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CZYNNIKI RÓŻNICUJĄCE SPOŻYCIE PIWA
W POLSKICH GOSPODARSTWACH DOMOWYCH
W LATACH 1999-2008
Streszczenie: Czynniki wpływające na wielkość konsumpcji alkoholu od dawna znajdowały się w centrum zainteresowania naukowców . Pomimo to, ilość literatury, która rozpatruje
ten problem od strony ekonomicznej, jest niewielka. Dotychczas nie znaleziono jednoznacznej
odpowiedzi na pytanie, dlaczego jedni ludzie piją mniej, a inni więcej, dlaczego jedni stają się
alkoholikami, a inni nie, pomimo że piją w sposób do siebie zbliżony. Oszacowanie siły wpływu
poszczególnych czynników na wielkość konsumpcji piwa może częściowo odpowiedzieć na
powyższe pytanie. Wyodrębnienie wzorców konsumpcji piwa jest również jednym z narzędzi
w walce z uzależnieniami i wpływa na politykę skarbową państwa. W celu dokładniejszej analizy powyższego problemu podjęto próbę wskazania najważniejszych czynników, które mogą
mieć znaczący wpływ na ilościową konsumpcję piwa w polskich gospodarstwach domowych.
W tym celu posłużono się nowoczesnymi metodami statystycznymi analizy danych.
Słowa kluczowe: piwo, spożycie ilościowe piwa, gospodarstwa domowe, gradacyjna analiza
odpowiedniości.
DOI: 10.15611/pn.2014.347.54
Prawdą jest, że alkohol wielu ludziom zaszkodził,
ale jakoś nikomu nie przyszło do głowy, że szkodliwe nie było używanie tego,
co jest złe, ale nadużywanie tego, co bardzo dobre.
Abraham Lincoln

1. Wstęp
Współcześnie poszerzająca się wiedza na temat wzorców ograniczania spożycia oraz
skutków konsumpcji alkoholu rzuca nowe światło na politykę antyalkoholową [Raport
ICAP 1999; Grant, Litvak 1998]. Jednak istnieje też coraz więcej dowodów medycznych, wskazujących na korzyści płynące z „umiarkowanego” spożywania tego rodzaju
napojów. Dokonanie wyraźnego rozróżnienia pomiędzy konsumentami odczuwający-
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mi pozytywne skutki spożywania alkoholu a tymi, których cechują szkodliwe wzorce
spożycia, może pomóc we właściwej alokacji, zwykle niewystarczających, środków
na realizację programów prewencyjnych i terapeutycznych [Greenfield 1996].

2. Cele, dane źródłowe i metodyka badawcza
Celem przeprowadzonych badań było wyodrębnienie czynników ekonomiczno-społecznych, które najbardziej wpływają na zróżnicowanie spożycia ilościowego
piwa w polskich gospodarstwach domowych. Głównym materiałem empirycznym
w badaniu była baza danych Głównego Urzędu Statystycznego, dotycząca budżetów
polskich gospodarstw domowych w latach 1999-2008. Liczebności gospodarstw domowych w poszczególnych latach oscylowały w granicach od 31 do 37 tys. i była
to próba reprezentatywna na skalę całej Polski. Dane, które zostały wykorzystane
w niniejszej analizie, były danymi miesięcznymi, jednak do badania zostały zagregowane do okresów rocznych. Próba badawcza miała charakter czasowo-przekrojowy. Okres badawczy został przyjęty wyłącznie ze względu na dostępność danych
z tych lat. W badaniu dobrano arbitralnie zestaw czynników mogących wpływać na
wielkość spożycia piwa w gospodarstwach domowych. Były to m.in.:
• Spożycie ilościowe wyrobów spirytusowych.
• Spożycie ilościowe wina.
• Klasa miejscowości (Klasa_1: 500 tys. mieszkańców i więcej, Klasa_2: 200-500 tys. mieszkańców, Klasa_3: 100-200 tys. mieszkańców, Klasa_4: 20-100
tys. mieszkańców, Klasa_5: poniżej 20 tys. mieszkańców, Klasa_6 – mieszkańcy
wsi).
• Typ rodziny biologicznej (1 – małżeństwo bez dzieci, 2 – małżeństwo z 1 dzieckiem na utrzymaniu, 3 – małżeństwo z większą liczbą dzieci na utrzymaniu,
6 – matka z dziećmi na utrzymaniu, 7 – ojciec z dziećmi na utrzymaniu, 8 – inne,
9 – jednoosobowe).
• Użytkowanie gruntu rolnego (1 – tak, 2 – nie).
• Charakter zamieszkania (1 – własność dom mieszkalny lub mieszkanie,
2 – mieszkanie spółdzielcze, 3 – najem lub podnajem).
• Grupa społeczno-ekonomiczna (1 – pracownicy na stanowiskach robotniczych,
2 – pracownicy na stanowiskach nierobotniczych, 3 – rolnicy, 4 – pracujący na
własny rachunek, 5 – emeryci i renciści, 6 – utrzymujący się z niezarobkowych
źródeł).
• Liczba osób w gospodarstwie.
• Subiektywna ocena sytuacji materialnej (1 – bardzo dobra, 2 – raczej dobra,
3 – przeciętna, 4 – raczej zła, 5 – zła).
• Przychody ogółem w gospodarstwie domowym.
• Rozchody ogółem w gospodarstwie domowym, w tym również rozchody ogółem na żywność i napoje bezalkoholowe.
• Spożycie ilościowe papierosów.

