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ZAMOŻNOŚĆ I SIŁA NABYWCZA LUDNOŚCI  
JAKO WYZNACZNIKI POZIOMU ŻYCIA W POLSCE 

 
Streszczenie: W artykule przedstawiono podstawowe i dopełniające wyznaczniki eko-
nomiczne poziomu życia w Polsce traktowane jako metryki rynkowe zamożności oraz siły 
nabywczej ludności. Obok podstawowych takich jak: dochód rozporządzalny, dochód do 
dyspozycji czy PKB na mieszkańca przedstawiono grupę mniej znanych, uważanych za 
dopełniające, tzw. mapy bogactwa oraz indeksy siły nabywczej. Ilustrują one bardzo 
znaczne zróżnicowanie zarówno w ujęciu wojewódzkim, jak i wybranych dużych miast. 
 
Słowa kluczowe: poziom życia, siła nabywcza, zamożność ludności. 
 
JEL Classification: I31. 
 
Wprowadzenie 
 

Jednym z ważnych aspektów oceny determinant zachowań nabywczych 
mieszkańców – nabywców oraz przygotowywanych prognoz w tym zakresie jest 
znajomość poziomu ich dochodów, zamożności i siły nabywczej odzwierciedla-
jących w różnej formie aktualne oraz potencjalne możliwości nabywcze, a także 
poziom życia. Możliwości nabywcze traktować należy jako ilości towarów (wy-
robów i usług), które indywidualny przyszły konsument bądź gospodarstwo 
domowe zamieszkujące w określonym miejscu, może kupić w określonym czasie. 
Można je przedstawiać za pomocą mierników szczegółowych i syntetycznych, 
które z jednej strony bardzo precyzyjnie będą ilustrowały/opisywały podstawowe 
symptomy danego zjawiska lub procesu albo, jak w przypadku syntetycznych 
będących uogólnieniem/syntezą kilku mierników zjawisk/procesu, stanowiły 
podstawę do formułowania ocen [Piasny, 1993, s. 74]. Mierniki syntetyczne są 
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szczególnie przydatne w przypadku prowadzenia analiz porównawczych i klasy-
fikacyjnych, stąd w dalszej części artykułu będą przedmiotem zasadniczych 
rozważań. Generalnie celem artykułu jest analiza porównawcza poziomu za-
możności i siły nabywczej w przekroju województw i wybranych miast w Polsce 
w latach 2011-2015. Wykorzystano w niej mierniki podstawowe, takie jak do-
chody ludności czy PKB na osobę, ale również rzadziej stosowane syntetyczne – 
indeks siły nabywczej czy mapy bogactwa. 

Dochody gospodarstw domowych (dochody indywidualne członków go-
spodarstwa domowego) są jednym z najważniejszych czynników kształtujących 
rozmiary popytu rynkowego, a w szczególności zaspokajaniu potrzeb konsump-
cyjnych w formie wydatków na towary i usługi. Generalnie mówiąc o docho-
dach, należy brać pod uwagę dochód rozporządzalny lub dochód do dyspozycji 
bądź PKB na jednego mieszkańca [www 1]. Natomiast innymi metrykami wy-
korzystywanymi w ocenie zachowań nabywczych są zamożność i siła nabywcza, 
których istota związana jest z poziomem uzyskiwanych dochodów oraz kierun-
kami ich wydatków. Siła nabywcza odzwierciedla realną wartość pieniędzy,  
w zasobach indywidualnych lub gospodarstw oraz poziom cen wyrobów i usług 
bądź traktuje się ją jako konstrukt zmiennych uznanych za determinanty kształ-
tujące możliwości nabywcze wybranych uczestników rynku1. Dla jej pokazania 
wyznacza się różne mierniki rynkowe, pozwalające na w miarę obiektywną oce-
nę siły nabywczej, a są nimi mierniki nazywane indeksami siły nabywczej, czę-
sto kojarzone z miarami oceny poziomu zamożności (nazywane często pozio-
mem zasobności) [Zasobność…, 2015]. Natomiast najczęściej korzysta się dla 
określenia zamożności społeczeństwa z wielu mierników mających swoje źródło 
w poziomie osiąganych dochodów (np. dochód rozporządzalny, dochód do dys-
pozycji), poziomie zrealizowanej konsumpcji (np. wydatki konsumpcyjne) czy 
osiągniętym poziomie zamożności/zasobności (np. posiadany majątek, zasoby 
dóbr materialnych) [Mruk, 1984, s. 13]. Jak wspomniano, podstawowe to te, 
które informują o poziomie dochodu na gospodarstwo domowe lub na jego 
członka bądź o wysokości wydatków na zaspokajane kategorie potrzeb lub gru-
py dóbr. Najbardziej popularnymi miarami, również ze względu na dostępność, 
są wskaźniki: przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na jedną 
osobę w gospodarstwie domowym oraz przeciętnych wydatków na jedną osobę 
w gospodarstwach domowych.  
 
