniu niż 

poziom cen. Pogorszenie dostępności żywności wskutek sytuacji ekonomicznej gospodarstw 

domowych zaobserwowano przede wszystkim we Włoszech, w Hiszpanii, Portugalii, Grecji, 
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Chorwacji i na Cyprze, gdzie ceny żywności i pozostałych dóbr konsumpcyjnych rosły 

pomimo spadku poziomu dochodów (tabela 2). 

Tabela 2. Zmiana poziomu dochodów rozporządzalnych, cen żywności oraz pozostałych dóbr i usług 
konsumpcyjnych w UE w latach 2010-2015 (2010=100) 

Kraje 
Dochód rozporządzalny 

[EUR) 
Ceny żywności 

Ceny dóbr i usług 
konsumpcyjnych 

K
ra

je
 w

yż
ej

 r
o

zw
in

ięt
e 

Austria 109,5 112,3 109,9 
Belgia 110,3 109,1 107,9 
Dania 109,5 108,9 105,9 

Finlandia 110,2 112,7 109,2 
Francja 106,8 105,4 106,0 

Holandia 104,1 106,2 108,0 
Irlandia* 94,7 97,8 103,8 

Luksemburg 108,3 109,5 108,6 
Niemcy 109,0 110,9 106,8 
Szwecja 125,9 106,7 103,6 

Wielka Brytania 118,3 108,5 110,6 

K
ra

je
 n

iże
j r

o
zw

in
ięt

e 

Bułgaria 109,5 111,2 103,3 
Chorwacja 93,6 108,7 107,5 

Cypr 82,7 107,5 104,9 
Czechy 104,9 116,4 107,4 
Estonia 127,3 114,5 112,0 
Grecja 41,1 104,6 100,7 

Hiszpania 90,6 107,0 105,9 
Litwa 122,3 111,8 107,6 
Łotwa 123,2 109,3 107,0 
Malta 122,7 117,0 108,2 
Polska 120,8 108,1 107,3 

Portugalia 97,1 106,5 106,8 
Rumunia 112,1 106,5 112,3 
Słowacja 111,7 111,4 108,3 
Słowenia 104,8 112,1 106,2 
Węgry 107,1 114,3 110,5 
Włochy 99,3 108,0 107,4 

UE-28 107,7 108,3 107,4 

Uwaga: *dane dla Irlandii z 2014 roku. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: http://ec.europa.eu/eurostat/data/database (ilc_di04), (prc_hicp_aind). 

W celu zapewnienia ekonomicznej dostępności żywności, państwo może ingerować w siłę 

nabywczą swoich mieszkańców, oddziałując bezpośrednio na dochody rozporządzalne 

obywateli, m.in. przez ustalenie płacy minimalnej lub stosowanie transferów socjalnych.  

W tabeli 3 przedstawiono minimalne miesięczne i roczne wynagrodzenie w państwach UE, 

poziom linii ubóstwa oraz dochodu, który nie gwarantuje spełnienia podstawowych potrzeb,  

a także poziom redukcji ubóstwa i nierówności dochodowych przez transfery społeczne. 

Można zauważyć, że wartość minimalnego rocznego wynagrodzenia nie zawsze zapewnia 

bezpieczeństwo ekonomiczne. W wielu państwach UE, płaca minimalna była niższa niż 

przeciętny dochód w gospodarstwach domowych, które z powodów finansowych miały 

trudności w zaspokajaniu potrzeb. Oznacza to, że minimalne wynagrodzenie nie 
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gwarantowało konsumentom wystarczającej siły nabywczej. Sytuacja taka miała miejsce  

w Luksemburgu, Irlandii, Francji, Hiszpanii, Czechach, na Malcie, w Słowenii, na Słowacji, 

w Estonii, Portugalii, na Litwie, w Chorwacji, Bułgarii, na Węgrzech i Łotwie. Ponadto,  

w Czechach i Estonii wartość minimalnego rocznego wynagrodzenia kształtowała się poniżej 

progu ubóstwa (tabela 3). 