Czynniki różnicujące spożycie piwa w polskich gospodarstwach domowych...

•
•
•
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Płeć głowy rodziny.
Wiek głowy rodziny.
Wykształcenie głowy rodziny (1 – wyższe, 2 – policealne, 3 – średnie zawodowe, 4 – średnie ogólnokształcące, 5 – zasadnicze zawodowe, 6 – gimnazjalne lub
podstawowe ukończone, 7 – bez wykształcenia).
• Orzeczenie inwalidztwa głowy rodziny (0 – nie, 1 – tak).
• Praca w pełnym wymiarze głowy rodziny (0 – nie dotyczy, 1 – pełny wymiar
pracy, 2 – niepełny wymiar pracy).
Dodatkowo zostały stworzone dwie sztuczne zmienne agregatowe dotyczące
wyposażenia gospodarstwa domowego w dostęp do mediów oraz m.in. w sprzęt
RTV, AGD, samochód i działkę rekreacyjną:
• Współczynnik zaplecza komunalnego.
• Wskaźnik wyposażenia.
Do wykrycia zależności pomiędzy spożyciem ilościowym piwa a czynnikami,
które wywierają na nie znaczący wpływ, posłużyła gradacyjna analiza odpowiedniości. Ogólny algorytm znajdywania zależności pomiędzy danymi został dokładnie opisany w literaturze przedmiotu [Luszniewicz, Słaby 1996, Jóźwiak, Podgórski 1992;
Kassyk-Rokicka 1992; Ciok A. i in. 1995; Matyja i in. 2005]. W skrócie można go
opisać w kilku zasadniczych punktach:
1. Przygotowanie zbioru danych wejściowych. W tym przypadku utworzono tablicę czynników, które zostały wyodrębnione arbitralnie. Dane te zostały podzielone
osobno na każdy rok danego badania, czyli od 1999 do 2008 roku, tworząc macierz.
2. Normalizacja danych. W pracy dane zostały znormalizowane w taki sposób,
aby suma wartości z całej macierzy elementów była równa 1.
3. Przeprowadzenie gradacyjnej analizy odpowiedniości, zwanej także analizą
korespondencji (GCA). Zadaniem analizy odpowiedniości jest takie odtworzenie
wartości liczbowych wierszy i kolumn, aby współczynnik korelacji R Spearmana
pomiędzy badanymi zmiennymi przyjmował tzw. lokalne maksimum (był największy). GCA jest algorytmem iteracyjnym (powtarzanym wielokrotnie). W wyniku
kolejnych powtórzeń wiersze i kolumny są sortowane niemalejąco, zgodnie z otrzymanymi wartościami odpowiednio skonstruowanej funkcji regresji. Dla ustawionych kolumn i wierszy liczony jest współczynnik R Spearmana. Jeżeli wartości tego
współczynnika w kolejnych powtórzeniach zaczynają zmierzać do tej samej wartości, oznacza to, że procedura znalazła optymalne ustawienie wartości w kolumnach
i wierszach względem siebie,
4. Przeprowadzenie analizy skupień oraz agregacji danych. Analiza skupień jest
zbiorem metod stosowanych w celu utworzenia grup wartości lub cech, które są do
siebie podobne i tworzą tzw. skupienia. Gradacyjna analiza skupień oparta jest na
dobraniu przez badacza takiej liczby skupień, która zmaksymalizuje wskaźnik R
Spearmana.
5. Wygenerowanie wyników liczbowych oraz map nadreprezentacji. Mapa nadreprezetacji jest graficznym obrazem przeprowadzonej procedury. W najprostszym
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ujęciu w kolumnach posortowane są zmienne w sposób biegunowy, tzn. najbardziej
na lewo (lub prawo), w zależności od ustawienia przez badacza, zwykle umieszczona zostaje zmienna zależna (w tym przypadku spożycie ilościowe piwa w gospodarstwach domowych), a najbardziej na prawo zmienna, która była najbardziej ujemnie
skorelowana z danym zjawiskiem. Komórki danej mapy są pokolorowane tak, aby
również pokazywać nadreprezentacje pewnych obserwacji względem teoretycznego
rozkładu. Nadreprezenatacja pokazuje, które wartości zmiennej najlepiej wyjaśnią
badane zjawisko (im ciemniejsze komórki, tym obserwacje lub ich skupienia mają
większy wpływ na kształtowanie się danego zjawiska), czyli to, których tak naprawdę jest najwięcej w zbiorze.
6. Wyznaczenie macierzy korelacji rangowych R Spearmana w celu potwierdzenia rozpoznanych zależności.
Do metod gradacyjnych został użyty program statystyczny Gradestat. Ze względu na możliwości obliczeniowe programu Gradestat wartości niektórych zmiennych
musiały zostać wyrażone w kwartylach i w kwintylach. Były to m.in.: spożycie
ilościowe wyrobów spirytusowych, piwa, wina, papierosów (kwintyle), przychody
ogółem, rozchody ogółem, rozchody na artykuły żywnościowe i napoje bezalkoholowe, wiek głowy rodziny, wskaźniki wyposażenia oraz wyposażenia komunalnego
(kwartyle). W przypadku spożycia ilościowego poszczególnych alkoholi i papierosów wyodrębniono kwintyle, w tym sztuczną grupę kwintylową (kwintyl 0)1. Znalazły się w niej gospodarstwa deklarujące zerowe spożycie danego wyrobu alkoholowego.
Do wizualizacji wybranych danych, dotyczących województw, napisano specjalny program tworzący mapy Polski. Do gradacji kolorów na mapach zastosowano podział na 4 kategorie, według popularnej metody opisanej w literaturze [Nowak
1990; Zmarzłowski i in. 2009]. Oparta jest ona na kryteriach zaprezentowanych we
wzorach od 1 do 4.

