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Streszczenie: Celem artykułu jest przedstawienie wyników badań dotyczących zróżnicowania poziomu i jakości życia mieszkańców krajów postsocjalistycznych, identyfikacja różnic
w warunkach życia oraz stwierdzenie, czy na zróżnicowanie miała wpływ przynależność kraju do Unii Europejskiej. Okresem badawczym były lata 2007 i 2012. Analizę zróżnicowania
przestrzennego poziomu życia przeprowadzono na podstawie utworzonego modelu wielowymiarowego (z wykorzystaniem metod taksonomicznych: k-średniej i aglomeracyjnej),
w którym poszczególne wymiary były odwzorowaniem warunków wpływających na poziom
życia ludności w poszczególnych krajach. Analiza zróżnicowania w roku 2007 wykazała,
że uwarunkowania historyczne nie miały większego znaczenia w tworzeniu skupień przez
badane kraje. Utworzyły one 4 skupienia. W roku 2012 kraje podzieliły się na 5 skupień.
W porównaniu z rokiem 2007 jedynie dwa skupienia pozostały bez zmian, w tym jednoelementowe (Białoruś). Na podstawie przeprowadzonych analiz stwierdzono, że poziom życia mieszkańców w krajach postsocjalistycznych stopniowo się poprawia, lecz tempo i kierunki zmian w poszczególnych krajach nadal są różne. PKB per capita w badanym okresie
systematycznie rośnie, jednak zróżnicowanie (rozstęp) utrzymuje się na stałym poziomie
ok. 24 tys. USD. Ponadto stwierdzono, że członkostwo państwa w Unii Europejskiej może
mieć wpływ na poziom i jakość życia jego mieszkańców.
Słowa kluczowe: analiza taksonomiczna, zróżnicowanie przestrzenne, poziom życia, kraje
postsocjalistyczne.
Summary: The aim of this paper is to present the findings regarding the variation in the
standard of living and quality of life of inhabitants of post-socialist countries, as well as
to identify the differences in livability between the nations and to determine whether EU
membership affects this variation in anyway. The research covers the period of 2007-2012.
Spatial variation in the standard of living between nations was analysed using a purposefully
constructed multidimensional model (with the application of taxonomic methods: k-means and
agglomerative clustering) in which individual dimensions reflected the conditions affecting
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the population’s standard of living in a given state. The research allows to conclude that the
standard of living in post-socialist countries is gradually improving, although the pace and
changes taking place in individual states do vary. Moreover, the research has demonstrated
that the EU membership affects the nation’s standard of living and life quality.
Keywords: taxonomic analysis, spatial differentiation, standard of living, post-socialist
countries.