Tabela 3. Płaca minimalna w krajach UE na tle progu ubóstwa i poziomu dochodu, przy którym 
gospodarstwa domowe mają trudność w zaspokajaniu podstawowych potrzeb oraz poziom redukcji 
ubóstwa i nierówności dochodowych przez transfery społeczne w 2015 roku 

Kraje 

Minimalne 
miesięczne 

wynagrodzenie 
(euro)* 

Minimalne 
roczne 

wynagrodzenie 
(euro) 

Próg ubóstwa 
(euro) 

Mediana 
dochodów 

gospodarstw 
domowych 
mających 

trudności w 
zaspokajaniu 

podstawowych 
potrzeb (euro) 

Redukcja 
nierówności 
dochodów 

przez 
transfery 
społeczne 

(%) 

Redukcja 
ubóstwa 

przez 
transfery 
społeczne 

(%) 

K
ra

je
 w

yż
ej

 r
o

zw
in

ięt
e 

Austria : : 13956,0 19189,0 19,0 45,7 
Belgia 1501,8 18021,8 13014,0 15564,0 24,3 44,2 
Dania : : 17018,4 23510,0 26,3 52,7 

Finlandia : : 14257,8 19001,0 25,7 53,7 
Francja 1457,5 17490,2 12849,0 18334,0 17,3 43,1 

Holandia 1501,8 18021,6 12693,0 16361,0 18,5 45,5 
Irlandia 1461,9 17542,2 11686,2 17735,0 32,6 58,1 

Luksemburg 1923,0 23075,5 21162,0 23885,0 17,9 43,8 
Niemcy 1440,0 17280,0 12386,4 13263,0 17,1 33,5 
Szwecja : : 15983,4 18599,0 22,5 46,1 

Wielka Brytania 1378,9 16546,4 12568,2 16236,0 20,8 42,8 

K
ra

je
 n

iże
j r

o
zw

in
ięt

e 

Bułgaria 184,1 2208,8 1999,2 3183,0 7,7 22,5 
Chorwacja 395,6 4747,3 3274,8 5156,0 17,1 35,5 

Cypr : : 8275,8 12504,0 9,7 36,2 
Czechy 331,7 3980,5 4453,8 6752,0 15,0 42,3 
Estonia 390,0 4680,0 4729,2 6356,0 8,7 22,3 
Grecja 683,8 8205,1 4516,2 7220,0 6,3 16,1 

Hiszpania 756,7 9080,4 8011,2 10979,0 12,2 26,6 
Litwa 300,0 3600,0 3108,0 4658,0 10,0 22,4 
Łotwa 360,0 4320,0 3504,0 5129,0 6,6 17,6 
Malta* 720,5 8645,5 8095,8 11129,0 14,1 31,2 
Polska 409,5 4914,4 3336,0 4864,0 9,5 23,1 

Portugalia 589,2 7070,0 5061,0 7471,0 10,1 26,1 
Rumunia 217,5 2610,0 1389,0 2137,0 7,4 13,3 
Słowacja 380,0 4560,0 4158,0 6424,0 13,2 35,3 
Słowenia 790,7 9488,8 7399,2 11147,0 19,1 42,3 
Węgry 332,8 3993,1 2740,2 4250,0 17,8 42,0 
Włochy : : 9507,6 14118,0 6,9 21,7 

UE-28 - - 9672,6 11490,0 14,8 33,2 
Uwaga: *ustawowej płacy minimalnej nie ustala się w Szwecji, Austrii, Danii, Finlandii, Włoszech i na Cyprze. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: http://ec.europa.eu/eurostat/data/database, (ilc_di04)(ilc_di10) 
(tespm050) (ilc_di12c) (tps00155) (dostęp: 23.11.2016). 

Państwo może również ingerować w wysokość dochodu rozporządzalnego mieszkańców 

przez wypłatę transferów społecznych (tj. świadczeń rodzinnych, pomocy społecznej, rent, 

itp.) (Eurostat 2014). Świadczenia społeczne korygują nierówności pomiędzy wysokością 
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dochodów rozporządzalnych w poszczególnych państwach, a także redukują ubóstwo.  