I klasa
II klasa
III klasa
IV klasa

[min Q , Q − S (Q )],
[Q − S (Q ), Q ],
[Q , Q + S (Q )],
[Q + S (Q ), max Q ],
ij

ij

ij

ij

ij

ij

ij

ij

ij

ij

ij

ij

(1)
(2)
(3)
(4)

gdzie: min Qij – wartość minimalna zmiennej Q w roku, max Qij – wartość maksymalna zmiennej Q w roku, Qij – średnia arytmetyczna wartości zmiennej Q
w roku. Dodatkowo na mapach dołożono słupki procentowe, które także były
odpowiednio przeskalowane do udziału procentowego danej cechy.

1

Ze względu na stworzenie 0 kwintyla numerację poszczególnych kwintyli rozpoczęto od 0.
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3. Wyniki badań
Kryterium wyboru czynników powiązanych ze spożyciem ilościowym piwa określono za pomocą liczby wystąpień danego typu czynnika w badanym okresie. W wynikach brano pod uwagę wyłącznie czynniki, które znalazły się w dwóch pierwszych
skupieniach zmiennych, mogących oddziaływać na konsumpcję piwa. Granicę ustalono na poziomie 5 z 10 badanych lat, czyli np.: jeżeli 4 kwartyl przychodów ogółem
w 5 lub więcej latach odznaczał się zależnością ze spożyciem ilościowym piwa,
klasyfikowano go jako czynnik mający wpływ na ilość konsumowanego alkoholu.
W przeciwnym przypadku nie był traktowany jako pojedyncze wystąpienie i był
pomijany w dalszej analizie. Do każdej z grup wynikowych zostały wygenerowane
mapy nadreprezentacji, będące wizualizacją wyników. W artykule zaprezentowano
je wyłącznie dla pierwszego i ostatniego roku badania.
W przypadku konsumpcji piwa duże znaczenie miał związek ze spożyciem innych typów alkoholi. Gradacyjna analiza odpowiedności nie udzieliła jednoznacznej odpowiedzi na to, w którym kwintylu spożycia wyrobów spirytusowych czy też
wina pije się najwięcej piwa. Jednak dodatnią zależność pomiędzy spożyciem piwa
a spożyciem innych alkoholi mogą potwierdzić współczynniki korelacji Spearmana. We wszystkich badanych latach były one dodatnie i statystycznie istotne (zob.
tab. 1). Świadczy to o tym, że w domostwach, w których pije się inne alkohole,
również często sięga się po piwo.
Duże znaczenie w ilości wypijanego piwa miał poziom materialny gospodarstw
domowych. Te z nich, które uzyskały większe przychody, spożywały więcej piwa
(7 lat – 3 kwartyl i 9 lat – 4 kwartyl przychodów ogółem według analizy gradacyjnej). Również dodatnie współczynniki korelacji potwierdzają fakt, że wraz ze wzrostem dochodu zwiększa się ilość konsumowanego piwa. Z przychodami powiązane
były dodatkowo ocena sytuacji materialnej oraz wskaźnik wyposażenia. Okazało
się, że im lepiej wyposażone gospodarstwo i lepsze są nastroje dotyczące sytuacji
budżetowej domostwa, tym częściej konsumowane jest piwo. Dla wskaźnika wyposażenia współczynniki korelacji wyszły dodatnie i istotne statystycznie, co jest
