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Synopsis. Konsekwencj  wielowymiarowo ci i wielopoziomowo ci bezpiecze stwa ywno ciowego 

jest du a liczba definicji i mierników tego zjawiska. Celem artyku u by a próba usystematyzowania 

metod pomiaru bezpiecze stwa ywno ciowego oraz wskazanie ich zalet i wad w oparciu o przegl d 

literatury krajowej i zagranicznej. Metody pomiaru bezpiecze stwa ywno ciowego podzielono na 

pi  grup. Chocia  adna z zaprezentowanych metod nie ujmuje tego problemu w sposób 

kompleksowy i wolny od wad, to z przegl du literatury wynika, e du  popularno ci  w ród badaczy 

problemu bezpiecze stwa ywno ciowego, szczególnie na poziomie krajowym i lokalnym, ciesz  si  

metody oparte na ocenie skali do wiadczania niepewno ci ywno ciowej i postrzegania w asnej 

sytuacji ywno ciowej przez respondentów (experience-based food insecurity scales).  

S owa kluczowe: bezpiecze stwo ywno ciowe, g ód, niedo ywienie, 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 bezpiecze stwa ywno ciowego nale y do zagadnie  cz sto poruszanych 

w literaturze ekonomicznej. Przyczyn tak du ego zainteresowania tym tematem nale y 

upatrywa  chocia by w fakcie, e oko o jedna dziesi ta populacji wiata jest niedo ywiona. 

FAO i in. (2017) szacuje, e w 2016 roku liczba osób cierpi cych z powodu g odu wynios a 

815 mln, co oznacza wzrost w stosunku do roku poprzedniego3. W grupie tej, 155 mln 

stanowi y dzieci poni ej pi tego roku ycia. Problem g odu i niedo ywienia wyst puje 

przede wszystkim w krajach rozwijaj cych si  i jest najcz ciej rezultatem problemów 

z fizyczn  i ekonomiczn  dost pno ci  ywno ci. W krajach rozwini tych, problem 

                                                 
1 dr, Katedra Makroekonomii i Gospodarki ywno ciowej, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 

al. Niepodleg o ci 10, 61-875 Pozna , e-mail: agnieszka.poczta@ue.poznan.pl; orcid.org/0000-0001-5618-1590 
2 Publikacja finansowana ze rodków Narodowego Centrum Nauki, projekt badawczy nr 2016/21/B/HS4/00653. 
3 Od roku 2002 obserwowano regularny spadek liczby osób niedo ywionych z poziomu blisko 950 mln, jednak od 

2014 roku liczba ta ponownie zacz a rosn  g ównie za przyczyn  nasilaj cych si  konfliktów zbrojnych na 

Bliskim Wschodzie (FAO, 2017). 
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niedo ywienia dotyczy jedynie ma ego odsetka osób4 i wynika g ównie z niskiego poziomu 

dochodów oraz stosowania niew a ciwej diety5. Szacunki liczby osób g oduj cych, 

niedo ywionych, le od ywiony, zagro onych niedo ywieniem itp., ró ni  si  jednak 

w zale no ci od przyj tej definicji i miernika.  

Poj cie bezpiecze stwa ywno ciowego jest terminem powszechnie stosowanym, 

zarówno w artyku ach naukowych, w raportach instytucji i organizacji krajowych oraz 

mi dzynarodowych, jak i w prasie codziennej. Jego znaczenie istotnie ewoluowa o 

i poszerzy o swój zakres, zarówno poj ciowy, jaki i przestrzenny. W ród prac 

po wi conych temu zagadnieniu odnale  mo na liczne opracowania dotycz ce sytuacji 

ywno ciowej w uj ciu globalnym (Bne Saad, 2013; Schmitz i in, 2015; Maggio i in, 

2015), w krajach Trzeciego wiata (FAO, 2015; Nkunzimana i in., 2016), krajach 

rozwijaj cych si  (Anderson, Strut, 2012; Zakaria, Xi, 2014), ale równie  krajach 

rozwini tych (Nyambayo, 2015; Borch, Kjaernes, 2016). Zagadnienie to jest tak e cz sto 

poruszane przez polskich autorów (Gulbicka, 2003; Ma ysz, 2009; Sapa, 2010; Miku a, 

2012; Pawlak, 2012, Marz da-M ynarska, 2014; Kraciuk, 2015; Paszkowski, 2015; 

Sadowski, 2015; Zegar, 2015; Kapusta, 2016). 

