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Synopsis. Badano poziom ¿ycia mieszkañców krajów cz³onkowskich Unii Europejskiej. Oceny poziomu ¿ycia
dokonano na podstawie miêdzynarodowego wska�nika poziomu ¿ycia. Jest to wska�nik rozwoju spo³ecznego �
HDI, obliczany przez ONZ UNDP dla wszystkich krajów �wiata. Zebrane dane wskazuj¹, ¿e kraje cz³onkowskie
UE wed³ug HDI zaliczane s¹ do krajów wysoko rozwiniêtych, co �wiadczy o wy¿szym poziomie ¿ycia ludzi.
Pomiêdzy krajami wystêpuj¹ jednak ró¿nice w poziomie wska�nika rozwoju spo³ecznego. Najwy¿szy wska�nik
odnotowano w Irlandii, Holandii i Szwecji, a najni¿szy w Rumunii, Bu³garii i na £otwie oraz Litwie.

Wstêp
W 2004 roku Polska przyst¹pi³a do Unii Europejskiej wraz z innymi krajami kandyduj¹cymi.

Procesy integracyjne mia³y ogromny wp³yw na kszta³towanie obecnego oblicza Europy, zw³aszcza
na mechanizmy zwi¹zane z rozwojem gospodarczym i spo³ecznym tych krajów. W zwi¹zku z tym
kraje cz³onkowskie Unii Europejskiej stanowi¹ interesuj¹cy przedmiot badawczy i z tego powodu
zosta³y wybrane jako obiekty badañ. Natomiast jako problem badawczy wybrano poziom ¿ycia
mieszkañców poszczególnych krajów cz³onkowskich, gdy¿ poprawa i wyrównywanie warunków
¿ycia ludno�ci  to g³ówny cel UE. Ponadto, ocena poziomu ¿ycia w krajach UE podyktowana jest
zachodz¹cymi zmianami o charakterze gospodarczym, spo³ecznym, jak i mentalnym. Pojawiaj¹ce
siê nowe zjawiska w sferze konsumpcji wskazuj¹ na potrzebê prowadzenia systematycznych ba-
dañ w tym zakresie. W zwi¹zku z tym celem g³ównym badañ by³o okre�lenie i porównanie poziomu
¿ycia mieszkañców Unii Europejskiej na podstawie miêdzynarodowych wska�ników poziomu ¿ycia.

Poziom ¿ycia to kategoria wieloaspektowa i ró¿nie definiowana przez ró¿nych autorów. Obec-
nie poziom ¿ycia wzbudza du¿e zainteresowanie, a jednocze�nie wiele kontrowersji. Jest to spowo-
dowane tym, ¿e poziom ¿ycia ma charakter interdyscyplinarny. Obejmuje problemy ekonomiczne,
spo³eczne i socjologiczne, co powoduje, ¿e nadal w literaturze krajowej i zagranicznej spotyka siê
wiele prób zdefiniowania poziomu ¿ycia. Grupowania typów definicji poziomu ¿ycia dokona³ Hronský
[1978]. W typach definicji uwzglêdni³ poziom ¿ycia jako:
� poziom (stan) spo¿ycia dóbr i us³ug oraz warunki pracy i warunki ¿ycia w czasie wolnym,
� stopieñ zaspokojenia potrzeb,
� warunki egzystencji cz³owieka,
� uto¿samiany z dobrobytem ekonomicznym,
� czynnik reprodukcji si³y roboczej.

