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MODEL KONSUMPCJI PERMANENTNEJ
M. FRIEDMANA A KEYNESOWSKIE
FUNKCJE KONSUMPCJI – EMPIRYCZNA
WERYFIKACJA WYBRANYCH TEORII
NA PRZYKŁADZIE POLSKI
Streszczenie: Celem artykułu jest porównanie keynesowskich funkcji konsumpcji z modelem konsumpcji permanentnej M. Friedmana na przykładzie danych charakteryzujących dochody rozporządzalne i konsumpcję gospodarstw domowych w Polsce w latach 1997-2011.
Posługując się metodą najmniejszych kwadratów, dokonano estymacji keynesowskich funkcji
konsumpcji z wyrazem wolnym oraz bez wyrazu wolnego, a następnie trzech funkcji konsumpcji szacowanych na podstawie teorii dochodu permanentnego M. Friedmana. Pozwoliło
to na obiektywną empiryczną weryfikację stopnia dopasowania obu analizowanych teorii na
przykładzie Polski.
Słowa kluczowe: keynesowskie funkcje konsumpcji, konsumpcja permanentna, monetaryzm.
DOI: 10.15611/pn.2014.347.28

1. Wstęp
Analiza zależności występujących pomiędzy konsumpcją i dochodami rozporządzalnymi gospodarstw domowych jest już od wielu lat przedmiotem wnikliwego
zainteresowania licznych szkół i nurtów ekonomii. Wciąż tworzonych jest wiele
nowych teoretycznych modeli, które mają na celu wyjaśnianie występujących w gospodarkach poszczególnych państw zależności. Nieliczne spośród nich wytrzymały
próbę czasu, przechodząc przez ogień ostrej krytyki oraz wnikliwego weryfikowania
i testowania dostępnymi danymi statystycznymi, na trwale zapisując się w dorobku
nauki ekonomii.
Do najbardziej znanych i najszerzej rozpowszechnionych modeli analizujących
zależności pomiędzy konsumpcją i dochodami rozporządzalnymi gospodarstw domowych niewątpliwie należą: keynesowskie modele funkcji konsumpcji [Keynes