W zwi zku z du  liczb  opracowa  dotycz cych bezpiecze stwa ywno ciowego, 

w literaturze ekonomicznej znale  mo na kilkadziesi t definicji tego poj cia i jeszcze 

wi ksz  liczb  jego mierników. Niniejszy artyku  ma wi c charakter przegl dowy, a jego 

celem jest próba usystematyzowania metod pomiaru bezpiecze stwa ywno ciowego oraz 

wskazanie ich zalet i wad, co w polskiej literaturze przedmiotu, o ile mi wiadomo, nie 

zosta o do tej pory uczynione. 

Definicja bezpiecze stwa ywno ciowego i jego wymiary 

O problemie bezpiecze stwa ywno ciowego zacz to powszechnie dyskutowa  wraz 

z powstaniem w 1943 roku Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Wy ywienia 

i Rolnictwa (Food and Agriculture Organization – FAO). Pocz tkowo poj cie to odnosi o 

si  g ównie do fizycznego wymiaru dost pu do ywno ci. W trakcie kolejnych konferencji 

organizowanych przez FAO6 poszerzano rozumienie poj cia bezpiecze stwa 

ywno ciowego dodaj c do niego aspekt ekonomiczny (posiadanie odpowiednich zasobów 

finansowych na zakup ywno ci), jako ciowy (dieta bogata w sk adniki od ywcze) 

i spo eczny (dost p do ywno ci preferowanej ze wzgl dów kulturowych czy religijnych) 

(Marz da-M ynarska, 2014). 

Wraz ze zmian  zakresu poj cie bezpiecze stwa ywno ciowego, zmienia y si  

równie  jego definicje. Wspó cze nie najcz ciej przytaczan  jest definicja sformu owana 

w trackie wiatowego Szczytu ywno ci w 1996 roku. Wskazuje one, e „bezpiecze stwo 
ywno ciowe to sytuacja, w której wszyscy ludzie maj  sta y fizyczny, spo eczny 

i ekonomiczny dost p do wystarczaj cej ilo ci bezpiecznej i po ywnej ywno ci, 

                                                 
4 Warto zauwa y , e wed ug bada  prowadzonych przez Departament ds. Rolnictwa w Stanach Zjednoczonych 
a  12% gospodarstw domowych deklaruje przynajmniej przej ciowe problemy z bezpiecze stwem 
ywno ciowym (Coleman-Jensen i in. 2017). 

5 Wówczas mówi si  o tzw. „g odzie ukrytym” (Burchi i in. 2011), który objawia  si  mo e równie  nadwag  
wynikaj c  ze stosowanie niew a ciwej diety. 
6 wiatowa Konferencja ywno ciowa (1974), wiatowy Szczyt ywno ci (1996), wiatowy Szczyt 
Bezpiecze stwa ywno ciowego (2009). 
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zaspokaj cej ich potrzeby i preferencje ywieniowe i w ten sposób umo liwiaj cej im 

prowadzenie aktywnego i zdrowego ycia” (FAO, 2003a, s. 27). 

Z kolei wiatowa Organizacja Zdrowia (World Health Organization – WHO) definiuje 

bezpiecze stwo ywno ciowe jako sytuacj , w której „wszyscy ludzie przez ca y czas maj  

zarówno fizyczny, jak i ekonomiczny dost p do wystarczaj cej ilo ci po ywienia dla 

aktywnego, zdrowego ycia; sposoby wytwarzania i dystrybucji ywno ci s  zgodne 

z naturalnymi procesami i dzi ki temu zrównowa one; zarówno konsumpcja, jak i 

produkcja ywno ci s  zgodne z warto ciami spo ecznymi, które s  sprawiedliwe, moralne 

i etyczne; zapewniona jest mo liwo  nabycia ywno ci; a sama ywno  jest odpowiednia 

pod wzgl dem od ywczym oraz akceptowana kulturowo i wytwarzana w sposób 

nieuw aczaj cy ludzkiej godno ci” (Robertson i in., 2004, s. 334). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 1. Wymiary bezpiecze stwa ywno ciowego i ich uwarunkowania  

Fig. 1. Dimensions and determinants of food and nutrition security  

ród o: opracowanie w asne na podstawie (Burchi i in. 2011). 
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O pe nym bezpiecze stwie ywno ciowym mo na mówi  tylko wtedy, kiedy jest ono 

zagwarantowane jednocze nie we wszystkich czterech wymiarach: dost pno ci fizycznej, 

dost pno ci ekonomicznej, jako ci ywienia i stabilno ci tych trzech wymiarów w d ugim 

okresie. Wymiary bezpiecze stwa ywno ciowego i ich uwarunkowania zaprezentowano 

na rysunku 1.  