1. Wstęp
W XX wieku ugrupowanie państw socjalistycznych, z mocno akcentowaną rolą
przywódczą ZSRR, było ujednolicone ustrojowo, ekonomicznie i ideologicznie. Na
początku lat 90. głęboki kryzys Związku Radzieckiego (ZSRR) oraz rozpad bloku
państw socjalistycznych doprowadziły do rozwiązania Układu Warszawskiego
i Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej. Konsekwencją tych zmian było odrodzenie suwerennych państw narodowych w Europie Środkowej i Wschodniej oraz na
Bałkanach. Nastąpiło zjednoczenie Niemiec oraz rozpad krajów federacyjnych:
Związku Radzieckiego i Jugosławii. Państwa wspólnoty socjalistycznej tworzyły
rozbudowaną strefę wpływów, zabezpieczającą interesy państwa radzieckiego
i uzupełniały jego ekonomikę [Jagiełło 2008]. Nasuwa się więc pytanie: Czy państwa postsocjalistyczne odnalazły się w nowej rzeczywistości i zapewniły odpowiedni poziom życia swoim mieszkańcom?
Poziom życia jest pojęciem złożonym, uwarunkowanym przez wiele różnych
cech. Aby określić zakres, jaki obejmuje, można posłużyć się definicją sformułowaną przez komisję ekspertów ONZ w 1954 roku, według której „obejmuje całokształt
rzeczywistych warunków życia ludzi oraz stopień ich materialnego i kulturalnego
zaspokojenia potrzeb poprzez strumień dóbr i usług odpłatnych, a także pochodzących z funduszów społecznych” [Kozera, Kozera 2011]. Określenie poziomu jakości
życia człowieka to trudne wyzwanie, wymagające różnych podejść do problemu.
Podejście obiektywne umożliwia ocenę poziomu życia na podstawie zbioru danych
ilościowych i jakościowych, natomiast w podejściu subiektywnym uwzględniana
jest także ocena poziomu zadowolenia człowieka ze stopnia zaspokojenia jego potrzeb. Za główny cel badań przyjęto analizę zróżnicowania poziomu życia mieszkańców w europejskich krajach postsocjalistycznych, ze szczególnym uwzględnieniem
czynników społeczno-ekonomicznych. Dodatkowymi celami były: identyfikacja
różnic w warunkach życia oraz stwierdzenie, czy na zróżnicowanie miała wpływ
przynależność kraju do Unii Europejskiej.
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2. Materiał i metody
Biorąc pod uwagę historyczne uwarunkowania, kraje postsocjalistyczne podzielono
na następujące grupy: kraje demokracji ludowej (Albania, Bułgaria, Czechy, Polska,
Rumunia, Słowacja, Węgry; KDL), kraje poradzieckie (Białoruś, Estonia, Litwa,
Łotwa, Mołdawia, Rosja, Ukraina; KPR) i kraje byłej Jugosławii (Bośnia i Hercegowina, Chorwacja, Czarnogóra, Kosowo, Macedonia, Serbia, Słowenia; KPJ). Podstawowym źródłem danych były dane Banku Światowego. Ze względu na duże braki danych dotyczące Kosowa i Macedonii kraje te zostały pominięte.
Tabela 1. Miary statystyczne zmiennych diagnostycznych za lata 2007 i 2012
Zmienne diagnostyczne
PKB per capita (USD)
Roczny przyrost naturalny (%)
Zatrudnienie w rolnictwie
(% ogółu pracujących)
Zatrudnienie w przemyśle
(% ogółu pracujących)
Bezrobocie całkowite (%)
Wydatki na ochronę zdrowia
per capita (USD)
Liczba łóżek szpitalnych
na 1000 osób
Inflacja roczna
w cenach konsumenckich (%)
Import żywności
(% ogółu importu)
Użytkownicy Internetu
na 100 osób
Liczba samochodów na 1000 osób

Średnia

Rozstęp

Współczynnik
zmienności (%)
2007
2012
61
54
151,64 153,78

2007
9 987
−0,35

2012
10 884
−0,30

2007
22 611
2,06

2012
20 442
1,55

14,7

13,4

44,0

38,1

77,6

75,8

30,2
9,5

27,9
12,3

22,7
25,4

20,0
22,6

21,6
69,0

20,4
50,5

1 014

1 241

1 852

1 930

48

43

6,5

6,2

8,3

8,9

32,8

32,8

6,1

6,4

11,3

58,7

55,8

200,1

8,5

10,1

12,4

13,3

42,0

36,2

38,4
315,6

60,2
351,9

59,6
441,1

43,1
496,8

45,5
44,5

20,6
40,7

Źródło: opracowanie własne na podstawie: The World Bank 2007 i 2012.

W pracy wykorzystano metody statystyki opisowej oraz metody taksonomiczne (k-średnich i aglomeracyjną). Są to metody powszechnie znane i przedstawione
m.in. przez A. Młodaka [2006], E. Nowaka [1990] czy T. Panka [2009]. Analizę
zróżnicowania przestrzennego poziomu życia przeprowadzono na podstawie utworzonego modelu wielowymiarowego, w którym poszczególne wymiary były odwzorowaniem warunków wpływających na poziom życia ludności w poszczególnych
krajach. Procedura badawcza przebiegała według następującego schematu:
1. Grupowanie obiektów za pomocą metody aglomeracyjnej (odległość euklidesowa jako miara odległości między obiektami, łączenie obiektów metodą Warda).
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2. Określenie optymalnej liczby skupień na podstawie wyników uzyskanych
metodą aglomeracyjną.
3. Grupowanie obiektów metodą k-średnich (odległość euklidesowa, maksymalizacja odległości między obiektami).
Ponieważ celem badań było także uchwycenie zmian zachodzących w warunkach życia mieszkańców, toteż analizy przeprowadzono dwukrotnie (raz dla danych
z 2007 roku i drugi dla danych z 2012 roku). Ostatnim etapem badań było porównanie wyników uzyskanych grupowań i wyciągnięcie wniosków.
Właściwą procedurę badawczą poprzedzał etap przygotowania danych, który
polegał na redukcji zbioru potencjalnych cech diagnostycznych do zbioru cech o odpowiednich właściwościach dyskryminacyjnych. Wykaz wybranych zmiennych
z ich miarami statystycznymi zawiera tabela 1.