W Polsce pierwsz¹ definicjê poziomu ¿ycia zaproponowa³ Luszniewicz [1982], który okre�li³
poziom ¿ycia jako stopieñ zaspokojenia materialnych i kulturalnych potrzeb gospodarstw domo-
wych realizowany przez strumienie towarów i us³ug odp³atnych oraz przez strumienie funduszy
konsumpcji zbiorowej. Ta definicja zosta³a oparta na definicji Komisji Ekspertów ONZ i dostoso-
wana do warunków Polski. Bywalec [1991] zdefiniowa³ poziom  ¿ycia jako stopieñ zaspokojenia
potrzeb ludzkich wynikaj¹cy z konsumpcji dóbr materialnych i us³ug. Autor pisze, ¿e zgodnie z
takim sformu³owaniem, poziom ¿ycia nie ma charakteru ¿adnego konkretnego aktu ani procesu
spo³ecznego, a tym bardziej zasobu dóbr. Jest on kategori¹ abstrakcyjn¹, a konkretniej, miar¹ relacji
pomiêdzy potrzebami cz³owieka, a zu¿ytymi do ich zaspokojenia dobrami. Podkre�la, ¿e nie chodzi
tu o zaspokojenie potrzeb ludzkich w ogóle, lecz tylko tych potrzeb, które s¹ zaspokajane przez
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konsumpcjê dóbr materialnych i us³ug. Rok pó�niej Bywalec wraz z Wydymusem oraz w 2002 roku
Bywalec i Rudnicki okre�lili poziom ¿ycia jako stopieñ zaspokojenia potrzeb ludno�ci wynikaj¹cy
z konsumpcji wytworzonych przez cz³owieka dóbr materialnych i us³ug oraz wykorzystania walo-
rów �rodowiska naturalnego i spo³ecznego. Autorzy tej definicji poziomu ¿ycia uwzglêdnili nie
tylko zaspokojenie takich potrzeb, jak: potrzeby ¿ywieniowe, mieszkaniowe, bezpieczeñstwa (pu-
blicznego i socjalnego), komunikacyjne, zdrowotne, edukacyjne, kulturalne, ale uwzglêdnili tak¿e
potrzeby zwi¹zane ze �rodowiskiem przyrodniczym i spo³ecznym [Bywalec, Rudnicki 2002, Bywa-
lec, Wydymus 1992], co zaproponowa³ równie¿ Kêdzior w 1997 r. Ta w³a�nie definicja jest obecnie
najczê�ciej przytaczan¹ definicj¹ tej kategorii.

�ród³o i metodyka badañ
�ród³em danych statystycznych by³y Raporty UNDP  z lat 1980, 1990, 2000 i 2006 roku dotycz¹ce

miêdzynarodowych wska�ników poziomu ¿ycia i ubóstwa na ca³ym �wiecie. W opracowaniu zasto-
sowano wska�nik rozwoju spo³ecznego � HDI � Human Development Index, który zosta³ uznany za
miêdzynarodowy wska�nik poziomu ¿ycia. Obok tego wska�nika jako wska�niki poziomu ¿ycia wy-
mienia siê równie¿ PKB per capita oraz przeciêtne trwanie ¿ycia ludzkiego.

Przeciêtne dalsze trwanie ¿ycia ludzkiego informuje o �redniej liczbie lat, jaka pozostaje do
prze¿ycia osobie znajduj¹cej siê w okre�lonym wieku. Zmiana tego wska�nika warunkuje wiele
czynników �rodowiskowych, jak i spo³eczno-ekonomicznych [Dziubiñska-Michalewicz 2002].

Wielko�æ PKB1  w przeliczeniu na 1 mieszkañca, to tradycyjnie stosowany miernik charaktery-
zuj¹cy rozwój spo³eczno-gospodarczy i poziom ¿ycia ludno�ci. Przyjmuje siê, ¿e wysoki poziom
tego wska�nika i szybki jego wzrost �wiadcz¹ o wy¿szej konkurencyjno�ci gospodarki wzglêdem
innych krajów. Miara ta daje dobry obraz wzglêdnej pozycji poszczególnych krajów na gospodar-
czej mapie �wiata. W praktyce miernik PKB jest przydatny w porównaniach miêdzynarodowych i
mo¿e s³u¿yæ do porz¹dkowania krajów wed³ug osi¹gniêtego poziomu rozwoju gospodarczego oraz
ogólnego poziomu ¿ycia. Wska�nik Rozwoju Spo³ecznego (HDI) zosta³ wprowadzony dla celów
porównañ miêdzynarodowych. Jest on syntetycznym miernikiem, który przy wykorzystaniu jed-
nolitej metodologii, rekomendowanej przez UNDP, opisuje efekty w zakresie rozwoju spo³ecznego
poszczególnych krajów (rys. 1). Wska�nik HDI okre�la poziom spo³ecznego rozwoju danego kraju
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Rysunek 1. Elementy sk³adowe Wska�nika Rozwoju Spo³ecznego � HDI
�ród³o: opracowanie w³asne na podstawie Report Human Development Index 2007/2008.

1 PKB � to miara produkcji wytworzonej przez czynniki wytwórcze, zlokalizowane na terytorium danego kraju
bez wzglêdu na to, kto jest ich w³a�cicielem.
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w relacji do innych. Jest miar¹ wykorzystywan¹ jako kryterium przy hierarchizacji krajów wed³ug
poziomu ogólnego ich rozwoju. Przez porównanie warto�ci tego wska�nika pomiêdzy ró¿nymi
krajami mo¿na okre�liæ dystans, jaki dzieli pod wzglêdem poziomu rozwoju cywilizacyjnego kraje
najubo¿sze od najbogatszych, czy rozwijaj¹ce siê od rozwiniêtych. Wska�nik HDI mo¿e przyjmo-
waæ warto�ci od 0 do 1. Je¿eli wska�nik rozwoju spo³ecznego przyjmuje warto�ci:
� 0,000-0,500 � to kraj jest s³abo rozwiniêty,
� 0,501-0,800 � to kraj jest �rednio rozwiniêty,
� 0,801-1,000 � to kraj jest wysoko rozwiniêty.