potwierdzeniem faktu, że zamożniejsze gospodarstwa częściej sięgają po złocisty
trunek. Również analiza odpowiedniości wskazała, że przez 6 z 10 lat gospodarstwa
ze współczynnikiem wyposażenia z 3 i 4 kwartyla miały duży wpływ na spożycie
ilościowe piwa. Jeżeli chodzi o ocenę sytuacji materialnej, współczynniki korelacji
okazały się ujemne, co wskazuje, że im gorzej gospodarstwa oceniają sytuację finansową, tym rzadziej konsumują piwo. Również na podstawie analizy gradacyjnej
możemy zauważyć, że przez 6 z 10 badanych lat gospodarstwa określające swoją
sytuację materialną jako co najmniej dobrą konsumowały najwięcej piwa. Z zapleczem finansowym gospodarstw ściśle powiązane są ich rozchody. W tym przypadku
w gospodarstwach z największymi wydatkami ogółem oraz wydatkami na artykuły
żywnościowe konsumpcja piwa była największa. Wyniki te potwierdzają zarówno
analiza gradacyjna (odpowiednio dla rozchodów ogółem 4 kwartyl rozchodów przez
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8 lat z 10 był najbardziej skorelowany z 3 i 4 kwintylem spożycia ilościowego piwa,
a w przypadku rozchodów na żywność 4 kwartyl rozchodów przez 9 lat był najbardziej skorelowany z 4 kwintylem spożycia ilościowego piwa), jak również dodatnie
współczynniki korelacji. Niestety, relacji pomiędzy paleniem papierosów a piciem
piwa w gospodarstwach domowych nie można było wykryć na podstawie wyników
analizy gradacyjnej. Jednak dodatnie współczynniki korelacji potwierdziły, że gospodarstwa spożywające większe ilości piwa częściej sięgają również po papierosy.
Tabela 1. Wyniki gradacyjnej analizy danych oraz współczynników korelacji Spearmana
dla lat 1999 i 2008 (zmienne najbardziej skorelowane 1 i 2 skupienie) – piwo
Zmienne najbardziej skorelowane

1999

2008

korelacja rangowa
Spearmana

korelacja rangowa
Spearmana

Spożycie ilościowe wyrobów spirytusowych

0,33

0,32

Przychody ogółem w gospodarstwie domowym

0,29

0,29

Rozchody ogółem w gospodarstwie domowym

0,30

0,29

Rozchody ogółem na żywność i napoje
bezalkoholowe w gospodarstwie domowym

0,22

0,21

Spożycie ilościowe wina

0,20

0,19

–0,17

–0,17

Spożycie ilościowe papierosów

0,18

0,20

Wskaźnik wyposażenia

0,22

0,23

Płeć głowy rodziny

–0,18

–0,20

Wykształcenie głowy rodziny

–0,12

–0,11

–

–

Subiektywna ocena sytuacji materialnej

Typ rodziny biologicznej
Grupa społeczno-ekonomiczna
Nauka w szkole głowy gospodarstwa domowego

–
–0,01 (nie istotny)

Wiek głowy rodziny

–
–0,05

–0,15

–0,20

Spożycie ilościowe wyrobów spirytusowych

0,33

0,32

Przychody ogółem w gospodarstwie domowym

0,29

0,29

Źródło: opracowanie własne na podstawie BDBGD GUS.