 
                                                 
1  Może być także traktowana jako ilość wyrobów i usług, jaką można nabyć za określoną jed-

nostkę pieniądza. 
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1. Podstawowe wyznaczniki poziomu zamożności i siły nabywczej  
 

Podstawowymi wyznacznikami oceny poziomu zamożności ludności są do-
chody2. W przypadku dochodu rozporządzalnego w Polsce w analizowanych 
latach 2011-2015 był on zdecydowanie wyższy od średniej krajowej w woje-
wództwie mazowieckim, a wyższy w województwach: dolnośląskim, zachod-
niopomorskim, śląskim i lubuskim (tab. 1). Bardzo wyraźnie dominująca pozycja 
województwa mazowieckiego absolutnie nie zaskakuje – wynika ona z niezwy-
kle wysokiego poziomu wynagrodzeń w aglomeracji warszawskiej. Natomiast 
zaskakiwać może niższy od średniej krajowej poziom dochodu rozporządzalne-
go w województwie wielkopolskim oraz jego wahania w pomorskim. Zdecydo-
wanie najniższy jego poziom charakteryzuje województwa: podkarpackie, war-
mińsko-mazurskie, lubelskie i świętokrzyskie, mimo ich systematycznego 
wyraźnego wzrostu. Widoczna jest również jego stagnacja (realnie ujmując jego 
spadek) w województwie podlaskim. 
 
Tabela 1. Przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny w sektorze gospodarstw  

domowych na jednego mieszkańca (w zł) 
 

Województwo\lata 2011 2013 2015 
Polska 1226,65 1299,07 1386,16 
Dolnośląskie 1282,93 1344,79 1471,84 
Kujawsko-Pomorskie 1108,94 1169,40 1245,69 
Lubelskie 1025,80 1105,58 1226,74 
Lubuskie 1189,89 1238,06 1419,58 
Łódzkie 1203,19 1296,47 1362,03 
Małopolskie 1156,79 1227,40 1305,45 
Mazowieckie 1622,96 1690,42 1756,15 
Opolskie 1181,90 1198,79 1288,74 
Podkarpackie 937,85 997,69 1081,64 
Podlaskie 1224,92 1258,18 1257,93 
Pomorskie 1286,94 1433,64 1380,92 
Śląskie 1215,44 1318,92 1420,54 
Świętokrzyskie 1062,78 1153,36 1280,51 
Warmińsko -Mazurskie 1096,87 1108,97 1202,80 
Wielkopolskie 1135,02 1206,72 1287,79 
Zachodniopomorskie 1231,1 1255,90 1428,85 

 

Źródło: Budżety gospodarstw domowych 2011, 2013, 2015 [2012, 2014, 2016]. 
 

Natomiast w przypadku dochodów do dyspozycji w sektorze gospodarstw 
domowych obliczonych na podstawie PKB wyraźnie systematycznie rosną  
w przypadku każdego z województw. Niewątpliwie związane jest to z wejściem 
Polski do Unii Europejskiej i programami operacyjnymi, co potwierdzają dane  
                                                 