304

Paweł Kulpaka

1956, s. 57-240]. oraz monetarystyczna teoria dochodu permanentnego M. Friedmana [Friedman 1957, s. 1-245]. W ekonomii keynesowskiej konsumpcja gospodarstw
domowych uzależniona jest liniowo od bieżących dochodów rozporządzalnych
ludności. Prowadzi to do zdefiniowania powszechnie znanej wśród ekonomistów
keynesowskiej funkcji konsumpcji: C = a + (KSK)*Y, gdzie: C – konsumpcja, a –
wyraz wolny funkcji konsumpcji – konsumpcja autonomiczna, KSK – współczynnik
kierunkowy funkcji konsumpcji – krańcowa skłonność do konsumpcji, Y – dochody
rozporządzalne [Nasiłowski 2006, s. 205-206].
W latach pięćdziesiątych XX wieku M. Friedman opracował stojącą w opozycji
do keynesizmu teorię dochodu permanentnego. Według niej, konsumpcja nie zależy tyle od bieżących dochodów rozporządzalnych, ile od pewnego przeciętnego
poziomu dochodów, który konsumenci spodziewają się osiągać w dłuższym okresie, co w teorii Friedmana określane jest właśnie mianem dochodu permanentnego.
M. Friedman zakładał i dowodził, że jest to zależność liniowa postaci: Cp = k * Yp,
gdzie: Cp – konsumpcja permanentna, k – współczynnik kierunkowy funkcji konsumpcji, Yp – dochód permanentny [Friedman 1957, s. 16-17, 26, 222]. W ten sposób odrzucił on również fundamentalne założenie ekonomii keynesowskiej, w której
konsumpcja jest liniową funkcją bieżących dochodów rozporządzalnych. W modelu
dochodu permanentnego M. Friedmana wielkość wydatków konsumpcyjnych (konsumpcja permanentna) zależy zarówno od bieżącego dochodu, jak i od przeszłych
dochodów oraz oczekiwań co do kształtowania się dochodów w przyszłości. Dochody z przeszłości mają znaczenie dla wielkości konsumpcji, ponieważ umożliwiają
i ułatwiają gospodarstwom domowym przewidywanie przyszłego poziomu swoich
dochodów. Po przeprowadzeniu wielu analiz, opierając się zarówno na swoich badaniach, jak i na pracach innych autorów [Friedman 1957, s. 183-199], M. Friedman
doszedł ostatecznie do wniosku, że gospodarstwa domowe wyznaczają swoje dochody permanentne przede wszystkim na podstawie obserwacji średnich dochodów
osiąganych w trzech ostatnich latach lub ewentualnie w jeszcze dłuższym okresie
[Friedman 1957, s. 226]. Wykluczające się poglądy dotyczące występujących zależności pomiędzy dochodami rozporządzalnymi i konsumpcją gospodarstw domowych stały się w połowie XX wieku jedną z podstawowych osi sporu pomiędzy tymi
dwiema głównymi, ostro ze sobą rywalizującymi szkołami ekonomii: keynesowską
i monetarystyczną.
Celem artykułu jest porównanie keynesowskich funkcji konsumpcji z modelem konsumpcji permanentnej M. Friedmana na przykładzie danych charakteryzujących dochody rozporządzalne i konsumpcję gospodarstw domowych w Polsce.
Artykuł wpisuje się w szeroki nurt badań empiryczno-teoretycznych znajdujący od
lat pięćdziesiątych XX wieku swoje bogate odzwierciedlenie w światowej literaturze przedmiotu.
Przy pisaniu artykułu wykorzystano liczne źródła krajowe i zagraniczne. Wszędzie, gdzie było to tylko możliwe, starano się przede wszystkim opierać na pierwotnych tekstach autorów, którzy byli twórcami analizowanych w pracy modeli.
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Analityczna część pracy powstała w oparciu o pierwotne dane źródłowe: Eurostatu.
Wiązało się to z koniecznością pracochłonnego i czasochłonnego przeliczania pozyskiwanych danych liczbowych niezbędnych do estymacji analizowanych w artykule funkcji konsumpcji Wszelkie obliczenia wykonywano samodzielnie, korzystając
z podstawowego oprogramowania komputerowego, jakim jest Excel. Zachowywano
należytą staranność i uwagę w trakcie przeprowadzania kalkulacji z nadzieją, że
uniknięto dzięki temu poważniejszych błędów zarówno liczbowych, jak i merytorycznych. Cała praca, zawarte w niej analizy oraz ich rezultaty są wynikiem szerszych, wieloletnich zainteresowań zawodowych i naukowych autora.

2. Estymacja keynesowskich funkcji konsumpcji dla Polski
Estymacja keynesowskiej funkcji konsumpcji z wyrazem wolnym na podstawie danych charakteryzujących gospodarkę polską w latach 2000-2011 dała dość dobre,
aczkolwiek zaskakujące rezultaty (rys. 1). Współczynnik kierunkowy funkcji konsumpcji, będący szacunkiem długookresowej krańcowej skłonności do konsumpcji,
ukształtował się na poziomie powyżej jedności i wynosił 1,1667. Oznacza to, że
w badanym okresie gospodarstwa domowe w Polsce przeznaczały na konsumpcję
około 117% przyrostu swoich dochodów rozporządzalnych. Testowanie współczynnika kierunkowego za pomocą testu t-Studenta potwierdziło, że jest on istotnie różny
od zera i dodatni1.
Konsumpcja
gospodarstw
domowych

Funkcja konsumpcji: C = KSK*Y + b

900 000

700 000
y = 1,1667x - 191 375,4267
R² = 0,9716
500 000
700 000

800 000

900 000

1 000 000

Dochody rozporządzalne gospodarstw domowych
Rys. 1. Keynesowska funkcja konsumpcji z wyrazem wolnym w latach 2000-2011 dla Polski
(miliony złotych, ceny stałe z 2011 r.)
Źródło: opracowanie i obliczenia własne na podstawie danych Eurostatu: http://epp.eurostat.ec. europa.
eu/ portal/ page/ portal/ eurostat/home/, 01.02.2014 – 15.03.2014.
1