W 2015 roku w całej UE transfery społeczne zmniejszyły skalę ubóstwa o 33%,  

a nierówności dochodowe o prawie 15%. Największe znaczenie świadczeń społecznych  

w ograniczaniu liczby osób zagrożonych ubóstwem zaobserwowano w Irlandii (o niemal 

60%). Wpłynęło to również na największe w UE zmniejszenie dysproporcji w podziale 

dochodów (o 32,6%). Na podstawie danych zamieszczonych w tabeli 3 można stwierdzić, że 

zamożniejsze kraje UE w większym stopniu oddziaływały na wysokość oraz nierówności 

dochodów przez transfery społeczne niż kraje o niższym poziomie rozwoju gospodarczego. 

Na przykład, w Rumunii świadczenia społeczne zredukowały ubóstwo tylko o nieco ponad 

13%, a w Grecji zmniejszyły poziom nierówności dochodowych zaledwie o 6% (tabela 3). 

Wydatki gospodarstw domowych w Unii Europejskiej 

Wysokość cen dóbr i usług konsumpcyjnych oraz dochodów gospodarstw domowych 

bezpośrednio wpływa na poziom i strukturę ich wydatków. Niewielkie dochody gwarantują 

spełnienie głównie potrzeb podstawowych, których zaspokojenie jest niezbędne do życia. 

Stopniowy wzrost dochodów prowadzi do przesunięcia struktury wydatków z dóbr 

podstawowych na dobra wyższego rzędu. Na zmianę poziomu dochodów najbardziej reaguje 

poziom wydatków na żywność. Wraz ze wzrostem dochodu, udział wydatków na żywność 

maleje na korzyść dóbr wyższego rzędu (edukacji, kultury itd.) (Chmielewska 2015, s. 320).  

Z badań przeprowadzonych przez EUROSTAT wynika, że w 2015 roku ponad połowa 

mieszkańców UE z powodów finansowych miała trudności z zaspokajaniem podstawowych 

potrzeb. Oznacza to, że u 53% obywateli krajów członkowskich miesięczne dochody nie 

starczały na pokrycie najważniejszych wydatków, przy czym skala tych problemów  

w poszczególnych państwach ugrupowania przybierała różne rozmiary. Zdecydowanie lepiej 

radzili sobie pod tym względem mieszkańcy państw o poziomie PKB przekraczającym 

średnią w UE, ale nie było to regułą. Osoby, których dochody z ledwością starczały na 

pokrycie miesięcznych wydatków to przede wszystkim mieszkańcy krajów o najniższym 

poziomie PKB per capita w UE, a szczególnie Grecji, Bułgarii, Chorwacji i Rumunii, gdzie 

problem ten dotyczył odpowiednio 95%, 92%, 89% i 85% mieszkańców. Przeciętnie w 

uboższych krajach UE trudność z pokryciem wydatków przez dochody dotyczyła 75% 

obywateli, a w państwach o wyższym poziomie rozwoju gospodarczego 25% mieszkańców. 

Najkorzystniej swoją sytuację materialną oceniali Szwedzi, spośród których 88% osób 

deklarowało, że regulowanie miesięcznych zobowiązań przychodzi im bardzo łatwo, łatwo, 
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bądź dość łatwo. Wyjątek od reguły stanowiła Irlandia, w której pomimo bardzo wysokiego 

poziomu rozwoju gospodarczego, przejawiającego się drugą najwyższą wśród krajów UE 

wartością PKB per capita według PPS, mieszkańcy mieli trudności z miesięczny pokryciem 

wydatków dochodami na poziomie zbliżonym do skali tego problemu w takich państwach, 

jak Portugalia, Włochy, czy Słowacja (wykres 1).  

Wykres 1. Odsetek osób żyjących w gospodarstwach domowych UE wyszczególnionych pod względem 
zdolności do pokrycia miesięcznych wydatków dochodami w 2015 roku 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie: http://ec.europa.eu/eurostat/data/database, (ilc_mdes09) (dostęp: 
23.11.2016). 

W 2015 roku około ¼ wydatków gospodarstw domowych UE przeznaczana była na 

utrzymanie mieszkania i opłaty z tym związane (24,4%). Żywność stanowiła trzecią kategorię 

pod względem udziału w wydatkach konsumpcyjnych ogółem (12,3%), zaraz po transporcie 

(13%). Najmniej, bo tylko niewiele ponad 1% całości wydatków mieszkańcy UE wydawali na 

edukację (wykres 2). 
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Wykres 2. Struktura wydatków na towary i usługi konsumpcyjne gospodarstw domowych w krajach UE 
w 2015 roku (%) 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: http://ec.europa.eu/eurostat/data/database (nama_10_co3_p3) 
(dostęp: 21.11.2016). 