Dost pno  fizyczna ywno ci (food availability) odnosi si  do „strony poda owej” 

bezpiecze stwa ywno ciowego i jest uwarunkowana poziomem produkcji ywno ci, 

bilansem handlu zagranicznego ywno ci , mo liwo ciami przechowywania i 

przetwarzania ywno ci oraz programami pomocy ywno ciowej (Carletto i in., 2013). Z 

problemem fizycznej dost pno ci ywno ci powi zany jest równie  problem dost pu do 

czystej wody, która jest kluczowym sk adnikiem diety i jednocze nie jest niezb dna do 

produkcji ywno ci. 

Dost pno  fizyczna na poziomie globalnym, krajowym czy nawet lokalnym, nie 

gwarantuje jednak dost pno  ekonomicznej do ywno ci (food access). Ta 

uwarunkowana jest bowiem poziomem dochodów gospodarstw domowych, cenami 

ywno ci, sprawnym funkcjonowaniem rynków, w tym infrastruktur  zapewniaj c  

dystrybucj  ywno ci oraz wsparciem socjalnym. 

Kolejny wymiar bezpiecze stwa ywno ciowego odnosi si  do jako ci ywienia 

(food utility). Bezpiecze stwo ywno ciowe w tym wymiarze nie polega wy cznie na 

wyeliminowaniu odczucia g odu, ale równie  na spo ywaniu takiej ywno ci, która 

zaspakaja potrzeby energetyczne i od ywcze organizmu oraz minera y, w tym 

zapotrzebowanie na elazo i witaminy. Zapewnienie w a ciwej diety wymaga wiedzy 

i dobrych praktyk w zakresie przygotowywania posi ków, jak równie  odpowiednich 

warunków sanitarnych i higienicznych (Marz da-M ynarska, 2014). Cz sto zwraca si  

uwag , e na jako  diety wp ywa równie  poziom opieki zdrowotnej i opieki nad dzie mi 

(np. kwestia karmienia piersi ). Jako  ywienia odnosi si  równie  do ywno ci 

spo ecznie i kulturowo akceptowanej, która nie zmienia zwyczajów ywieniowych i nie 

odbija si  negatywnie na rodowisku naturalnym. 

Za pe ne bezpiecze stwo ywno ciowe uznaje si  sytuacj , w której trzy wcze niej 

wspominanie wymiary charakteryzuj  si  stabilno ci  (stability). Zagro eniem dla niej 

mog  by  niekorzystne uwarunkowania przyrodnicze (np. kl ski ywio owe, epidemie), 

niestabilno  polityczna (np. konflikty zbrojne, relacje handlowe) oraz niestabilno  

ekonomiczna (np. bezrobocie, wahania cen ywno ci). 

Poziomy i metody pomiaru bezpiecze stwa ywno ciowego  

Ró ne wymiary bezpiecze stwa ywno ciowego determinuj  konieczno  jego 

pomiaru na ró nych poziomach (rys. 2) i zastosowania ró nych mierników. Fizyczna 

dost pno  ywno ci mierzona jest najcz ciej na poziomie globalnym lub krajowym. 

Najprostsze metody pomiaru dost pno ci fizycznej polegaj  na oszacowaniu, czy ywno  

dost pna na okre lonym terytorium wystarcza, aby wy ywi  ca  populacj . Ilo  dost pnej 

ywno ci oblicza si  na podstawie poziomu lokalnej produkcji rolnej, poziomu zapasów, 

salda bilansu handlowego artyku ami ywno ciowymi, a czasami tak e pomocy 

ywno ciowej. Ten wymiar bezpiecze stwa ywno ciowego mo na ocenia  tak e w 

sposób przybli ony na podstawie rejestru opadów atmosferycznych, bilansu 

ywno ciowego, badania rynku ywno ci, wspó czynnika dzietno ci, przep ywów ludno ci, 
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czasu zbiorów, poziomu produkcji podstawowej ywno ci, wielko ci zapasów ywno ci, 

konsumpcji dziko rosn cej ywno ci itp. 

