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Miary i wymiary bezpieczeĔstwa ĪywnoĞciowego2
Measures and Dimensions of Food Security
Synopsis. Konsekwencją wielowymiarowoĞci i wielopoziomowoĞci bezpieczeĔstwa ĪywnoĞciowego
jest duĪa liczba definicji i mierników tego zjawiska. Celem artykuáu byáa próba usystematyzowania
metod pomiaru bezpieczeĔstwa ĪywnoĞciowego oraz wskazanie ich zalet i wad w oparciu o przegląd
literatury krajowej i zagranicznej. Metody pomiaru bezpieczeĔstwa ĪywnoĞciowego podzielono na
piĊü grup. ChociaĪ Īadna z zaprezentowanych metod nie ujmuje tego problemu w sposób
kompleksowy i wolny od wad, to z przeglądu literatury wynika, Īe duĪą popularnoĞcią wĞród badaczy
problemu bezpieczeĔstwa ĪywnoĞciowego, szczególnie na poziomie krajowym i lokalnym, cieszą siĊ
metody oparte na ocenie skali doĞwiadczania niepewnoĞci ĪywnoĞciowej i postrzegania wáasnej
sytuacji ĪywnoĞciowej przez respondentów (experience-based food insecurity scales).
Sáowa kluczowe: bezpieczeĔstwo ĪywnoĞciowe, gáód, niedoĪywienie, mierniki, FAO
Abstract. The consequence of multidimensional and multilevel idea of food security is the large
number of definitions and measures. The aim of this article was an attempt to systematize food
security measurement methods and to indicate their advantages and disadvantages based on the
literature review. Food security measurement methods were divided into five groups. Although none
of the presented methods does not address this problem in a comprehensive and error-free manner, it
is clear from a review of the literature that experience-based food insecurity scales methods are very
popular and appreciated among food security researchers, particularly at national and local level.
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Wprowadzenie
Problem bezpieczeĔstwa ĪywnoĞciowego naleĪy do zagadnieĔ czĊsto poruszanych
w literaturze ekonomicznej. Przyczyn tak duĪego zainteresowania tym tematem naleĪy
upatrywaü chociaĪby w fakcie, Īe okoáo jedna dziesiąta populacji Ğwiata jest niedoĪywiona.
FAO i in. (2017) szacuje, Īe w 2016 roku liczba osób cierpiących z powodu gáodu wyniosáa
815 mln, co oznacza wzrost w stosunku do roku poprzedniego3. W grupie tej, 155 mln
stanowiáy dzieci poniĪej piątego roku Īycia. Problem gáodu i niedoĪywienia wystĊpuje
przede wszystkim w krajach rozwijających siĊ i jest najczĊĞciej rezultatem problemów
z fizyczną i ekonomiczną dostĊpnoĞcią ĪywnoĞci. W krajach rozwiniĊtych, problem
1
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al. NiepodlegáoĞci 10, 61-875 PoznaĔ, e-mail: agnieszka.poczta@ue.poznan.pl; orcid.org/0000-0001-5618-1590
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2014 roku liczba ta ponownie zaczĊáa rosnąü gáównie za przyczyną nasilających siĊ konfliktów zbrojnych na
Bliskim Wschodzie (FAO, 2017).
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niedoĪywienia dotyczy jedynie maáego odsetka osób4 i wynika gáównie z niskiego poziomu
dochodów oraz stosowania niewáaĞciwej diety5. Szacunki liczby osób gáodujących,
niedoĪywionych, Ĩle odĪywiony, zagroĪonych niedoĪywieniem itp., róĪnią siĊ jednak
w zaleĪnoĞci od przyjĊtej definicji i miernika.
PojĊcie bezpieczeĔstwa ĪywnoĞciowego jest terminem powszechnie stosowanym,
zarówno w artykuáach naukowych, w raportach instytucji i organizacji krajowych oraz
miĊdzynarodowych, jak i w prasie codziennej. Jego znaczenie istotnie ewoluowaáo
i poszerzyáo swój zakres, zarówno pojĊciowy, jaki i przestrzenny. WĞród prac
poĞwiĊconych temu zagadnieniu odnaleĨü moĪna liczne opracowania dotyczące sytuacji
ĪywnoĞciowej w ujĊciu globalnym (Bne Saad, 2013; Schmitz i in, 2015; Maggio i in,
2015), w krajach Trzeciego ĝwiata (FAO, 2015; Nkunzimana i in., 2016), krajach
rozwijających siĊ (Anderson, Strut, 2012; Zakaria, Xi, 2014), ale równieĪ krajach
rozwiniĊtych (Nyambayo, 2015; Borch, Kjaernes, 2016). Zagadnienie to jest takĪe czĊsto
poruszane przez polskich autorów (Gulbicka, 2003; Maáysz, 2009; Sapa, 2010; Mikuáa,
2012; Pawlak, 2012, MarzĊda-Máynarska, 2014; Kraciuk, 2015; Paszkowski, 2015;
Sadowski, 2015; Zegar, 2015; Kapusta, 2016).
W związku z duĪą liczbą opracowaĔ dotyczących bezpieczeĔstwa ĪywnoĞciowego,
w literaturze ekonomicznej znaleĨü moĪna kilkadziesiąt definicji tego pojĊcia i jeszcze
wiĊkszą liczbĊ jego mierników. Niniejszy artykuá ma wiĊc charakter przeglądowy, a jego
celem jest próba usystematyzowania metod pomiaru bezpieczeĔstwa ĪywnoĞciowego oraz
wskazanie ich zalet i wad, co w polskiej literaturze przedmiotu, o ile mi wiadomo, nie
zostaáo do tej pory uczynione.