Przy poziomie istotności: 0,01.
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Ukształtowanie się współczynnika kierunkowego funkcji konsumpcji, który jest
szacunkiem długookresowej krańcowej skłonności do konsumpcji, powyżej jedności jest w sumie niezgodne z teorią ekonomii, która zakłada, że część przyrostu
dochodów rozporządzalnych gospodarstwa domowe przeznaczają na konsumpcję,
a resztę oszczędzają. Jednak w badanych latach w Polsce miał miejsce paradoks polegający na tym, że wraz ze wzrostem dochodów rozporządzalnych ludności malała
ta część dochodów, która przeznaczana była na oszczędności. Podstawowym źródłem tej wyjątkowej sytuacji był gwałtowny i powszechny rozwój rynku kredytów
hipotecznych i związane z tym masowe i ogromne zadłużanie się wielu gospodarstw
domowych. W rezultacie wielkość konsumpcji rosła bardziej niż proporcjonalnie
w stosunku do wzrostu dochodów rozporządzalnych gospodarstw domowych, co
ostatecznie znajduje swój wyraz w oszacowanej wartości krańcowej skłonności do
konsumpcji, która przekracza jedność.
Wyraz wolny funkcji konsumpcji ukształtował się na ujemnym poziomie, co jest
niezgodne z teorią ekonomii, i wynosił: –191 375 milionów złotych. Paradoksalnie testowanie istotności wyrazu wolnego za pomocą testu t-Studenta potwierdziło,
że jest on istotnie różny od zera oraz istotnie ujemny2. Faktu tego w żaden sposób
nie da się wyjaśnić ani pogodzić ze znaną teorią ekonomii keynesowskiej. Ponadto
niestety testowanie losowości składnika resztowego za pomocą testu serii nie potwierdziło losowego charakteru otrzymywanych reszt3, co zmniejsza wiarygodność
i praktyczną przydatność oszacowanego modelu. Jednak jego współczynnik determinacji liniowej ukształtował się na niezwykle wysokim poziomie wynoszącym aż
0,9716, co świadczy o prawie liniowej zależności pomiędzy bieżącą konsumpcją gospodarstw domowych (zmienna objaśniana) i bieżącym dochodem rozporządzalnym
gospodarstw domowych (zmienna objaśniająca). Potwierdza to słuszność ekonomii
keynesowskiej, której zwolennicy uważają, że wielkość konsumpcji zależy przede
wszystkim od bieżących dochodów rozporządzalnych.
Ujemna wartość wyrazu wolnego nieznajdująca żadnego uzasadnienia w teorii
ekonomii może również skłaniać do estymacji keynesowskiej funkcji konsumpcji
bez tego wyrazu wolnego (rys. 2). W ogromnym stopniu zmienia to szacunek długookresowej krańcowej skłonności do konsumpcji, która kształtuje się teraz na poziomie 0,9404. Oznaczałoby to, że w badanym okresie gospodarstwa domowe w Polsce
przeznaczały na konsumpcję około 94% przyrostu swoich dochodów rozporządzalnych. Testowanie współczynnika kierunkowego tej funkcji konsumpcji za pomocą
testu t-Studenta potwierdziło, że jest on istotnie różny od zera i dodatni4. Jednak
wymuszenie zerowej wartości wyrazu wolnego powoduje istotny spadek stopnia dopasowania modelu. Wartość niescentrowanego współczynnika determinacji liniowej
modelu maleje z 0,999608 (wariant poprzedni z wyrazem wolnym) do 0,999100
Przy poziomie istotności: 0,02.
Przy poziomie istotności: 0,1.
4
Przy poziomie istotności: 0,01.
2
3
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Rys. 2. Keynesowska funkcja konsumpcji bez wyrazu wolnego w latach 2000-2011 dla Polski
(miliony złotych, ceny stałe z 2011 r.)
Źródło: opracowanie i obliczenia własne na podstawie danych Eurostatu: http://epp. eurostat.ec. europa.eu/portal/ page/ portal/ eurostat/home/, 01.02.2014 -15.03.2014.