W 2015 roku wydatki konsumpcyjne wszystkich mieszkańców UE stanowiły 99,3% ich 

dochodów rozporządzalnych. Można zauważyć, że w krajach o wyższym PKB per capita 

wydatki są niższe niż dochody o około 5-18%, natomiast w krajach mniej zamożnych wyższe 

o 4-108%. Wyjątek wśród krajów z wyższym PKB stanowi Wielka Brytania, gdzie wydatki 

konsumpcyjne przewyższają poziom dochodów rozporządzalnych przeciętnie o 16,3%, 

jednak jest to spowodowane wysokimi cenami dóbr innych niż żywność. Wśród krajów  

o niższym PKB pewne odstępstwo stanowią Malta i Słowenia – państwa o rocznych 

dochodach ekwiwalentnych zbliżonych do średniej unijnej i cenach o 20% niższych  

od przeciętnej. Najtrudniejsza sytuacja występowała w Rumunii, gdzie wydatki 

konsumpcyjne ponad dwukrotnie przewyższały dochody rozporządzalne. Wartościowo 

największe wydatki w 2015 roku ponieśli mieszkańcy Luksemburga, Danii i Wielkiej 

Brytanii. Jednocześnie należy zwrócić uwagę, że Luksemburg był państwem o najwyższych 

dochodach w UE, a Dania i Wielka Brytania krajami o najwyższych cenach. Najniższe 

wydatki ponieśli z kolei obywatele państw o najniższych dochodach i cenach, tj. Bułgarii  

i Rumunii. W całej UE w latach 2010-2015 wartość średniorocznych wydatków na żywność 

wzrosła o około 12%. Wyjątek stanowiła Grecja, gdzie wskutek znacznego obniżenia 

dochodów, pomimo wzrostu cen żywności oraz zwiększenia jej udziału w strukturze 

wydatków, suma wydatków na żywność obniżyła się o 13% (tabela 4).  
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Tabela 4. Wydatki konsumpcyjne oraz wydatki na żywność w gospodarstwach domowych w krajach UE 
w 2015 roku 

Kraje 

Średnie roczne 
wydatki 

konsumpcyjne 
na osobę w 

gospodarstwie 
domowym 

Średnie roczne wydatki na 
żywność na osobę w 

gospodarstwie domowym 

Udział wydatków 
na żywność w 

wydatkach 
ogółem 

Udział 
wydatków 

konsumpcyjnych 
w dochodzie 

rozporządzalnym  2015 2010=100 2015 2010=100 

K
ra

je
 w

yż
ej

 r
o

zw
in

ięt
e 

Austria 21533,0 1889,7 100,2 8,8 101,1 92,6 
Belgia 17766,5 2161,8 114,4 12,2 104,3 81,9 
Dania 26286,9 2634,0 111,4 10,0 100,0 92,7 

Finlandia 19845,5 2230,5 121,4 11,2 101,8 83,5 
Francja 17465,1 2126,8 109,6 12,2 102,5 81,6 

Holandia 17606,1 1887,3 114,5 10,7 104,9 83,2 
Irlandia 18177,8 1553,7 108,9 8,5 96,6 93,3 

Luksemburg 33755,5 2770,0 112,7 8,2 97,6 95,7 
Niemcy 19091,2 1778,4 114,6 9,3 102,2 92,5 
Szwecja 21252,2 2389,0 134,7 11,2 102,8 79,8 

Wielka Brytania 24367,0 1787,5 164,0 7,3 94,8 116,3 

K
ra

je
 n

iże
j r

o
zw

in
ięt

e 

Bułgaria 4448,4 714,0  16,1 103,2 133,5 
Chorwacja   101,4    

Cypr 17257,3 2296,6 117,6 13,3 122,0 125,1 
Czechy 7513,0 1123,0 121,7 14,9 120,2 101,2 
Estonia 8573,1 1626,2 141,1 19,0 103,3 108,8 
Grecja 12942,9 2035,8 87,2 15,7 106,8 172,0 