3. Tendencje gospodarcze w krajach postsocjalistycznych
Uwarunkowania gospodarcze charakteryzowane są przez wiele zmiennych opisujących proces zmian ilościowo-jakościowych zarówno w sferze wszelakiej działalności gospodarczej, jak i stosunków społeczno-produkcyjnych oraz polityczno-ustrojowych. Zmienne te mają charakter czasowy i przestrzenny. Podstawową zmienną
opisującą działalność gospodarczą jest Produkt Krajowy Brutto (PKB). W przypadku krajów o bardzo zróżnicowanej liczbie ludności do celów porównawczych wykorzystuje się PKB per capita. Na rysunku 1 przedstawiono zmiany PKB per capita
odzwierciedlające poziom gospodarczy całej grupy badanych krajów w latach
2007–2012.

Rys. 1. PKB per capita w latach 2007–2012
Źródło: opracowanie własne.

Obserwując wykresy dla poszczególnych miar wskaźnika, zauważono, że niektóre z nich (średnia i wartość minimalna) można opisać za pomocą funkcji regresji
linowej i na podstawie jej współczynnika określić wzrost średnioroczny. Analizując
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wartości średnie PKB per capita pod tym kątem, uzyskano wyraźny trend liniowy
ze współczynnikiem regresji wynoszącym 534 USD. W przypadku wartości minimalnych średnioroczny wzrost wyniósł o ok. 168 USD.
Analiza danych źródłowych wykazała, że rozstęp PKB per capita utrzymywał
się mniej więcej na tym samym poziomie (ok. 24 tys. USD) i tylko w roku 2008
wzrósł do ok. 26 tys. USD. Wartości maksymalne wykazywały różne trendy. W latach 2007–2012 najwyższy poziom spośród wszystkich krajów osiągnęła Słowenia
(w roku 2008 wartość wskaźnika wyniosła 29,6 tys. USD). Z kolei wartości minimalne wykazywały tendencję rosnącą (od 3,4 tys. USD w roku 2007 do 4,2 tys. USD
w 2012), a krajem o najniższej wartości tego wskaźnika w całym badanym okresie była Mołdawia. W latach 2007–2009 wartości PKB per capita powyżej średniej osiągało dziesięć państw (Łotwa, Chorwacja, Węgry, Polska, Federacja Rosji,
Litwa, Estonia, Słowacja, Czechy, Słowenia), a rok później dołączyła do nich również Rumunia.
Badanie zmienności dynamiki PKB per capita wykazało, że w latach 2008
i 2010 w czterech krajach nastąpiło osłabienie gospodarcze. Relatywnie wysoki spadek odnotowały Estonia i Łotwa (w 2008 roku) oraz Chorwacja i Rumunia (w 2010 roku). Rok 2008 był początkiem globalnego kryzysu gospodarczego,
w związku z tym tendencja malejąca ujawniła się w większości badanych krajów
w roku 2009. Wyjątek stanowiła grupa państw, takich jak: Polska, Kosowo, Białoruś
i Albania. Największe spadki, rzędu 14–16%, zaobserwowano na Ukrainie i w krajach nadbałtyckich (Estonii, Litwie, Łotwie). Od 2012 roku nieznaczne spowolnienie
gospodarcze wystąpiło już we wszystkich badanych krajach postsocjalistycznych.