Definicja bezpieczeĔstwa ĪywnoĞciowego i jego wymiary
O problemie bezpieczeĔstwa ĪywnoĞciowego zaczĊto powszechnie dyskutowaü wraz
z powstaniem w 1943 roku Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. WyĪywienia
i Rolnictwa (Food and Agriculture Organization – FAO). Początkowo pojĊcie to odnosiáo
siĊ gáównie do fizycznego wymiaru dostĊpu do ĪywnoĞci. W trakcie kolejnych konferencji
organizowanych przez FAO6 poszerzano rozumienie pojĊcia bezpieczeĔstwa
ĪywnoĞciowego dodając do niego aspekt ekonomiczny (posiadanie odpowiednich zasobów
finansowych na zakup ĪywnoĞci), jakoĞciowy (dieta bogata w skáadniki odĪywcze)
i spoáeczny (dostĊp do ĪywnoĞci preferowanej ze wzglĊdów kulturowych czy religijnych)
(MarzĊda-Máynarska, 2014).
Wraz ze zmianą zakresu pojĊcie bezpieczeĔstwa ĪywnoĞciowego, zmieniaáy siĊ
równieĪ jego definicje. WspóáczeĞnie najczĊĞciej przytaczaną jest definicja sformuáowana
w trackie ĝwiatowego Szczytu ĩywnoĞci w 1996 roku. Wskazuje one, Īe „bezpieczeĔstwo
ĪywnoĞciowe to sytuacja, w której wszyscy ludzie mają staáy fizyczny, spoáeczny
i ekonomiczny dostĊp do wystarczającej iloĞci bezpiecznej i poĪywnej ĪywnoĞci,
4
Warto zauwaĪyü, Īe wedáug badaĔ prowadzonych przez Departament ds. Rolnictwa w Stanach Zjednoczonych
aĪ 12% gospodarstw domowych deklaruje przynajmniej przejĞciowe problemy z bezpieczeĔstwem
ĪywnoĞciowym (Coleman-Jensen i in. 2017).
5
Wówczas mówi siĊ o tzw. „gáodzie ukrytym” (Burchi i in. 2011), który objawiaü siĊ moĪe równieĪ nadwagą
wynikającą ze stosowanie niewáaĞciwej diety.
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zaspokającej ich potrzeby i preferencje Īywieniowe i w ten sposób umoĪliwiającej im
prowadzenie aktywnego i zdrowego Īycia” (FAO, 2003a, s. 27).
Z kolei ĝwiatowa Organizacja Zdrowia (World Health Organization – WHO) definiuje
bezpieczeĔstwo ĪywnoĞciowe jako sytuacjĊ, w której „wszyscy ludzie przez caáy czas mają
zarówno fizyczny, jak i ekonomiczny dostĊp do wystarczającej iloĞci poĪywienia dla
aktywnego, zdrowego Īycia; sposoby wytwarzania i dystrybucji ĪywnoĞci są zgodne
z naturalnymi procesami i dziĊki temu zrównowaĪone; zarówno konsumpcja, jak i
produkcja ĪywnoĞci są zgodne z wartoĞciami spoáecznymi, które są sprawiedliwe, moralne
i etyczne; zapewniona jest moĪliwoĞü nabycia ĪywnoĞci; a sama ĪywnoĞü jest odpowiednia
pod wzglĊdem odĪywczym oraz akceptowana kulturowo i wytwarzana w sposób
nieuwáaczający ludzkiej godnoĞci” (Robertson i in., 2004, s. 334).
BezpieczeĔstwo ĪywnoĞciowe i Īywienia
(Food and nutrition security)