2  W literaturze przedmiotu można spotkać się z bardzo rozbieżnymi opisami relacji dochody – 

zamożność. 
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w tab. 2. Ponieważ dochód do dyspozycji jest w znacznym stopniu pochodną 
dochodu rozporządzalnego to dane w tej tabeli nie zaskakują i potwierdzają 
wcześniejsze wnioski dotyczące dochodu rozporządzalnego. Zdecydowanie 
najwyższy poziom dochodów do dyspozycji na jednego mieszkańca przypadał  
w województwie mazowieckim i był o ponad 50 p.p. wyższy niż w wojewódz-
twach: podkarpackim i podlaskim (w 2015 r.). Powyżej średniej dla Polski do-
chody do dyspozycji posiadali mieszkańcy województw: dolnośląskiego, łódzkiego, 
wielkopolskiego i śląskiego. Natomiast wyraźnie niższy poziom dochodów cha-
rakteryzuje mieszkańców województw na ścianie wschodniej, czyli podkarpac-
kiego, podlaskiego, warmińsko-mazurskiego, świętokrzyskiego i lubelskiego, 
mimo wyraźnego wzrostu w ostatnim dziesięcioleciu. Może również zaskakiwać 
stosunkowo niski poziom dochodów w województwie opolskim i kujawsko- 
-pomorskim. Generalnie można podsumować, że dochody do dyspozycji w go-
spodarstwach domowych rosną w każdym z województw, ale nadal występuje 
bardzo wyraźna dysproporcja w ich poziomie na jednego mieszkańca między 
województwami.  
 
Tabela 2. Dochody do dyspozycji w sektorze gospodarstw domowych na jednego 

mieszkańca (w zł)3 
 

Województwo\lata 2011 2013 2015 
Polska 24253 26166 26822 
Dolnośląskie 24719 27299 27986 
Kujawsko-Pomorskie 21172 23253 23864 
Lubelskie 19689 22543 23002 
Lubuskie 21233 23453 24078 
Łódzkie 23943 26529 27292 
Małopolskie 21935 24724 25423 
Mazowieckie 32632 31771 32737 
Opolskie 21028 23145 23899 
Podkarpackie 17912 20678 21064 
Podlaskie 19979 22208 22158 
Pomorskie 23246 25462 25994 
Śląskie 27638 29749 30402 
Świętokrzyskie 20646 22666 23269 
Warmińsko -Mazurskie 20206 22500 22922 
Wielkopolskie 25297 27171 27994 
Zachodniopomorskie 23017 25235 25734 

 

Źródło: Produkt krajowy brutto – Rachunki regionalne w 2007, 2012, 2016 [2007, 2012, 2016]. 
 

                                                 
3  Dochody do dyspozycji brutto w sektorze gospodarstw domowych powstają w wyniku skory-

gowania dochodów pierwotnych brutto o podatki od dochodów i majątku, składki na ubezpie-
czenia społeczne, świadczenia społeczne inne niż transfery socjalne w naturze (świadczenia  
z ubezpieczeń społecznych pieniężne, świadczenia z pomocy społecznej pieniężne) oraz inne 
transfery bieżące. 
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Kolejnym ważnym i popularnym miernikiem, szczególnie w analizach po-
równawczych państw i regionów, jest wielkość produktu krajowego brutto). 
Traktować go należy jako ogólną wartość dóbr i usług wytworzonych w danym 
województwie/regionie/kraju w danym roku, umniejszoną o wartość dóbr zuży-
tych do ich wytworzenia, wyrażoną w jednostkach pieniężnych danego kraju 
(mld zł czy euro) bądź w przeliczeniu na jednego mieszkańca danego kraju lub 
jego jednostki administracyjnej.  
 

 
Rys. 1. Poziom zamożności województw wyrażony jako wartość PKB na jednego 

mieszkańca w 2014 i 2015 r. (w tys. zł) 
 

Rysunek 1 ilustruje poziom zamożności w poszczególnych województwach 
w 2014 i 2015 r., odzwierciedlony wielkością PKB uzyskanego przez każde  
z województw i w przeliczeniu na jednego mieszkańca. 

Potwierdza to, że od wielu lat występują duże różnice w poziomie wypra-
cowywanego PKB między województwami: mazowieckim, wielkopolskim, 
dolnośląskim czy śląskim a województwami na wschodzie kraju: podkarpackim, 
lubelskim, podlaskim, warmińsko-mazurskim oraz lubuskim i opolskim. Wy-
mienione cztery województwa wypracowały w 2015 r. ponad 52,4% PKB Polski, 
przy czym województwo mazowieckie (głównie Warszawa) jest niekwestiono-
wanym suwerenem wypracowującym ponad 1/5 krajowego PKB. Natomiast 
kolejnych sześć wymienionych razem w 2015 r. zaledwie 15,5% polskiego PKB. 
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2. Dopełniające wyznaczniki poziomu zamożności i siły nabywczej 
 

Odmienne spojrzenie na ocenę zamożności dają tzw. mapy bogactwa  
w Polsce, pokazujące liczbę osób, które w danym roku w poszczególnych woje-
wództwach i miastach uzyskały dochód (przychód) powyżej miliona złotych 
(PIT). Niemniej jest to dość ciekawa ilustracja zamożności odzwierciedlająca 
przedsiębiorczość i wykorzystanie biznesowych możliwości, jakie generuje go-
spodarka rynkowa przez mieszkańców konkretnego województwa. 