Hiszpania 13980,5 1720,7 108,0 12,3 106,0 104,7 
Litwa 8049,0 1746,6 114,0 21,7 97,3 155,4 
Łotwa 7756,6 1307,6 128,0 16,9 88,5 132,8 
Malta* 13456,7 1406,8 113,2 10,5 89,7 99,7 
Polska 6573,2 1001,0 109,9 15,2 87,9 118,2 

Portugalia 11948,5 1920,5 131,8 16,1 108,1 141,7 
Rumunia 4817,3 1342,3 107,3 27,9 106,9 208,1 
Słowacja 8199,6 1331,7 118,1 16,2 103,2 118,3 
Słowenia 10570,6 1477,9 114,2 14,0 106,9 85,7 
Węgry 5807,8 909,0 113,4 15,7 106,8 127,2 
Włochy 17036,6 2246,4 125,2 13,2 98,5 107,5 

UE-28 16014,0 1778,9 112,2 11,1 99,1 99,3 

Uwaga: *dane dla Bułgarii z 2014 roku. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie http://ec.europa.eu/eurostat/data/database (nama_10_co3_p3) 
(fst_hhnhtych) (tsdpc510) (dostęp: 21.11.2016). 

Wydatki na żywność w 2015 roku stanowiły 11% wydatków ogółem w UE. Można 

stwierdzić, że struktura wydatków konsumpcyjnych gospodarstw domowych w krajach UE 

potwierdza funkcjonowanie prawa Engla, zgodnie z którym wraz ze wzrostem zamożności 

gospodarstw domowych zmniejsza się udział wydatków na żywność (Kwasek 2012, s. 37).  

W wyżej rozwiniętych krajach UE żywność stanowiła od 7 do 12% łącznych wydatków 

gospodarstw domowych, natomiast w państwach o niższym poziomie PKB od 10 do 28%. 

Dla porównania, najmniejszy udział żywności w całości wydatków na dobra i usługi 

konsumpcyjne odnotowano w Wielkiej Brytanii – 7%, a największy w Rumunii – 28%.  

W analizowanym okresie udział wydatków na żywność w wydatkach ogółem w krajach UE-
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28 zmniejszył się o niespełna 1%, jednak w większości państw członkowskich UE 

obserwowano wzrost tego odsetka, największy, bo ponad 20-procentowy w Czechach  

i na Cyprze, gdzie jednocześnie nastąpił znaczny wzrost cen żywności. Największe 

zmniejszenie udziału żywności w strukturze wydatków konsumpcyjnych obserwowano  

w gospodarstwach domowych w Polsce, na Malcie, Litwie i Łotwie. Były to państwa,  

w których w badanym okresie dochody wzrosły o ponad 20%, a widoczna redukcja udziału 

wydatków na żywność była przejawem działania prawa Engla. 

Podsumowanie 

UE jest drugą największą gospodarką na świecie pod względem wielkości PKB, a jej 

poziom PKB per capita trzykrotnie przewyższa wartość globalną tego wskaźnika. Wysoki 

poziom rozwoju gospodarczego ugrupowania nie oznacza jednak, że problem ekonomicznej 

dostępności żywności nie dotyka jej mieszańców. W strukturach UE znajdują się bowiem 

zarówno najbogatsze kraje na świecie, jak i takie, których gospodarki klasyfikują się poniżej 

globalnego poziomu PKB per capita. Problem zagwarantowania ekonomicznej dostępności 

żywności dotyczy głównie mieszkańców krajów o poziomie PKB per capita poniżej średniej 

UE, wśród których znajdują się przede wszystkim nowe kraje członkowskie, ale także 

południowe państwa UE, które w ostatnich latach zmagają się z kryzysem finansowym.  

Ekonomiczna dostępność do żywności gospodarstw domowych zależy od siły nabywczej 

oraz struktury wydatków konsumpcyjnych ich mieszkańców. Na siłę nabywczą wpływają 

dochody oraz ceny dóbr i usług konsumpcyjnych, w tym przede wszystkim żywności. 