DostĊpnoĞü fizyczna
(Food availability)
x Produkcja
ĪywnoĞci
x Import ĪywnoĞci
x Pomoc
ĪywnoĞciowa
x Przechowywanie
i przetwarzanie

DostĊpnoĞü ekonomiczna
(Food access)
x Dochody gospodarstw
domowych
x Ceny ĪywnoĞci
x Transfery socjalne
i poĪyczki
x Funkcjonowanie
rynków
x Transport/dystrybucja

JakoĞü Īywienia
(Food utility)
x JakoĞü diety
(wiedza, tradycja)
x Warunki
mieszkaniowe
i sanitarne
x JakoĞü opieki
zdrowotnej
x JakoĞü opieki nad
dzieümi

StabilnoĞü
(Stability)
x StabilnoĞü dostĊpnoĞci fizycznej: katastrofy naturalne, konflikty zbrojne,
dywersyfikacja, zapasy paĔstwowe
x StabilnoĞü dostĊpnoĞci ekonomicznej: stabilnoĞü rynku pracy, ceny ĪywnoĞci na
rynkach Ğwiatowych, dywersyfikacja
x StabilnoĞü jakoĞci Īywienia: edukacja, staáy dostĊp do opieki zdrowotnej, staáy
dostĊp do czystej wody i urządzeĔ sanitarnych
Rys. 1. Wymiary bezpieczeĔstwa ĪywnoĞciowego i ich uwarunkowania
Fig. 1. Dimensions and determinants of food and nutrition security
ħródáo: opracowanie wáasne na podstawie (Burchi i in. 2011).
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O peánym bezpieczeĔstwie ĪywnoĞciowym moĪna mówiü tylko wtedy, kiedy jest ono
zagwarantowane jednoczeĞnie we wszystkich czterech wymiarach: dostĊpnoĞci fizycznej,
dostĊpnoĞci ekonomicznej, jakoĞci Īywienia i stabilnoĞci tych trzech wymiarów w dáugim
okresie. Wymiary bezpieczeĔstwa ĪywnoĞciowego i ich uwarunkowania zaprezentowano
na rysunku 1.
DostĊpnoĞü fizyczna ĪywnoĞci (food availability) odnosi siĊ do „strony podaĪowej”
bezpieczeĔstwa ĪywnoĞciowego i jest uwarunkowana poziomem produkcji ĪywnoĞci,
bilansem handlu zagranicznego ĪywnoĞcią, moĪliwoĞciami przechowywania i
przetwarzania ĪywnoĞci oraz programami pomocy ĪywnoĞciowej (Carletto i in., 2013). Z
problemem fizycznej dostĊpnoĞci ĪywnoĞci powiązany jest równieĪ problem dostĊpu do
czystej wody, która jest kluczowym skáadnikiem diety i jednoczeĞnie jest niezbĊdna do
produkcji ĪywnoĞci.
DostĊpnoĞü fizyczna na poziomie globalnym, krajowym czy nawet lokalnym, nie
gwarantuje jednak dostĊpnoĞü ekonomicznej do ĪywnoĞci (food access). Ta
uwarunkowana jest bowiem poziomem dochodów gospodarstw domowych, cenami
ĪywnoĞci, sprawnym funkcjonowaniem rynków, w tym infrastrukturą zapewniającą
dystrybucjĊ ĪywnoĞci oraz wsparciem socjalnym.
Kolejny wymiar bezpieczeĔstwa ĪywnoĞciowego odnosi siĊ do jakoĞci Īywienia
(food utility). BezpieczeĔstwo ĪywnoĞciowe w tym wymiarze nie polega wyáącznie na
wyeliminowaniu odczucia gáodu, ale równieĪ na spoĪywaniu takiej ĪywnoĞci, która
zaspakaja potrzeby energetyczne i odĪywcze organizmu oraz mineraáy, w tym
zapotrzebowanie na Īelazo i witaminy. Zapewnienie wáaĞciwej diety wymaga wiedzy
i dobrych praktyk w zakresie przygotowywania posiáków, jak równieĪ odpowiednich
warunków sanitarnych i higienicznych (MarzĊda-Máynarska, 2014). CzĊsto zwraca siĊ
uwagĊ, Īe na jakoĞü diety wpáywa równieĪ poziom opieki zdrowotnej i opieki nad dzieümi
(np. kwestia karmienia piersią). JakoĞü Īywienia odnosi siĊ równieĪ do ĪywnoĞci
spoáecznie i kulturowo akceptowanej, która nie zmienia zwyczajów Īywieniowych i nie
odbija siĊ negatywnie na Ğrodowisku naturalnym.
Za peáne bezpieczeĔstwo ĪywnoĞciowe uznaje siĊ sytuacjĊ, w której trzy wczeĞniej
wspominanie wymiary charakteryzują siĊ stabilnoĞcią (stability). ZagroĪeniem dla niej
mogą byü niekorzystne uwarunkowania przyrodnicze (np. klĊski Īywioáowe, epidemie),
niestabilnoĞü polityczna (np. konflikty zbrojne, relacje handlowe) oraz niestabilnoĞü
ekonomiczna (np. bezrobocie, wahania cen ĪywnoĞci).