Poziom globalny 

 

 

Poziom krajowy 

 

 

 

Poziom 

gospodarstwa 

domowego 

 

 

 

 

 

Poziom jednostki 

 

Rys. 2. Poziomy pomiaru bezpiecze stwa ywno ciowego  

Fig. 2. Food and nutrition security measurement levels  

ród o: opracowanie w asne na podstawie (Perez-Escamilla, Sagall-Correa, 2008). 
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Z kolei ocena jako ci ywienia odnosi si  nie tylko do ilo ci spo ywanej ywno ci, ale 

równie  do jej jako ci i sposobu jej spo ywania. Ten wymiar bezpiecze stwa 

ywno ciowego mierzony jest na poziomie jednostki z wykorzystaniem danych 

demograficznych i zdrowotnych, np. odsetek osób cierpi cych na skar owacenie (stunting 

rate), odsetek osób zbyt szczup ych w stosunku do wzrostu (wasting rate), odsetek osób 

zbyt szczup ych w stosunku do wieku (underweight rate), odsetek osób chorych na anemi , 

lepot  zmierzchow , wole itp. 

Najcz ciej stosowane metody pomiaru bezpiecze stwa ywno ciowego podzieli  

mo na na pi  grup7, które wraz z ich zaletami i wadami zaprezentowano w tabeli 1. Pierwsza 

z omawianych grup metod odnosi si  do fizycznego wymiaru bezpiecze stwa 

ywno ciowego i okre la stopie , w jakim zaspokojone jest zapotrzebowanie mieszka ców 

danego kraju/regionu na kalorie, inaczej mówi c ocenia bilans energetyczny. 

Najpopularniejszym miernikiem nale cym do tej grupy jest wska nik szacowany przez 

FAO. W metodzie tej zak ada si , e redni poziom poda y energii pochodz cej z ywno ci 

mo na traktowa  jako przybli ony poziom konsumpcji tej energii. Do oszacowania tego 

wska nika potrzebne s  trzy parametry: ilo  kalorii przeznaczona do konsumpcji w danym 

roku per capita, wspó czynnik wariancji okre laj cy nierówno  w dost pie do tych kalorii w 

populacji oraz rednie minimalne zapotrzebowanie energetyczne w tej populacji (de Haen i 

in., 2011). Do zalet tej metody zaliczy  nale y to, e prawie wszystkie kraje dysponuj  

danymi na temat ilo ci dost pnych kalorii, jak równie  dziennego zapotrzebowania 

energetycznego. Dane te s  cz sto aktualizowane, wi c umo liwiaj  obserwacj  tendencji 

w zakresie poziomu bezpiecze stwa ywno ciowego w skali globalnej, regionalnej 

i krajowej. Metoda ta jest równie  niedroga. Posiada ona jednak liczne ograniczenia i wady. 

Po pierwsze, w metodzie tej nie uwzgl dnia si  jako ci diety. Po drugie, poniewa  wska nik 

ten szacuje si  na poziomie kraju, nie uwzgl dnia on regionalnego zró nicowania. Po trzecie, 

zak ada si , e przekroczenie progu minimalnego zapotrzebowania energetycznego oznacza 

bezpiecze stwo ywno ciowe i pomija tym samym problem oty o ci w ród ludzi ubogich. Po 

czwarte, miernik ten obarczony jest wysokim ryzkiem b du pomiaru, poniewa  bilans 

ywno ciowy dostarcza danych na temat dost pnych kalorii, ale niekoniecznie 

konsumowanych. W tpliwo ci budzi te  brak standaryzacji róde  danych dostarczanych 

przez poszczególne pa stwa. Po pi te, dyskusyjna jest równie  metoda ustalania minimalnego 

zapotrzebowania na kalorie, poniewa  w rzeczywisto ci jest ono funkcj  poziomu aktywno ci 

fizycznej, p ci, wieku i innych czynników, co mo e prowadzi  do niedoszacowania poziomu 

niedo ywienia (Svedberg, 2002). 