Ze względu na demografię czynnikami najbardziej wpływającymi na konsumpcję piwa okazały się płeć (w gospodarstwach, w których gospodarzem był mężczyzna, przez 10 z badanych lat spożycie ilościowe piwa było dodatnio skorelowane
z 3 i 4 kwintylem spożycia ilościowego piwa). Wykształcenie gospodarza również
różnicowało poziom spożycia piwa. Analiza korelacji wykazała, że im niższy poziom wykształcenia głowy rodziny, tym konsumpcja piwa w danym domostwie jest
mniejsza. Z kolei analiza gradacyjna wyróżniła grupy gospodarstw, w których głowa
rodziny ma wykształcenie wyższe (10 lat gospodarze z wyższym wykształceniem
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znaleźli się w grupie zmiennych najbardziej skorelowanych z 4 i 3 kwintylem spożycia ilościowego piwa). Fakt kontynuacji lub zaprzestania nauki w szkole przez
głowę gospodarstwa domowego także różnicował wielkość spożycia piwa. Analiza
gradacyjna wykazała, że w domostwach, w których głowa rodziny nadal się kształci, jego konsumpcja jest większa niż w tych, w których zaprzestano dalszej nauki.
Analiza korelacji nie potwierdziła tego dla roku 1999. Jednakże już w następnych
latach współczynniki korelacji okazały się statystycznie istotne i ujemne. Piwo jest
alkoholem, który w szczególności lubią ludzie młodzi i w średnim wieku. Ten fakt
znajduje odzwierciedlenie w wynikach przeprowadzonych badań. Zarówno analiza gradacji (przez 10 lat wiek gospodarzy z pierwszego kwartyla wiekowego były
najsilniej powiązany z ilościową konsumpcją piwa), jak i ujemne współczynniki
korelacji wskazują na zmniejszenie zainteresowania konsumpcją piwa w gospodarstwach, w których głowa rodziny jest w starszym wieku. Ze względu na typ rodziny
biologicznej najbardziej wyróżniły się gospodarstwa domowe, składające się z małżeństw z dziećmi lub też samotnych ojców wychowujących dzieci. Najmniej piwa
konsumowano w gospodarstwach samotnych matek z dziećmi na utrzymaniu. Ze
względu na grupę społeczno-ekonomiczną największe spożycie piwa zaobserwowano wśród gospodarstw z głową rodziny pracującą na własny rachunek i na stanowiskach nierobotniczych. Piwo najmniej popularne było w gospodarstwach emerytów
i rencistów.
Mapy nadreprezentacji dla kwintyli spożycia piwa względem badanych zmiennych dla lat 1999 i 2008 prezentuje rys. 1. Na górnej krawędzi mapy znajdują się
kwintyle spożycia ilościowego piwa w gospodarstwach domowych. Na prawej bocznej krawędzi znalazły się etykiety zmiennych (ze względu na dużą liczbę wariantów
przyjmowanych przez zmienne brane pod uwagę w badaniu aplikacja do tworzenia
map nie była w stanie umieścić wszystkich etykiet na rysunkach). Poziome linie
mapy oznaczają granice skupień, na jakie zostały te zmienne podzielone. Kolorystyka mapy z kolei mówi nam o tym, z jaką siłą dana zmienna wyjaśnia spożycie
piwa w poszczególnych kwintylach, czyli jest tak zwaną nadreprezentacją w sytuacji silnej zależności dodatniej oraz niedoreprezentacją w odwrotnym przypadku.
Na mapach nadreprezentacji czynniki, które są ustawione po przekątnej od lewego
górnego rogu (w tym przypadku jest to 4 kwintyl spożycia ilościowego piwa) do
prawego dolnego, są w najmniejszym stopniu od siebie zależne. Natomiast te bliżej
prawej górnej strony są najbardziej powiązane z najwyższym kwintylem spożycia
ilościowego piwa.
Na podstawie analizy gradacyjnej oraz korelacji nie było możliwe stwierdzenie,
w których województwach gospodarstwa domowe konsumują najwięcej piwa. Dopiero dzięki dodatkowej analizie map rozkładów klasowych można było zauważyć
pewne tendencje (zob. rys. 2). Pod koniec lat 90. dominującymi województwami ze
względu na spożycie piwa były: opolskie (4 klasa spożycia ilościowego, 8% ogółu
spożywanego piwa w gospodarstwach), pomorskie (4 klasa, 8% spożywanego piwa)
oraz śląskie (4 klasa spożycia, 9% spożywanego piwa). Popularność piwa zdecy-
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Rys. 1. Mapy nadreprezentacji czynników wpływających na ilościowe spożycie piwa
(podzielone na kwintyle) dla lat 1999 i 2008
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.