4. Wyniki grupowania krajów i ocena zmian warunków życia
Zgodnie z przyjętą procedurą badawczą na początku przeprowadzono grupowanie
obiektów (krajów) za pomocą metody aglomeracyjnej na podstawie danych za 2007
rok. Wyniki grupowania krajów przedstawiono w postaci dendrogramu (diagramu
drzewa) na rysunku 2. W wyniku obserwacji uzyskanego drzewa stwierdzono, że
najlepsze byłoby odcięcie na wysokości równej 6, co daje układ 4 skupień.
Taką też liczbę klas przyjęto w kolejnym grupowaniu przeprowadzonym tym
razem za pomocą metody k-średnich. W tabeli 2 zawarto uzyskane wyniki grupowania krajów wraz z odległościami obiektów od środków skupień (centroidów).
Wśród uzyskanych skupień najliczniejsze (9 krajów) okazało się skupienie 2., do
którego przypisane zostały dwa kraje byłej Jugosławii oraz wszystkie kraje należące
od 2004 roku do UE. Drugie pod względem liczności było skupienie 4. (5 krajów),
a najmniejsze – skupienie 1. (2 kraje). Skupienie 4 tworzą dwa państwa z grupy
krajów demokracji ludowej i trzy z grupy poradzieckiej, a w skupieniu 1. znalazło
się po jednym kraju z każdej z tych grup. Skupienie 3. zawiera wszystkie pozostałe
kraje powstałe z byłej Jugosławii.
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Rys. 2. Diagram grupowania krajów metodą aglomeracyjną na podstawie danych za 2007 rok
Źródło: opracowanie własne.
Tabela 2. Klasyfikacja krajów za pomocą metody k-średnich w 2007 roku
Numer skupienia
1
2
3
4

Kraje
Albania, Mołdawia
Chorwacja, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Polska, Słowacja, Słowenia, Węgry
Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra, Serbia
Białoruś, Bułgaria, Rosja, Rumunia, Ukraina

Źródło: opracowanie własne.

Zatem wszystko wskazuje na to, że historyczne uwarunkowania krajów nie miały w roku 2007 już większego znaczenia. Charakterystykę danego skupienia można
przedstawić na podstawie analizy środka skupienia (poziomu wartości zmiennych
diagnostycznych). Zamieszczone w tabeli 3 charakterystyki skupień odzwierciedlają warunki życia panujące w krajach przypisanych do danego skupienia. Dodatkowo
przy każdej wartości danych w tabeli pojawiły się symbole określające poziom cechy względem pozostałych skupień.
Analiza porównawcza otrzymanych środków skupień wykazała, że w 2007
roku najlepsze warunki życia mieli mieszkańcy krajów należących do skupienia 2.
Świadczą o tym m.in.: najwyższy poziom PKB per capita, stosunkowo niska inflacja i niski poziom bezrobocia oraz zamożność mieszkańców (dostęp do dóbr luksusowych i Internetu). Ponadto przewyższają inne kraje w zakresie ochrony zdrowia.
Ponieważ to skupienie tworzą głównie państwa Europy Środkowo-Wschodniej należące do Unii Europejskiej, więc z pewną ostrożnością można przyjąć, że fakt ten
ma znaczenie i wpływa na poziom życia.
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Tabela 3. Charakterystyka skupień grupowania krajów w 2007 roku

Źródło: opracowanie własne.

Najniższy standard życia stwierdzono w krajach zaliczonych do skupienia 1. Na
słabe warunki ekonomiczne wskazują m.in.: niski poziom gospodarczy i wysoka
inflacja oraz rolniczy charakter gospodarek, które nie są w stanie zaspokoić potrzeb
żywnościowych własnych mieszkańców (o czym świadczy wysoki odsetek importu
żywności). Kraje te charakteryzują się też relatywnie najniższymi wydatkami na
ochronę zdrowia oraz zagrożeniem wykluczeniem cyfrowym, a także niskim przyrostem naturalnym. Państwa należące do skupień 3. i 4. można zaliczyć do krajów
uprzemysłowionych. Ich skupienia różnią się przede wszystkim dostępem do rynku
pracy oraz poziomem inflacji. W krajach skupienia 3. panuje wysokie bezrobocie.
Ich ogólny poziom gospodarczy można określić jako niski, ale posiadają najwyższy
przyrost naturalny. Z kolei kraje ze skupienia 4. cechuje wysoki stopień uprzemysłowienia, relatywnie dobry poziom gospodarczy oraz stosunkowo dobra opieka zdrowotna. Ale występują tam także zjawiska negatywne, m.in.: wysoki poziom inflacji,
zagrożenie wykluczeniem cyfrowym oraz niski przyrost naturalny.
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Szukając odpowiedzi na pytanie, jak zmieniły się warunki życia w poszczególnych krajach po 5 latach, przeprowadzono analizę skupień na podstawie danych za
2012 rok.