Druga grupa metod pomiaru poziomu bezpiecze stwa ywno ciowego to badania 

wydatków gospodarstw domowych. Badania te opieraj  si  wywiadach przeprowadzanych 

w ród gospodarstw domowych, w których respondenci wskazuj , jak  kwot  wydali na 

zakup ywno ci i innych niezb dnych dóbr w tygodniu lub miesi cu poprzedzaj cym 

badanie. Do oszacowania ilo ci kalorii spo ywanych przez cz onków danego gospodarstwa 

domowego potrzebne s  nast puj ce parametry: ilo  lub warto  ywno ci zakupionej, 

otrzymanej lub skonsumowanej z w asnej produkcji, liczba cz onków gospodarstwa 

domowego, a tak e tabele konwersji wydatków na ywno  lub konsumpcji ywno ci na 

                                                 
7 Warto jednak pami ta , e wielu mierników nie da si  jednoznacznie przyporz dkowa  do adnej z omówionych 

grup. Przyk adem mog  by  Global Hunger Index, Global Food Security Index, Food Insecurity Multidimensional 

Index, przy konstrukcji których wykorzystuje si  wiele mierników cz stkowych pozyskiwanych ró nymi 

metodami (Pangaribowo i in., 2013). 
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ekwiwalent kaloryczny (Perez-Escamilla, Sagall-Correa, 2008). Niew tpliw  zalet  tej 

metody jest mo liwo  identyfikacji gospodarstw domowych zagro onych b d  

dotkni tych utrat  bezpiecze stwa ywno ciowego, co pozwala na przeprowadzenie w tych 

gospodarstwach dodatkowych bada  na temat przyczyn i konsekwencji tej sytuacji. 

Zgromadzone dane umo liwiaj  równie  ocen  jako  diety, a wi c oprócz wymiaru 

ekonomicznego, badania te uwzgl dniaj  wymiar jako ci ywienia. 

Tabela 1. Metody pomiaru bezpiecze stwa ywno ciowego 

Table 1. Food and nutrition security measurement methods 

Grupa metod Rezultat Potrzebne dane Zalety Wady 

Ocena 

zaspokojenia 

zapotrzebowania 

energetycznego 

 

Liczba dost pnych 

kalorii per capita 

na dzie  

 

Bilans 

ywno ciowy, 

dzienne 

zapotrzebowanie 

 

Tania, powszechnie 

stosowana 

 

Pomiar na poziomie 

kraju, nie uwzgl dnia 

jako ci diety ani 

zró nicowania 

regionalnego, brak 

standaryzacji pomiaru 

Badanie 

wydatków 

gospodarstw 

domowych 

 

Spo ycie per 

capita na 

poziomie 

gospodarstw, 

zró nicowanie 

diety 

Ilo  i rodzaj 

kupionej, 

otrzymanej lub 

wyprodukowanej 

ywno ci, tabela 

konwersji 

wydatków na 

kalorie 

Pomiar na poziomie 

gospodarstwa, 

uwzgl dnia jako  

diety 

 

Droga, badania 

prowadzone 

nieregularnie, trudno ci z 

dok adnym okre leniem 

warto ci spo ytej 

ywno ci, brak 

standaryzacji pomiaru 

 

Pomiar spo ycia 

indywidualnego 

 

Spo ycie w 

poszczególnych 

grupach 

spo ecznych, 

zró nicowanie 

diety 

Kwestionariusz 

indywidualnego 

spo ycia 

Mierzy faktyczne 

spo ycie a nie tylko 

dost pno , 

uwzgl dnia jako  

diety 

Droga, problemy z 

pami ci  respondentów i 

subiektywn  ocen  ilo ci 

spo ywanej ywno ci, 

badania prowadzone 

nieregularnie 

Antropometria 

 

% niedo ywionej 

ludno ci 

Wzrost, waga, 

inne parametry 

biologiczne 

Wysoce 

zestandaryzowana, 

cz sto 

wykorzystywana w 

badaniach krajowych, 

tania 

Mierzy konsekwencje 

problemu, na które 

wp ywaj  równie  inne 

czynniki (np. zdrowie), 

problem oty o ci u ludzi 

niedo ywionych (USA) 

Badania 

do wiadczenia/ 

postrzegania 

sytuacji 

ywno ciowej 

 

Miara 

bezpiecze stwa 

ywno ciowego 

na poziomie 

gospodarstwa 

domowego 

 