Rys. 2. Klasy spożycia piwa w 1999 i 2008 roku łącznie z procentowym rozkładem spożycia
w poszczególnych województwach
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.

dowanie słabsza była w województwach kujawsko-pomorskim i świętokrzyskim
(w obu przypadkach 1 klasa). Gospodarstwa z pozostałych województw znalazły
się w 2 i 3 klasie spożycia. Rozkład w województwach w 2008 roku wyglądał już
nieco inaczej. Najwięcej złocistego trunku wypito w gospodarstwach domowych
na Opolszczyźnie (4 klasa, 9-procentowy udział w spożyciu ogółem). Również dużym powodzeniem alkohol ten cieszył się na Dolnym i Górnym Śląsku oraz na Po-
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morzu. Gospodarstwa z tych województw zaklasyfikowały się do 3 klasy spożycia
ilościowego. W 3 klasie ilościowej konsumpcji piwa znalazły się także domostwa
z województw: lubelskiego, podlaskiego, warmińsko-mazurskiego i zachodniopomorskiego. Gospodarstwa z województwa świętokrzyskiego nadal pozostały w grupie najrzadziej konsumujących piwo (4% ogółu). Do tej samej klasy zaliczały się
również gospodarstwa z województwa łódzkiego, które w 1999 roku były jednymi
z pijących najwięcej piwa. W przypadku klas miejsca zamieszkania nie wykryto
istotnego zróżnicowania w wielkości wypitego piwa. To oznacza, że jest to alkohol preferowany zarówno w dużych metropoliach, jak i mniejszych miasteczkach
i wsiach.

4. Wnioski
Na podstawie przeprowadzonych badań można sformułować następujące wnioski:
1. Czynnikiem najbardziej wpływającym na ilość wypijanego piwa w gospodarstwach domowych jest ich zaplecze finansowe. Rodziny mające większe przychody,
lepiej wyposażone oraz pozytywnie oceniające swoją sytuację materialną częściej
konsumowały ten rodzaju alkoholu.
2. Gospodarstwa domowe, które deklarowały spożycie piwa, równie chętnie
sięgały po inne alkohole. Podobną zależność można było dostrzec w stosunku do
konsumpcji papierosów.
3. Domostwa z męską głową rodziny bardziej preferowały spożycie piwa niż te,
w których gospodarzem była kobieta. Najwięcej piwa wypijano w gospodarstwach,
w których głowa rodziny miała wykształcenie wyższe. Z powyższego wynika, że na
wysokość uzyskiwanych dochodów w dużej mierze może mieć wpływ poziom wykształcenia danej osoby lub też bardziej dokładne podejście do wypełnianej ankiety.
4. Wiek gospodarza ma duże znaczenie w przypadku spożycia piwa. Na ten alkohol najchętniej decydują się ludzie młodzi i w średnim wieku.
5. Piwo było najbardziej popularne w gospodarstwach domowych z województw
śląskiego, opolskiego i pomorskiego. Zdecydowanie najmniejszą popularnością ten
rodzaj alkoholu cieszył się wśród domostw z województw podkarpackiego oraz
świętokrzyskiego.
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FACTORS DIFFERENTIATING BEER CONSUMPTION
IN POLISH HOUSEHOLDS IN THE YEARS 1999-2008
Summary: Factors differentiating the amount of alcohol consumption have held interest of
researches for many years. The questions: why people drink, why some of them drink less
and others much more and why some people are alcoholics and others are not, although they
drink similarly, have not been explicitly answered yet. The estimation of factors that influance the amount of beer consumption can be one of many parts of the answer of the above
questions. The isolation of beer models consumption is one of many tools in the fight with
alcohol additions and it influences treasury policy of the state. In this article the autor triesto
present the main factors that can have a significant impact on the quantitative consumption
of beer in Polish households. In order to achieve this goal he uses advanced statistical methods of dataanalysis.
Keywords: beer, quantitative beer consumption, households, grade correspondence analysis.