Rys. 3. Diagram grupowania krajów metodą aglomeracyjną na podstawie danych za 2012 rok
Źródło: opracowanie własne.
Tabela 4. Wyniki grupowania krajów metodą k-średnich dla 2012 roku
Nr skupienia
1
2
3
4
5

Kraje
Albania, Mołdawia, Rumunia, Ukraina
Białoruś
Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra, Serbia
Bułgaria, Chorwacja, Litwa, Łotwa, Rosja
Czechy, Estonia, Polska, Słowacja, Słowenia, Węgry

Źródło: opracowanie własne.

Za pomocą metody aglomeracyjnej zbudowano diagram drzewa (rys. 3) i na
podstawie obserwacji wybrano optymalną liczbę skupień.
Po analizie dendrogramu stwierdzono, że również w przypadku tego grupowania najlepszy układ otrzymamy, dokonując odcięcia przy odległości wiązania wynoszącej 6. W wyniku tej operacji uzyskano podział krajów na 5 grup, przy czym
jeden z nich (Białoruś) nie jest związany z żadną inną grupą.
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Zgodnie z przyjętą procedurą wykonano ostatnie już grupowanie krajów za pomocą algorytmu k-średnich z podziałem na 5 klas, a wyniki klasyfikacji zestawiono
w tabeli 4.
Porównując uzyskane grupowanie z wynikami z roku 2007, można zauważyć,
że największe rozproszenie nastąpiło wśród obiektów należących poprzednio do
skupienia 4. Dwa kraje z grupy KDL (Ukraina i Rumunia) połączyły się z krajami
ze skupienia 1., natomiast Białoruś (zgodnie z oczekiwaniami) stanowi oddzielne
skupienie (nr 2). Pozostałe kraje (Rosja i Bułgaria) wspólnie z trzema krajami wykluczonymi z uprzedniego skupienia 2. (Chorwacja, Litwa i Łotwa) utworzyły nowe
skupienie 4. Natomiast skład skupienia 3. pozostał bez zmian. Szukając przyczyn
utworzenia skupienia jednoelementowego, przeprowadzono analizę wariancji dla
wykonanych grupowań (tab. 5).
Tabela 5. Wyniki analizy wariancji dla grupowań metodą k-średnich
Grupowanie w 2007 roku
Cecha
Roczny przyrost
naturalny
Zatrudnienie
w rolnictwie
Zatrudnienie
w przemyśle
Import żywności
PKB per capita
Wydatki na
ochronę zdrowia
per capita
Inflacja roczna
Bezrobocie
całkowite
Użytkownicy
Internetu
Liczba
samochodów
Liczba łóżek
szpitalnych

Wariancja
między
grupami

Wariancja
wewnątrz
grup

3,9383

Grupowanie w 2012 roku

Poziom
istotności

Wariancja
między
grupami

Wariancja
wewnątrz
grup

Poziom
istotności

14,0617

0,2814

5,6558

12,3442

0,2285

12,8864

5,1136

0,0002

12,7888

5,2113

0,0010

9,6279
7,5159
13,9662

8,3721
10,4841
4,0338

0,0080
0,0392
0,0000

10,5277
6,9633
14,2107

7,4723
11,0367
3,7893

0,0108
0,1208
0,0001

13,0175
5,2891

4,9825
12,7110

0,0002
0,1458

14,1950
17,7956

3,8050
0,2044

0,0001
0,0000

14,1011

3,8990

0,0000

13,6299

4,3701

0,0003

15,0297

2,9703

0,0000

12,1746

5,8254

0,0021

13,7931

4,2069

0,0001

11,5955

6,4045

0,0040

9,8100

8,1900

0,0068

7,3181

10,6819

0,0997

Źródło: opracowanie własne.