Kwestionariusz z 

pytaniami 

obejmuj cymi 

wielowymiarowe 

aspekty B , 

algorytm do 

konwersji 

odpowiedzi na 

miernik B  

Obecnie 

najpopularniejszy 

miernik, sprawdzony w 

ró nych 

uwarunkowaniach 

kulturowo-

socjologicznych, 

uwzgl dnia aspekty 

fizyczne i 

psychologiczno-

emocjonalne B  

Nie uwzgl dnia 

wszystkich wymiarów 

B , potrzebne ró ne 

okresy odniesienia i 

cz stotliwo  bada , 

konieczno  

dostosowania w ró nych 

regionach 

ród o: zestawienie w asne 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 równie  liczne wady. Po pierwsze, badania te s  drogie 

i czasoch onne i dlatego rzadko prowadzone regularnie na skal  krajow . Po drugie, 

okre lenie ilo ci lub warto ci skonsumowanej w danym okresie badawczym ywno ci 

mo e by  dla respondenta trudne, ze wzgl du na ywno  zmarnowan , spo yt  przez 

go ci, otrzyman , spo yt  poza domem, korzystanie z zapasów b d  ich robienie itp. 

(Zezza i in., 2017). Po trzecie, metoda ta daje wyniki nieporównywalne pomi dzy krajami, 

poniewa  nie jest wystandaryzowana. 

Celem kolejnej grupy metod pomiaru bezpiecze stwa ywno ciowego jest pomiar 

spo ycia indywidualnego. Badania te prowadzone s  najcz ciej z wykorzystaniem metody 

wywiadu 24-godzinnego, metody bie cego notowania prowadzonej przez trzy do siedmiu 

dniu przez respondenta lub obserwatora lub kwestionariusza cz stotliwo ci spo ycia (FFQ) 

(Johnson, 2002). Umo liwiaj  wi c ocen  wymiaru ekonomicznego i jako ciowego 

bezpiecze stwa ywno ciowego, a nie tylko fizycznej dost pno ci, co jest zalet . Mo liwe 

jest wskazanie zarówno ilo ci spo ytych kalorii, jak i walorów od ywczych. Podobnie, jak 

w przypadku bada  wydatków gospodarstw domowych, mo liwe jest wskazanie przyczyn 

i konsekwencji problemów z bezpiecze stwem ywno ciowym badanych jednostek. 

Dodatkowo, metody te umo liwiaj  g bsz  spo eczn  analiz  respondentów ze wzgl du na 

p e , wiek, wykszta cenie itp. Zalet  tych metod, szczególnie wywiadów 24-godzinnch 

i bada  prowadzonych przez obserwatora, jest równie  mo liwo  ich przeprowadzenia 

w ród osób nieumiej cych pisa . Je eli chodzi o wady, to w przypadku cz ci z metod 

pomiaru spo ycia indywidualnego (wywiad 24-godzinny i FFQ), problemem mo e by  

pami  respondentów i nieumiej tno  dok adnego okre lenia wielko ci zjadanych porcji. 

Sposoby na przezwyci enie tych problemów w postaci prowadzenia dok adnego rejestru 

ilo ci spo ywanej ywno ci wywo uj  z kolei niech  respondentów. Badania 24-godzinne 

nale y równie  powtarza  w ród tych samych respondentów wielokrotnie, aby unikn  

b dów wynikaj cych z ró nego poziomu spo ycia ywno ci w ró nych dniach. 

Przeprowadzenie ich na poziomie krajowym jest bardzo kosztowne i wymaga 

przeszkolonych ankieterów (FAO, 2003b). 

Kolejna grupa metod pomiaru poziomu bezpiecze stwa ywno ciowego, nazywana 

antropometri , polega na ocenie wzrostu, wagi, proporcji i innych parametrów ludzkiego 

cia a (w tym zawarto ci sk adników biochemicznych) celem okre lenia wp ywu sytuacji 

ywno ciowej na stan zdrowia badanych osób. Badania te prowadzi si  zarówno 

w odniesieniu do niemowl t i dzieci, jak i osób doros ych. Zalet  tej grupy metod jest 

wysoki poziom normalizacji i powtarzalno ci, co czyni j  wzgl dnie tani . Pomiar 

obarczony jest ni szym ryzykiem b du w porównaniu do wcze niej omówionych metod. 