Poziomy i metody pomiaru bezpieczeĔstwa ĪywnoĞciowego
RóĪne wymiary bezpieczeĔstwa ĪywnoĞciowego determinują koniecznoĞü jego
pomiaru na róĪnych poziomach (rys. 2) i zastosowania róĪnych mierników. Fizyczna
dostĊpnoĞü ĪywnoĞci mierzona jest najczĊĞciej na poziomie globalnym lub krajowym.
Najprostsze metody pomiaru dostĊpnoĞci fizycznej polegają na oszacowaniu, czy ĪywnoĞü
dostĊpna na okreĞlonym terytorium wystarcza, aby wyĪywiü caáą populacjĊ. IloĞü dostĊpnej
ĪywnoĞci oblicza siĊ na podstawie poziomu lokalnej produkcji rolnej, poziomu zapasów,
salda bilansu handlowego artykuáami ĪywnoĞciowymi, a czasami takĪe pomocy
ĪywnoĞciowej. Ten wymiar bezpieczeĔstwa ĪywnoĞciowego moĪna oceniaü takĪe w
sposób przybliĪony na podstawie rejestru opadów atmosferycznych, bilansu
ĪywnoĞciowego, badania rynku ĪywnoĞci, wspóáczynnika dzietnoĞci, przepáywów ludnoĞci,
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czasu zbiorów, poziomu produkcji podstawowej ĪywnoĞci, wielkoĞci zapasów ĪywnoĞci,
konsumpcji dziko rosnącej ĪywnoĞci itp.
Poziom globalny

Globalna fizyczna
dostĊpnoĞü ĪywnoĞci

Produkcja
lokalna/zapasy

Import/eksport
ĪywnoĞci
Poziom krajowy

Krajowa/lokalna fizyczna
dostĊpnoĞü ĪywnoĞci

Poziom
gospodarstwa

Dochód gospodarstwa
domowego

DostĊpnoĞü ekonomiczna
gospodarstwa domowego

domowego
DostĊp do opieki zdrowotnej i
innych podstawowych potrzeb

Poziom jednostki

JakoĞü Īywienia

Rys. 2. Poziomy pomiaru bezpieczeĔstwa ĪywnoĞciowego
Fig. 2. Food and nutrition security measurement levels
ħródáo: opracowanie wáasne na podstawie (Perez-Escamilla, Sagall-Correa, 2008).