W zwi¹zku  z tym, ¿e dwa pierwsze wymienione wska�niki s¹ uwzglêdniane przy obliczaniu HDI
poziom ¿ycia krajów UE przedstawiono wy³¹cznie na podstawie jednego wska�nika � HDI. Zebra-
ne dane poddano obróbce statystycznej, obliczaj¹c �redni¹ arytmetyczn¹, odchylenie standardo-
we i wspó³czynnik zmienno�ci.

Wyniki badañ
Wska�niki rozwoju spo³ecznego zestawiono w formie tabelarycznej dla wszystkich krajów cz³on-

kowskich UE w 4 latach badañ. W pierwszym roku, czyli w 1980 HDI by³o podawane dla 15 krajów
UE. �rednia dla tych krajów wynios³a 0,854, co oznacza, ¿e wiêkszo�æ z tych krajów ju¿ wtedy by³a
zaliczana do krajów wysoko rozwiniêtych. Jedynie Portugalia by³a zaliczana do krajów �rednio
rozwiniêtych. W 1990 roku wska�nik ten by³
obliczany dla wiêkszo�ci krajów nale¿¹cych
obecnie do Unii Europejskiej. Jedynie Rumu-
nia mia³a wska�nik wynosz¹cy 0,780, co ozna-
cza, ¿e by³a zaliczana do krajów �rednio rozwi-
niêtych. W kolejnym roku badañ (2000)
wska�nik ten obliczany by³ dla wszystkich
obecnych krajów cz³onkowskich. Wszystkie
kraje zaliczono do krajów wysoko rozwiniêtych,
z wyj¹tkiem Rumuni, dla której HDI wynosi³
0,782. Najwy¿sze wska�niki rozwoju spo³ecz-
nego odnotowano w Szwecji (0,952), Holandii
(0,949) i Belgii (0,943). W�ród krajów wysoko
rozwiniêtych najni¿szy wska�nik HDI by³ w
Bu³garii (0,802), £otwie (0,817) i Litwie (0,830).
W 2002 roku HDI dla Polski wynosi³o 0,852, co
oznacza, ¿e w�ród krajów, które wspólnie z
Polsk¹ przyst¹pi³y do UE w 2004 roku i mia³y
HDI wy¿sze ni¿ Polska by³y: Malta, Czechy,
Cypr i S³owenia. W 2006 roku wska�nik rozwo-
ju spo³ecznego dla wszystkich krajów cz³on-
kowskich by³ wy¿szy ni¿ w 2000 roku. Wszyst-
kie kraje, ³¹cznie z Rumuni¹ zosta³y zaliczone
do  krajów wysoko rozwiniêtych pod wzglê-
dem tego wska�nika. Najwy¿szy wska�nik od-
notowano w Irlandii, Holandii i Szwecji, a naj-
ni¿szy w Rumunii, Bu³garii i na £otwie oraz
Litwie. Dla poszczególnych lat analizy obliczo-
no podstawowe statystyki: �redni¹ arytme-
tyczn¹, odchylenie standardowe i wspó³czyn-
nik zmienno�ci. W 1980 roku �rednia dla HDI
dla wybranych krajów UE wynosi³a 0,854 i z
roku na rok by³a wy¿sza. Najwiêkszy przyrost
nast¹pi³ pomiêdzy 2000 a 2006 rokiem i wyno-
si³ 0,025. Obliczono równie¿ wspó³czynniki
zmienno�ci dla ka¿dego roku analizy, w celu
okre�lenia poziomu zmienno�ci pomiêdzy kra-
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jami cz³onkowskimi na podstawie wska�-
nika rozwoju spo³ecznego. We wszystkich
latach analizy wspó³czynniki zmienno�ci
kszta³towa³y siê �rednio na poziomie 4,6%,
co oznacza, ¿e nie przekracza³y warto�ci
krytycznej wynosz¹cej 10%. Wynika z
tego, ¿e w�ród badanych krajów wystê-
puje ma³a zmienno�æ pod wzglêdem wska�-
nika rozwoju spo³ecznego.