Natomiast wad  tej metody jest to, e na parametry biologiczne ludzkiego cia a mog  

wp ywa  czynniki inne ni  fizyczna i ekonomiczna dost pno  ywno ci, np. stan 

rodowiska naturalnego, indywidualne preferencja w zakresie aktywno ci fizycznej itp. 

(Pangaribowo i in., 2013). Metoda ta napotyka równie  na problemy interpretacyjne w 

przypadku wyst pienia oty o ci. 

Ostatnia z omawianych grup metod badania poziomu bezpiecze stwa ywno ciowego 

to metody oparte na ocenie skali do wiadczania niepewno ci ywno ciowej i postrzegania 

w asnej sytuacji ywno ciowej przez respondentów (experience-based food insecurity 

scales). S u  one do pomiaru bezpiecze stwa ywno ciowego na poziomie gospodarstw 

domowych i prowadzi si  je przy wykorzystaniu kwestionariusza uwzgl dniaj cego cztery 

g ówne aspekty: do wiadczenie g odu/niedo ywienia, strategie radzenia sobie 

z g odem/niedo ywieniem, zró nicowanie diety oraz samoocena sytuacji ywno ciowej. 
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Pytania formu uje si  tak, aby móc stopniowa  poziom bezpiecze stwa ywno ciowego: od 

obaw o mo liwo  zakupu ywno ci, poprzez konieczno  ograniczania jako ci ywno ci, 

nast pnie konieczno  ograniczania ilo ci spo ywanej ywno ci, a  po problem 

chronicznego g odu w gospodarstwie domowym (Perez-Escamilla, 2017). Pierwsze badania 

przy wykorzystaniu tej metody zosta y przeprowadzone w USA8 w po owie lat 90. XX 

wieku, ale w ci gu kolejnych 25 lat zyska a ona na popularno ci, zosta a ceniona jako 

najbardziej adekwatna i jest obecnie jedn  z najcz ciej stosowanych9. Badania oparte na 

tej metodzie prowadzi  mo na w skali krajowej, regionalnej oraz lokalnej, aczkolwiek 

zestaw pyta  warto dostosowa  do uwarunkowa  spo eczno-kulturowych danego obszaru. 

Jej zalet  jest to, e jest powszechna i zosta a ju  przetestowana w ró nych 

uwarunkowaniach. Strona techniczna bada , a wi c zbieranie i przetwarzanie danych oraz 

interpretacja wyników, jest wzgl dnie prosta i tania. Do ogranicze  zaliczy  nale y to, e 

nie uwzgl dnia wszystkich aspektów bezpiecze stwa ywno ciowego, np. kwestii ywienia 

niemowl t, dost pu do wody, bezpiecze stwa ywno ci itp. Konieczno  jej 

dostosowywania do warunków lokalnych, utrudnia porównywalno  pomi dzy krajami. 

Problemem jest równie  stosowanie w poszczególnych krajowych badaniach ró nych 

okresów odniesienia (Perez-Escamilla, Sagall-Correa, 2008).  

Podsumowanie 

Celem niniejszego artyku u by a próba usystematyzowania metod pomiaru 

bezpiecze stwa ywno ciowego oraz wskazanie ich zalet i wad. Rozwa ania oparto na 

analizie ponad 100 zagranicznych i krajowych opracowa  naukowych i raportów, 

aczkolwiek ze wzgl du na ograniczenia redakcyjne w spisie literatury zamieszczono 

jedynie 40 z nich. Ze wzgl du na z o ono  problemu bezpiecze stwa ywno ciowego i 

jego wielowymiarowy oraz wielopoziomowy charakter, jego pomiar dokonywany jest przy 

wykorzystaniu bardzo zró nicowanych metod i w zasadzie nie ma miernika, który by by 

w stanie zagadnienie to uj  kompleksowo. Niemniej, mo na podj  prób  podzia u tych 

mierników i sklasyfikowania ich w pi  g ównych grup metod.  

Z przegl du literatury wynika, e du  popularno ci  w ród badaczy problemu 

bezpiecze stwa ywno ciowego, szczególnie na poziomie krajowym i lokalnym, ciesz  si  

metody oparte na ocenie skali do wiadczania niepewno ci ywno ciowej i postrzegania 

w asnej sytuacji ywno ciowej przez respondentów (experience-based food insecurity 

scales).  
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