Odpowiedni poziom fizycznego bezpieczeĔstwa ĪywnoĞciowego jest warunkiem
koniecznym bezpieczeĔstwa ekonomicznego, nie jest jednak warunkiem wystarczającym
i nie gwarantuje, Īe wszystkie gospodarstwa domowe i osoby zamieszkujące na danym
terytorium posiadają zasoby konieczne do zakupu odpowiedniej iloĞci ĪywnoĞci.
Ekonomiczna dostĊpnoĞü ĪywnoĞci mierzona jest wiĊc na poziomie gospodarstw
domowych i uwzglĊdnia ich dochody, wydatki i moĪliwoĞci zakupu ĪywnoĞci. Przy ocenie
tego wymiaru bezpieczeĔstwa ĪywnoĞciowego bierze siĊ pod uwagĊ ceny ĪywnoĞci,
poziom páac, spoĪycie ĪywnoĞci per capita, czĊstotliwoĞü posiáków, stopĊ bezrobocia itp., a
do czĊsto stosowanych metod pomiaru naleĪą: VAM (WFP 2015), FAS, FGD oraz FFQ.
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Z kolei ocena jakoĞci Īywienia odnosi siĊ nie tylko do iloĞci spoĪywanej ĪywnoĞci, ale
równieĪ do jej jakoĞci i sposobu jej spoĪywania. Ten wymiar bezpieczeĔstwa
ĪywnoĞciowego mierzony jest na poziomie jednostki z wykorzystaniem danych
demograficznych i zdrowotnych, np. odsetek osób cierpiących na skaráowacenie (stunting
rate), odsetek osób zbyt szczupáych w stosunku do wzrostu (wasting rate), odsetek osób
zbyt szczupáych w stosunku do wieku (underweight rate), odsetek osób chorych na anemiĊ,
ĞlepotĊ zmierzchową, wole itp.
NajczĊĞciej stosowane metody pomiaru bezpieczeĔstwa ĪywnoĞciowego podzieliü
moĪna na piĊü grup7, które wraz z ich zaletami i wadami zaprezentowano w tabeli 1. Pierwsza
z omawianych grup metod odnosi siĊ do fizycznego wymiaru bezpieczeĔstwa
ĪywnoĞciowego i okreĞla stopieĔ, w jakim zaspokojone jest zapotrzebowanie mieszkaĔców
danego kraju/regionu na kalorie, inaczej mówiąc ocenia bilans energetyczny.
Najpopularniejszym miernikiem naleĪącym do tej grupy jest wskaĨnik szacowany przez
FAO. W metodzie tej zakáada siĊ, Īe Ğredni poziom podaĪy energii pochodzącej z ĪywnoĞci
moĪna traktowaü jako przybliĪony poziom konsumpcji tej energii. Do oszacowania tego
wskaĨnika potrzebne są trzy parametry: iloĞü kalorii przeznaczona do konsumpcji w danym
roku per capita, wspóáczynnik wariancji okreĞlający nierównoĞü w dostĊpie do tych kalorii w
populacji oraz Ğrednie minimalne zapotrzebowanie energetyczne w tej populacji (de Haen i
in., 2011). Do zalet tej metody zaliczyü naleĪy to, Īe prawie wszystkie kraje dysponują
danymi na temat iloĞci dostĊpnych kalorii, jak równieĪ dziennego zapotrzebowania
energetycznego. Dane te są czĊsto aktualizowane, wiĊc umoĪliwiają obserwacjĊ tendencji
w zakresie poziomu bezpieczeĔstwa ĪywnoĞciowego w skali globalnej, regionalnej
i krajowej. Metoda ta jest równieĪ niedroga. Posiada ona jednak liczne ograniczenia i wady.
Po pierwsze, w metodzie tej nie uwzglĊdnia siĊ jakoĞci diety. Po drugie, poniewaĪ wskaĨnik
ten szacuje siĊ na poziomie kraju, nie uwzglĊdnia on regionalnego zróĪnicowania. Po trzecie,
zakáada siĊ, Īe przekroczenie progu minimalnego zapotrzebowania energetycznego oznacza
bezpieczeĔstwo ĪywnoĞciowe i pomija tym samym problem otyáoĞci wĞród ludzi ubogich. Po
czwarte, miernik ten obarczony jest wysokim ryzkiem báĊdu pomiaru, poniewaĪ bilans
ĪywnoĞciowy dostarcza danych na temat dostĊpnych kalorii, ale niekoniecznie
konsumowanych. WątpliwoĞci budzi teĪ brak standaryzacji Ĩródeá danych dostarczanych
przez poszczególne paĔstwa. Po piąte, dyskusyjna jest równieĪ metoda ustalania minimalnego
zapotrzebowania na kalorie, poniewaĪ w rzeczywistoĞci jest ono funkcją poziomu aktywnoĞci
fizycznej, páci, wieku i innych czynników, co moĪe prowadziü do niedoszacowania poziomu
niedoĪywienia (Svedberg, 2002).
Druga grupa metod pomiaru poziomu bezpieczeĔstwa ĪywnoĞciowego to badania
wydatków gospodarstw domowych. Badania te opierają siĊ wywiadach przeprowadzanych
wĞród gospodarstw domowych, w których respondenci wskazują, jaką kwotĊ wydali na
zakup ĪywnoĞci i innych niezbĊdnych dóbr w tygodniu lub miesiącu poprzedzającym
badanie. Do oszacowania iloĞci kalorii spoĪywanych przez czáonków danego gospodarstwa
domowego potrzebne są nastĊpujące parametry: iloĞü lub wartoĞü ĪywnoĞci zakupionej,
otrzymanej lub skonsumowanej z wáasnej produkcji, liczba czáonków gospodarstwa
domowego, a takĪe tabele konwersji wydatków na ĪywnoĞü lub konsumpcji ĪywnoĞci na
7
Warto jednak pamiĊtaü, Īe wielu mierników nie da siĊ jednoznacznie przyporządkowaü do Īadnej z omówionych
grup. Przykáadem mogą byü Global Hunger Index, Global Food Security Index, Food Insecurity Multidimensional
Index, przy konstrukcji których wykorzystuje siĊ wiele mierników cząstkowych pozyskiwanych róĪnymi
metodami (Pangaribowo i in., 2013).