W opracowaniu obliczono
równie¿ �rednie arytmetyczne dla
czterech lat badañ dla poszczegól-
nych krajów UE. Najwy¿sz¹ war-
to�æ �redniej arytmetycznej odno-
towano w Holandii (0,928), Szwecji
(0,924) i Francji (0,920), a najni¿sz¹
w Rumunii (0,796), Bu³garii (0,818)
i na £otwie (0,828). Dla Polski �red-
nia ta wynios³a 0,844 i by³a ni¿sza
od �redniej dla ca³ej UE o 0,28.
W�ród krajów, które wraz z Polsk¹
przyst¹pi³y do struktur UE najwy-
¿sz¹ �redni¹ HDI osi¹gniêto na S³o-
wenii i Cyprze (0,889) i by³a ona na-
wet wy¿sza ni¿ dla niektórych
starych krajów UE, jak na przyk³ad
w Portugalii, gdzie �rednia z 4 lat
dla wska�nika rozwoju spo³eczne-
go wynosi³a 0,843, czyli prawie taka sama jak dla Polski. �rednie arytmetyczne dla 4 lat badañ w
krajach Unii Europejskiej przedstawiono na rysunku 2.

Podsumowanie
W dniu 1 maja 2004 roku Polska sta³a siê krajem cz³onkowskim Unii Europejskiej. Droga Polski

do Unii Europejskiej rozpoczê³a siê w 1989 roku, kiedy to podpisano uk³ad gospodarczy miêdzy
Wspólnot¹ Europejsk¹ a Polsk¹. Negocjacje cz³onkowskie zakoñczono w grudniu 2002 r. na szczy-
cie w Kopenhadze. W procesach dostosowawczych i integracyjnych Polski z krajami UE wa¿ne
znaczenie mia³a sfera polityki spo³ecznej, w tym zagadnienia dotycz¹ce poziomu ¿ycia ludno�ci.
Wyrównywanie ró¿nic pomiêdzy krajami cz³onkowskimi pod wzglêdem poziomu ¿ycia sta³o siê
jednym z g³ównych celów integracji krajów cz³onkowskich.

Unia Europejska musi jednak stwierdziæ i daæ odpowied�, które z krajów cz³onkowskich potrze-
buj¹ pomocy ze strony UE, aby wyrównaæ szanse  tych krajów w stosunku do krajów najbogat-
szych. W celu okre�lenia poziomu ¿ycia w porównaniach  miêdzynarodowych stosuje siê kilka
wska�ników. Miêdzy innymi s¹ to: PKB per capita czy przeciêtna d³ugo�æ ¿ycia ludzkiego. Jednak
wska�nikiem, który w swojej metodologii zawiera te dwa wska�niki  jest HDI, czyli wska�nik rozwo-
ju spo³ecznego, który pozwala podzieliæ kraje na wysoko rozwiniête i s³abo rozwiniête. Dziêki temu
podzia³owi mo¿na zauwa¿yæ nierówno�ci w poziomie ¿ycia mieszkañców tych krajów. Nierówno�ci
te zwi¹zane s¹ z rozwojem gospodarczym, a tak¿e z edukacj¹ i standardem mieszkania, czyli z
zaspokajaniem podstawowych potrzeb ludzi. Wed³ug zebranych danych najwy¿sz¹ warto�æ �red-
niej arytmetycznej z 4 lat badañ odnotowano w Holandii (0,928), Szwecji (0,924) i Francji (0,920), a
najni¿sz¹ w Rumunii (0,796), Bu³garii (0,818) i na £otwie (0,828). Oznacza to, ¿e 3 ostatnie wymienio-
ne kraje cz³onkowskie maj¹ ni¿szy poziom ¿ycia od pozosta³ych cz³onków UE. S¹ to wiêc kraje, w
których UE powinna wyrównaæ szanse na lepsze ¿ycie w stosunku do pozosta³ych mieszkañców
Wspólnoty. Jednak w 2006 roku wszystkie kraje cz³onkowskie UE zaliczono do krajów wysoko
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Rysunek 2. �rednie arytmetyczne dla HDI w 4 latach badañ
w krajach Unii Europejskiej
�ród³o: opracowanie w³asne na postawie Human development
indices, UNDP, 2008 r.
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rozwiniêtych, ale ró¿nice pomiêdzy nimi w warto�ciach osi¹ganych wska�ników HDI by³y znacz¹-
ce.
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Summary
The paper aims to assess the standard of living in the member states of the European Union using un`s

Human Development Index. It argues that the EU member states are among countries of high development,
providing inhabitants high standard of living. The highest test index was calculated for Irleand, the Netherlands
and Sweden, obile the lowest for Romania, Bulgaria, Lativa and Lithuania.
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