Badanie istotności wariancji międzygrupowej wykazało, że w obu przypadkach
grupowań nieistotny statystycznie (na poziomie 〈α = 0,05) był przyrost naturalny.
Natomiast inflacja (nieistotna w grupowaniu z 2007 roku) okazała się cechą silnie dyskryminującą w grupowaniu z roku 2012. Tak więc Białoruś z najwyższym
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w roku 2012 wskaźnikiem inflacji (kilkakrotnie przewyższającym inne kraje) musiała utworzyć oddzielne skupienie. Z kolei analiza danych źródłowych doprowadziła do wyciągnięcia następujących wniosków: Chorwacja, Litwa i Łotwa zmieniły
skupienie ze względu na wzrost poziomu bezrobocia, natomiast Rumunia i Ukraina
zmieniły grupę z powodu relatywnie wysokiego poziomu zatrudnienia w rolnictwie
i niskiego odsetka użytkowników Internetu. Ponadto w przypadku Ukrainy nastąpił
bardzo duży spadek inflacji.
Aby ocenić ogólny charakter zmian w warunkach życia mieszkańców, przeprowadzono analizę porównawczą charakterystyk środków skupień dla poszczególnych grupowań za lata 2007 i 2012.
W porównaniu do grupowania z 2007 roku w krajach zaliczonych do skupienia
4. odnotowano niewielką poprawę warunków ekonomicznych (wzrost PKB, spadek inflacji) oraz polepszenie infrastruktury ochrony zdrowia. Skupienie 3. nadal
posiadało warunki wskazujące na niski standard życia mieszkańców, mimo spadku inflacji i poprawy dostępu do nowoczesnych technologii teleinformatycznych.
W dalszym ciągu najlepsze warunki życia panują w krajach należących do skupienia 5. W tabeli 6 zestawiono centroidy skupień dla grupowania krajów w 2012 roku.
Tabela 6. Charakterystyka skupień grupowania krajów w 2012 roku

Źródło: opracowanie własne.
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5. Zakończenie
Na podstawie wyników przeprowadzonych badań stwierdzono, że w badanym
okresie poziom życia między krajami postsocjalistycznymi był silnie zróżnicowany,
choć w niektórych przypadkach widać już przejawy konwergencji, która w dobie
globalizacji gospodarek wydaje się zjawiskiem naturalnym.
Analiza porównawcza skupień wykazała, że w 2007 roku najlepsze warunki
życia mieli mieszkańcy krajów należących do skupienia, w którym m.in.: występował najwyższy poziom PKB per capita, stosunkowo niska inflacja i niski poziom
bezrobocia oraz zamożność mieszkańców, a także przewaga nad pozostałymi badanymi krajami w zakresie ochrony zdrowia. W roku 2012 w dalszym ciągu najlepsze
warunki życia panują w krajach należących do tego skupienia.
Najniższy standard życia w roku 2007 stwierdzono w krajach zaliczonych do
skupienia charakteryzującego się słabymi warunkami ekonomicznymi, tj. niskim
poziomem gospodarczym i wysoką inflacją oraz rolniczym charakterem gospodarek, a także relatywnie najniższymi wydatkami na ochronę zdrowia, zagrożeniem
wykluczeniem cyfrowym oraz niskim przyrostem naturalnym. Skupienie to w roku
2012 nadal posiadało warunki wskazujące na niski standard życia mieszkańców,
mimo spadku inflacji i poprawy dostępu do nowoczesnych technologii teleinformatycznych.
W krajach zaliczonych do skupienia 4. odnotowano niewielką poprawę warunków ekonomicznych (wzrost PKB, spadek inflacji) oraz polepszenie infrastruktury
ochrony zdrowia.
Reasumując, poziom życia mieszkańców w krajach postsocjalistycznych stopniowo się poprawia, lecz tempo i kierunki zmian w poszczególnych krajach nadal
są różne.
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