Miary i wymiary bezpieczeĔstwa ĪywnoĞciowego

209

ekwiwalent kaloryczny (Perez-Escamilla, Sagall-Correa, 2008). Niewątpliwą zaletą tej
metody jest moĪliwoĞü identyfikacji gospodarstw domowych zagroĪonych bądĨ
dotkniĊtych utratą bezpieczeĔstwa ĪywnoĞciowego, co pozwala na przeprowadzenie w tych
gospodarstwach dodatkowych badaĔ na temat przyczyn i konsekwencji tej sytuacji.
Zgromadzone dane umoĪliwiają równieĪ ocenĊ jakoĞü diety, a wiĊc oprócz wymiaru
ekonomicznego, badania te uwzglĊdniają wymiar jakoĞci Īywienia.
Tabela 1. Metody pomiaru bezpieczeĔstwa ĪywnoĞciowego
Table 1. Food and nutrition security measurement methods
Grupa metod

Rezultat

Ocena
Liczba dostĊpnych
zaspokojenia
kalorii per capita
zapotrzebowania
na dzieĔ
energetycznego

Badanie
wydatków
gospodarstw
domowych

Pomiar spoĪycia
indywidualnego

Antropometria

Badania
doĞwiadczenia/
postrzegania
sytuacji
ĪywnoĞciowej

SpoĪycie per
capita na
poziomie
gospodarstw,
zróĪnicowanie
diety
SpoĪycie w
poszczególnych
grupach
spoáecznych,
zróĪnicowanie
diety

% niedoĪywionej
ludnoĞci

Miara
bezpieczeĔstwa
ĪywnoĞciowego
na poziomie
gospodarstwa
domowego

Potrzebne dane

Zalety

Bilans
ĪywnoĞciowy,
dzienne
zapotrzebowanie

Tania, powszechnie
stosowana

Wady
Pomiar na poziomie
kraju, nie uwzglĊdnia
jakoĞci diety ani
zróĪnicowania
regionalnego, brak
standaryzacji pomiaru

Pomiar na poziomie
gospodarstwa,
uwzglĊdnia jakoĞü
diety

Droga, badania
prowadzone
nieregularnie, trudnoĞci z
dokáadnym okreĞleniem
wartoĞci spoĪytej
ĪywnoĞci, brak
standaryzacji pomiaru

Kwestionariusz
indywidualnego
spoĪycia

Mierzy faktyczne
spoĪycie a nie tylko
dostĊpnoĞü,
uwzglĊdnia jakoĞü
diety

Droga, problemy z
pamiĊcią respondentów i
subiektywną oceną iloĞci
spoĪywanej ĪywnoĞci,
badania prowadzone
nieregularnie

Wzrost, waga,
inne parametry
biologiczne

Wysoce
zestandaryzowana,
czĊsto
wykorzystywana w
badaniach krajowych,
tania

IloĞü i rodzaj
kupionej,
otrzymanej lub
wyprodukowanej
ĪywnoĞci, tabela
konwersji
wydatków na
kalorie

Mierzy konsekwencje
problemu, na które
wpáywają równieĪ inne
czynniki (np. zdrowie),
problem otyáoĞci u ludzi
niedoĪywionych (USA)

Obecnie
Kwestionariusz z
najpopularniejszy
Nie uwzglĊdnia
pytaniami
miernik, sprawdzony w
wszystkich wymiarów
obejmującymi
róĪnych
Bĩ, potrzebne róĪne
wielowymiarowe
uwarunkowaniach
okresy odniesienia i
aspekty Bĩ,
kulturowoczĊstotliwoĞü badaĔ,
algorytm do
socjologicznych,
koniecznoĞü
konwersji
uwzglĊdnia aspekty
dostosowania w róĪnych
odpowiedzi na
fizyczne i
regionach
miernik Bĩ
psychologicznoemocjonalne Bĩ