Wysokość dochodów rozporządzalnych w gospodarstw domowych krajów UE jest 

proporcjonalna do poziomu PKB per capita. Różnice w poziomie dochodów ekwiwalentnych 

pomiędzy państwami UE są istotne, nawet 15-krotne, przy czym wysokie dochody 

indywidualne w krajach wyżej rozwiniętych przekładają się na wyższe ceny dóbr i usług 

konsumpcyjnych, przez co realnie różnice w poziomie życia w zestawieniu z krajami mniej 

zamożnymi nieco się redukują. W państwach o PKB per capita powyżej średniej unijnej 

dochody wyrażone w oparciu o parytet siły nabywczej obniżają się, a w krajach niżej 

rozwiniętych podwyższają względem ich wartości wyrażonej nominalnie. Ponieważ jednak 

różnice w cenach pomiędzy państwami UE nie są tak znaczne, jak różnice dochodów, 

ostatecznie mieszkańcy krajów o wyższym poziomie rozwoju mają mniejsze trudności  

w zaspokajaniu podstawowych potrzeb. Ponadto wyższy poziom rozwoju gospodarczego 

pozwala na skuteczniejsze oddziaływanie państwa na poziom dochodów jego mieszkańców. 
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Ponieważ niezależnie od poziomu rozwoju gospodarczego płace minimalne w krajach UE są 

ustalone na poziomie, który nie gwarantuje bezpieczeństwa finansowego, państwa muszą 

oddziaływać na dochody swoich mieszkańców poprzez stosowanie transferów społecznych.  

Z przeprowadzonych badań wynika, że kraje z PKB per capita powyżej średniej UE,  

ze względu na wysokość udzielanych świadczeń, skuteczniej zwalczają ubóstwo  

i nierówności społeczne za pomocą transferów społecznych. 

Regionalnie zróżnicowana była również zmiana ekonomicznej dostępności żywności  

w gospodarstwach domowych UE w latach 2010-2015. W gospodarstwach domowych prawie 

połowy państw członkowskich UE, na skutek szybszego wzrostu dochodów rozporządzalnych 

niż cen dóbr i usług konsumpcyjnych, dostępność ekonomiczna żywności uległa poprawie. 

Polepszenie to nastąpiło w Szwecji, Danii, Belgii, Wielkiej Brytanii, Francji, na Malcie, 

Słowacji, w Estonii, na Litwie, w Polsce, na Łotwie, w Rumunii i Bułgarii. Z kolei 

pogorszenie poziomu dostępności ekonomicznej żywności zaobserwowano szczególnie  

w państwach, w których w latach 2010-2015 dochód rozporządzalny zmniejszył się, czyli  

we Włoszech, w Hiszpanii, Portugalii, Grecji, Chorwacji i na Cyprze.  

Poziom dochodów rozporządzalnych mieszkańców UE oraz poziom cen dóbr i usług 

konsumpcyjnych przekłada się na strukturę wydatków gospodarstw domowych. Średnia 

wartość wydatków konsumpcyjnych gospodarstw domowych w UE była niemal równa 

uzyskiwanym przez nie przeciętnym dochodom rozporządzalnym. We wszystkich wyżej 

rozwiniętych krajach ugrupowania (poza Wielką Brytanią) wydatki wynosiły mniej niż 

dochód ekwiwalentny ich mieszkańców. Inaczej było w mniej zamożnych państwach UE, 

spośród których tylko w Słowenii i na Malcie dochody przewyższały wydatki. Najgorzej 

przedstawiała się sytuacja w Rumunii, gdzie wydatki konsumpcyjne ponoszone przez 

gospodarstwa domowe dwukrotnie przekraczały dochód rozporządzalny. W 2015 roku 

wartość wydatków na żywność wzrosła niemal w każdym unijnym państwie. Procentowo 

jednak w całej UE na żywność przeznaczano 11% wydatków ogółem i było to o niespełna 1% 

mniej niż w roku 2010. Ponadto zdecydowanie większy udział w strukturze wydatków 

żywność stanowiła w krajach niżej rozwiniętych. Wyniki te potwierdza prawo Engla zgodnie, 

z którym wraz ze wzrostem zamożności gospodarstw domowych zmniejsza się udział 

wydatków na żywność.  
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