W Polsce w 2015 r. 19 827 osób uzyskało dochody roczne powyżej jednego 
miliona złotych i jest to najwyższa liczba w ostatnich latach (2014 r. – 16 513 osób, 
2013 r. – 14 688, w 2012 r. – 13 349, a w 2011 r. – 13 488). Najwięcej „boga-
czy” było w województwie mazowieckim – 5383 (w 2014 r. – 4278, 2013 r. – 
3971 i 2012 r. – 3426 osób), na drugim miejscu z 1998 milionerami znaleźli się 
Wielkopolanie (2014 r. – 1707, 2013 r. – 1407 i 1167 w 2012 r.), 1952 było 
mieszkańcami śląskiego (2014 r. – 1773, 2013 r. – 1553 i 1467 w 2012 r.),  
a 1942 mieszkało w województwie małopolskim (w 2014 r. – 1468, 2013 r. – 
1427 i w 2012 r. – 1350). W pozostałych województwach ich liczba była zdecy-
dowanie niższa. Obraz bogactwa w przekroju wojewódzkim w zasadzie od 2007 r. 
nie ulega zasadniczym zmianom, aczkolwiek wzrasta wyraźnie liczba milione-
rów. Jednak należy podkreślić, że liczby bezwzględne w tym przypadku nie 
zawsze w sposób obiektywny przedstawiają „rzeczywisty” obraz zjawiska, ja-
kim jest zamożność ludności.  

 
 
Rys. 2. Liczba milionerów w Polsce w latach 2013-2015 według województw 
 

Źródło: Na podstawie danych z izb skarbowych oraz DGP. 
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Odmiennie można oceniać, bardziej odpowiednio, ten problem analizując 
relatywne ujęcie „nasycenia bogatymi”, biorąc za podstawę odniesienia liczbę 
ludności w województwie, czyli przeliczenie na 1 mln oraz 100 tys. mieszkań-
ców. I tak średnia dla Polski w 2015 r. to 515 milionerów na 1 mln mieszkańców 
(przy 414 w 2014 r., w 2013 r. – 382 milionerów i 350 w 2012 r.), a najwyższy 
poziom nasycenia występował w województwie mazowieckim i wynosił 991  
(w Polsce 1941) milionerów na 1 mln mieszkańców (przy 804 w 2014 r., 746  
w 2013 r. i 670 w 2012 r.). Dalsze w kolejności były: małopolskie z 577 milio-
nerami (przy 441 w 2014 r., 424 w 2013 r. i 408 w 2012 r.); pomorskie z 596 
milionerami (454 w 2014 r., 401 w 2013 r. i 362 w 2012 r.) i wielkopolskie  
z 570 milionerami na 1 mln mieszkańców (487 w 2014 r., 406 w 2013 r. i 341  
w 2012 r.). Natomiast w województwach: łódzkim – 442 (367 w 2014 r., 338 – 
2013 r.), kujawsko-pomorskim – 439 (w 2014 r. – 386, 2013 r. – 340), śląskim 
było ich 426 (w 2014 r. – 383, w 2013 r. – 337), a dolnośląskim było ich 415  
(w 2014 r. – 346, w 2013 r. – 345 i 318 w 2012 r.) . Natomiast trzeba pamiętać, 
że „milionerzy” w poszczególnych województwach skoncentrowani są głównie 
w stolicach województwa oraz największa ich liczba występuje w największych 
miastach Polski (tab. 3). Stąd też prosty wniosek o koncentracji siły nabywczej 
w dużych miastach wojewódzkich i tworzonych z ich udziałem aglomeracjach. 
 