ħródáo: zestawienie wáasne na postawie (Johnson, 2002; FAO, 2003b; Perez-Escamilla, Sagall-Correa, 2008;
Pangaribowo i in., 2013; Jones i in., 2013; Perez-Escamillia i in., 2017).
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Metoda ta posiada równieĪ liczne wady. Po pierwsze, badania te są drogie
i czasocháonne i dlatego rzadko prowadzone regularnie na skalĊ krajową. Po drugie,
okreĞlenie iloĞci lub wartoĞci skonsumowanej w danym okresie badawczym ĪywnoĞci
moĪe byü dla respondenta trudne, ze wzglĊdu na ĪywnoĞü zmarnowaną, spoĪytą przez
goĞci, otrzymaną, spoĪytą poza domem, korzystanie z zapasów bądĨ ich robienie itp.
(Zezza i in., 2017). Po trzecie, metoda ta daje wyniki nieporównywalne pomiĊdzy krajami,
poniewaĪ nie jest wystandaryzowana.
Celem kolejnej grupy metod pomiaru bezpieczeĔstwa ĪywnoĞciowego jest pomiar
spoĪycia indywidualnego. Badania te prowadzone są najczĊĞciej z wykorzystaniem metody
wywiadu 24-godzinnego, metody bieĪącego notowania prowadzonej przez trzy do siedmiu
dniu przez respondenta lub obserwatora lub kwestionariusza czĊstotliwoĞci spoĪycia (FFQ)
(Johnson, 2002). UmoĪliwiają wiĊc ocenĊ wymiaru ekonomicznego i jakoĞciowego
bezpieczeĔstwa ĪywnoĞciowego, a nie tylko fizycznej dostĊpnoĞci, co jest zaletą. MoĪliwe
jest wskazanie zarówno iloĞci spoĪytych kalorii, jak i walorów odĪywczych. Podobnie, jak
w przypadku badaĔ wydatków gospodarstw domowych, moĪliwe jest wskazanie przyczyn
i konsekwencji problemów z bezpieczeĔstwem ĪywnoĞciowym badanych jednostek.
Dodatkowo, metody te umoĪliwiają gáĊbszą spoáeczną analizĊ respondentów ze wzglĊdu na
páeü, wiek, wyksztaácenie itp. Zaletą tych metod, szczególnie wywiadów 24-godzinnch
i badaĔ prowadzonych przez obserwatora, jest równieĪ moĪliwoĞü ich przeprowadzenia
wĞród osób nieumiejących pisaü. JeĪeli chodzi o wady, to w przypadku czĊĞci z metod
pomiaru spoĪycia indywidualnego (wywiad 24-godzinny i FFQ), problemem moĪe byü
pamiĊü respondentów i nieumiejĊtnoĞü dokáadnego okreĞlenia wielkoĞci zjadanych porcji.
Sposoby na przezwyciĊĪenie tych problemów w postaci prowadzenia dokáadnego rejestru
iloĞci spoĪywanej ĪywnoĞci wywoáują z kolei niechĊü respondentów. Badania 24-godzinne
naleĪy równieĪ powtarzaü wĞród tych samych respondentów wielokrotnie, aby uniknąü
báĊdów wynikających z róĪnego poziomu spoĪycia ĪywnoĞci w róĪnych dniach.
Przeprowadzenie ich na poziomie krajowym jest bardzo kosztowne i wymaga
przeszkolonych ankieterów (FAO, 2003b).
Kolejna grupa metod pomiaru poziomu bezpieczeĔstwa ĪywnoĞciowego, nazywana
antropometrią, polega na ocenie wzrostu, wagi, proporcji i innych parametrów ludzkiego
ciaáa (w tym zawartoĞci skáadników biochemicznych) celem okreĞlenia wpáywu sytuacji
ĪywnoĞciowej na stan zdrowia badanych osób. Badania te prowadzi siĊ zarówno
w odniesieniu do niemowląt i dzieci, jak i osób dorosáych. Zaletą tej grupy metod jest
wysoki poziom normalizacji i powtarzalnoĞci, co czyni ją wzglĊdnie tanią. Pomiar
obarczony jest niĪszym ryzykiem báĊdu w porównaniu do wczeĞniej omówionych metod.
Natomiast wadą tej metody jest to, Īe na parametry biologiczne ludzkiego ciaáa mogą
wpáywaü czynniki inne niĪ fizyczna i ekonomiczna dostĊpnoĞü ĪywnoĞci, np. stan
Ğrodowiska naturalnego, indywidualne preferencja w zakresie aktywnoĞci fizycznej itp.
(Pangaribowo i in., 2013). Metoda ta napotyka równieĪ na problemy interpretacyjne w
przypadku wystąpienia otyáoĞci.
Ostatnia z omawianych grup metod badania poziomu bezpieczeĔstwa ĪywnoĞciowego
to metody oparte na ocenie skali doĞwiadczania niepewnoĞci ĪywnoĞciowej i postrzegania
wáasnej sytuacji ĪywnoĞciowej przez respondentów (experience-based food insecurity
scales). SáuĪą one do pomiaru bezpieczeĔstwa ĪywnoĞciowego na poziomie gospodarstw
domowych i prowadzi siĊ je przy wykorzystaniu kwestionariusza uwzglĊdniającego cztery
gáówne aspekty: doĞwiadczenie gáodu/niedoĪywienia, strategie radzenia sobie
z gáodem/niedoĪywieniem, zróĪnicowanie diety oraz samoocena sytuacji ĪywnoĞciowej.
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Pytania formuáuje siĊ tak, aby móc stopniowaü poziom bezpieczeĔstwa ĪywnoĞciowego: od
obaw o moĪliwoĞü zakupu ĪywnoĞci, poprzez koniecznoĞü ograniczania jakoĞci ĪywnoĞci,
nastĊpnie koniecznoĞü ograniczania iloĞci spoĪywanej ĪywnoĞci, aĪ po problem
chronicznego gáodu w gospodarstwie domowym (Perez-Escamilla, 2017). Pierwsze badania
przy wykorzystaniu tej metody zostaáy przeprowadzone w USA8 w poáowie lat 90. XX
wieku, ale w ciągu kolejnych 25 lat zyskaáa ona na popularnoĞci, zostaáa ceniona jako
najbardziej adekwatna i jest obecnie jedną z najczĊĞciej stosowanych9. Badania oparte na
tej metodzie prowadziü moĪna w skali krajowej, regionalnej oraz lokalnej, aczkolwiek
zestaw pytaĔ warto dostosowaü do uwarunkowaĔ spoáeczno-kulturowych danego obszaru.
Jej zaletą jest to, Īe jest powszechna i zostaáa juĪ przetestowana w róĪnych
uwarunkowaniach. Strona techniczna badaĔ, a wiĊc zbieranie i przetwarzanie danych oraz
interpretacja wyników, jest wzglĊdnie prosta i tania. Do ograniczeĔ zaliczyü naleĪy to, Īe
nie uwzglĊdnia wszystkich aspektów bezpieczeĔstwa ĪywnoĞciowego, np. kwestii Īywienia
niemowląt, dostĊpu do wody, bezpieczeĔstwa ĪywnoĞci itp. KoniecznoĞü jej
dostosowywania do warunków lokalnych, utrudnia porównywalnoĞü pomiĊdzy krajami.
Problemem jest równieĪ stosowanie w poszczególnych krajowych badaniach róĪnych
okresów odniesienia (Perez-Escamilla, Sagall-Correa, 2008).