Tabela 3. Liczba milionerów w wybranych stolicach województw w latach 2013-2015 
 

Miasta/rok 2013 2014 2015 
Warszawa 2506 2806 3384 
Katowice 164 178 199 
Poznań 635 626 882 
Wrocław 395 401 478 
Łódź 396 447 480 
Kraków  522 510 773 
Gdańsk 240 282 366 
Trójmiasto 467 520 676 
Szczecin 131 247 320 
Białystok 160 192 223 

 

Źródło: Na podstawie danych izb skarbowych. 
 

Kolejnym znanym i stosowanym miernikiem siły nabywczej, głównie  
w USA jest indeks siły nabywczej (BPI) przedstawiony przez Sales and Marke-
ting Management w 1985 r., który stał się popularną i akceptowaną przez 
uczestników rynku metryką rynkową/marketingową. Powstała ona na bazie 
uwzględnienia zróżnicowanego wpływu trzech kategorii rynkowych, takich jak: 
liczba ludności, sprzedaż detaliczna i dochód rozporządzalny (do dyspozycji) na 
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poziom siły nabywczej kraju, województwa bądź innej jednostki terytorialnej4. 
To syntetyczna metryka pozwalająca na ważoną ocenę wartości potencjału na-
bywczego jednostki terytorialnej. Obliczony w ten sposób BPI dla województw 
w 2015 r. (pełne dane dostępne w Banku Danych Lokalnych GUS), podobnie 
jak w poprzednim roku, pokazuje ogromne różnice w potencjale nabywczym, 
występującym w regionach (województwach) i który w zasadzie od wielu lat nie 
zmienia się, jego stan wręcz się utrwala. 
  
                              2013 rok                                                        2015 rok 

  
Rys. 3. Wartość indeksu siły nabywczej BPI dla województw w latach 2013-2015 
 

Źródło: Na podstawie danych Banku Danych Lokalnych GUS. 
 

Zdecydowanie najwyższy potencjał posiada województwo mazowieckie, 
który stanowi ponad 1/5 potencjału krajowego. Następne dwa województwa: 
wielkopolskie i śląskie, razem generują również zdecydowanie ponad 1/5 poten-
cjału krajowego. W przypadku mazowieckiego jest to w pełni zrozumiałe, albo-
wiem posiada prawie 14% ludności kraju oraz ponad 16% pracujących w gospo-
darce narodowej. Jeśli uzupełnimy wspomniane województwa o małopolskie  
i dolnośląskie, to okaże się, że prawie 3/5 potencjału kraju skoncentrowane jest 
w tych województwach. Na drugim biegunie znajdują się województwa ściany 
wschodniej, reprezentujące zaledwie ok. 12% potencjału krajowego siły nabyw-
czej, co prawda ich potencjał w niewielkim stopniu systematycznie wzrasta. 
Najwyższy wzrost potencjału zanotowały województwa: śląskie i wielkopolskie. 
Podobnie jak w przypadku Warszawy, wartości wskaźnika dla województw upo-

                                                 
4  BPI = 0,2 liczba ludności (%) + 0,3 sprzedaż detaliczna (%) + 0,5 dochód rozporządzalny (%). 
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ważniają do bardzo podobnych wniosków w przypadku miast stolic woje-
wództw, czyli Poznania, Krakowa, Wrocławia, Katowic czy Trójmiasta, których 
mieszkańcy dysponują jeszcze wyższym niż pozostali mieszkańcy województwa 
potencjałem nabywczym. Stanowią one z sąsiadującymi, zdecydowanie mniej-
szymi, miastami aglomeracje o skoncentrowanym, rosnącym potencjale nabyw-
czym oraz dynamicznie rozwijającej się infrastrukturze.  

Podobną metryką charakteryzującą siłą nabywczą, aczkolwiek uwzględnia-
jącą tylko jedną zmienną, coraz częściej obecnie przywoływaną, głównie ze 
względu na systematyczne badania i dostępność jest indeks siły nabywczej 
GfK, który mierzy potencjał konsumentów w regionie (gminy, powiaty, woje-
wództwa)5. Według tego indeksu siła nabywcza to przypadający na osobę do-
chód (w tym wszelkie świadczenia otrzymywane od państwa), jaki pozostaje do 
jej dyspozycji po odliczeniu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne. 
Prowadzone badania pozwalają na przedstawienie poziomu siły nabywczej na 
osobę w ciągu roku, wyrażone w euro oraz w postaci wartości wskaźnikowej. 
Wartości siły nabywczej według GfK odpowiada nominalny dochód rozporzą-
dzalny, co oznacza, że wartości te nie uwzględniają inflacji. W artykule prezen-
towane są najbardziej aktualne, pochodzące z 2016 r., z których wynika, że ten 
wskaźnik osiągnął w Polsce poziom 6366 euro na osobę (27,4 tys. zł), co stano-
wiło tylko 47% średniej indeksu dla Europy [www 2]. Pozycja zajmowana przez 
Polskę w rankingu 42 państw europejskich nie zmieniła się i jest to 29. miejsce.  
 