Podsumowanie
Celem niniejszego artykuáu byáa próba usystematyzowania metod pomiaru
bezpieczeĔstwa ĪywnoĞciowego oraz wskazanie ich zalet i wad. RozwaĪania oparto na
analizie ponad 100 zagranicznych i krajowych opracowaĔ naukowych i raportów,
aczkolwiek ze wzglĊdu na ograniczenia redakcyjne w spisie literatury zamieszczono
jedynie 40 z nich. Ze wzglĊdu na záoĪonoĞü problemu bezpieczeĔstwa ĪywnoĞciowego i
jego wielowymiarowy oraz wielopoziomowy charakter, jego pomiar dokonywany jest przy
wykorzystaniu bardzo zróĪnicowanych metod i w zasadzie nie ma miernika, który byáby
w stanie zagadnienie to ująü kompleksowo. Niemniej, moĪna podjąü próbĊ podziaáu tych
mierników i sklasyfikowania ich w piĊü gáównych grup metod.
Z przeglądu literatury wynika, Īe duĪą popularnoĞcią wĞród badaczy problemu
bezpieczeĔstwa ĪywnoĞciowego, szczególnie na poziomie krajowym i lokalnym, cieszą siĊ
metody oparte na ocenie skali doĞwiadczania niepewnoĞci ĪywnoĞciowej i postrzegania
wáasnej sytuacji ĪywnoĞciowej przez respondentów (experience-based food insecurity
scales).
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