Tabela 4. Dziesięć polskich powiatów o najwyższej sile nabywczej w 2016 r. 
 

Lp. Miasto/powiat Liczba 
mieszkańców 

Indeks 
krajowy* 

Indeks  
europejski* 

1. Warszawa 1744351 183 85,2 
2. Powiat piaseczyński 177007 149,4 69,6 
3. Powiat warszawski zachodni 112957 142 66,1 
4. Sopot 37231 141,4 65,8 
5. Powiat pruszkowski 160776 139,4 64,9 
6. Poznań 542348 135,9 63,3 
7. Wrocław 635759 135,1 62,9 
8. Katowice 299910 134,3 62,5 
9. Powiat grodziski 90656 130,1 60,6 

10. Tychy 12844 126,6 59 
 

* Wartość na mieszkańca/średnia krajowa. 
 

Źródło: [www 2]. 
 

                                                 
5  Instytut GfK prowadzi w 42 krajach badania poziomu siły nabywczej, wyniki publikując  

w raportach „GfK Purchasing Power Index”.  
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Jak można było oczekiwać, najwyższa siła nabywcza została odnotowana  
w Warszawie, której mieszkańcy dysponują średnio 11 651 euro, czyli siłą na-
bywczą o niemal 83% wyższą od średniej krajowej, ale wciąż o ok. 14% niższą 
od średniej europejskiej (kształtowała się ona na poziomie 13 672 euro na 
mieszkańca). Przedstawione poniżej zestawienie dziesięciu polskich powiatów  
o najwyższej sile nabywczej pokazuje zdecydowaną dominację Warszawy oraz 
powiatów tworzących razem z nią aglomerację warszawską. 

W przypadku Polski bardzo widoczne jest wyraźne zróżnicowanie regio-
nalne siły nabywczej w przeliczeniu na jednego mieszkańca czy gospodarstwo 
domowe. Potwierdzają to wyniki analiz siły nabywczej oraz wyniki systema-
tycznych badań GfK w odniesieniu do jednostek terytorialnych w Polsce. 
 
 
Podsumowanie 
 

Podsumowując prowadzone rozważania, można wskazać kilka wniosków 
metodycznych i merytorycznych: 
1. W badaniach poziomu życia ludności w obszarze wyznaczników ekonomicz-

nych wskazane jest korzystanie z instrumentów i narzędzi (technik, metod, 
indeksów, wskaźników) zarówno podstawowych, jak i dopełniających po-
zwalających na prezentację pełnego obrazu zagadnień zamożności oraz siły 
nabywczej w przekrojach terytorialnych. 

2. Przeprowadzenie analizy porównawczej poziomu życia ludności w ujęciu 
regionalnym wymaga korzystania z różnych metryk rynkowych tego zjawi-
ska dla pokazanie jego wielowymiarowości i zróżnicowania. 

3. Przeprowadzona analiza wyznaczników ekonomicznych poziomu życia lud-
ności w Polsce wykazała bardzo wyraźne ich zróżnicowanie w ujęciu woje-
wódzkim i miast. 

4. Metryki zamożności i siły nabywczej ludności stanowią bardzo przydatne 
syntetyczne metryki rynkowe, dopełniające charakterystykę poziomu życia 
ludności. 
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WEALTH AND PURCHASING POWER AS DETERMINANTS  
OF THE STANDARD OF LIVING LIFE IN POLAND  

 
Summary: The article deals with the basic and the additional economic determinants of 
the standard of living in Poland, which are assumed to reflect the people’s wealth and 
their purchasing power. Apart from the basic determinants, such as the household’s 
disposable income or the GNP per capita, a group of less known, but equally important 
determinants, such as the maps of wealth and the purchasing power indices, has been 
presented. 
 
Keywords: living standard, purchase power, affluence (wealth) of the people. 