(wariant bez wyrazu wolnego)5. Ponadto testowanie losowości składnika resztowego
za pomocą testu serii nie potwierdza losowego charakteru otrzymywanych reszt6, co
zmniejsza wiarygodność i praktyczną przydatność tej wersji uzyskanego modelu.

3. Estymacja funkcji konsumpcji dla Polski
według teorii dochodu permanentnego Miltona Friedmana
Zgodnie z teorią dochodu permanentnego M. Friedmana konsumpcja nie tyle zależy
od bieżących dochodów rozporządzalnych, jak uważają keynesiści, ile od przeciętnego poziomu normalnych dochodów, które konsumenci spodziewają się osiągać w długim okresie (dochodów permanentnych). Za najlepsze praktyczne przybliżenie tych
oczekiwanych dochodów permanentnych przyjmował on średni poziom dochodów
rozporządzalnych z kilku ostatnich lat [Friedman 1957, s. 115-152, 224-226]. W tabeli 1 przedstawione są trzy alternatywne szacunki dochodów permanentnych, charakteryzujących sytuację w Polsce w latach 2000-2011, obliczone na podstawie średnich
5
Wartości skorygowanych współczynników determinacji liniowej modeli wynoszą odpowiednio:
0,9687 (skorygowany współczynnik determinacji liniowej modelu dla wariantu z wyrazem wolnym)
i 0,9082 (skorygowany niescentrowany współczynnik determinacji liniowej modelu dla wariantu bez
wyrazu wolnego).
6
Przy poziomie istotności: 0,1.
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ruchomych dochodów rozporządzalnych gospodarstw domowych: z dwóch ostatnich
lat, z trzech ostatnich lat oraz z czterech ostatnich lat. Pozwalają nam one oszacować
trzy różne funkcje konsumpcji, które przedstawione są na kolejnych rysunkach.
Tabela 1. Alternatywne szacunki wielkości dochodów permanentnych na podstawie
średnich wartości dochodów rozporządzalnych gospodarstw domowych w Polsce
(w milionach złotych, ceny stałe z 2011)

Rok

Dochody
rozporządzalne
gospodarstw
domowych

1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

660 613
708 815
708 517
730 818
762 276
773 294
774 458
777 018
799 496
833 434
857 208
899 740
928 559
948 572
974 877

Dochody
permanentne 2 –
średnie z dwóch
ostatnich lat
–
684 714
708 666
719 667
746 547
767 785
773 876
775 738
788 257
816 465
845 321
878 474
914 149
938 565
961 724

Dochody
permanentne 3 –
średnie z trzech
ostatnich lat
Średnie ruchome
–
–
692 649
716 050
733 870
755 462
770 009
774 923
783 657
803 316
830 046
863 461
895 169
925 623
950 669

Dochody
permanentne 4 –
średnie z czterech
ostatnich lat
–
–
–
702 191
727 606
743 726
760 211
771 761
781 066
796 101
816 789
847 469
879 735
908 520
937 937

Źródło: opracowanie i obliczenia własne na podstawie danych Eurostatu: http://epp. eurostat.ec. europa.eu/ portal/ page/ portal/ eurostat/home/, 01.03.2014-15.03.2014.

Pierwszy z nich (rys. 3) prezentuje funkcję konsumpcji uzależnioną od dochodów permanentnych 2 (Yś2), które zostały obliczone na podstawie dwuokresowych
średnich ruchomych, które biorą pod uwagę uzyskiwane dochody rozporządzalne
gospodarstw domowych w dwóch ostatnich latach. Uzyskany współczynnik kierunkowy funkcji konsumpcji, będący szacunkiem długookresowej krańcowej skłonności do konsumpcji, ukształtował się na poziomie 0,9531, co świadczy o tym, że
w badanym okresie gospodarstwa domowe w Polsce przeznaczały na konsumpcję
około 95% przyrostu swoich permanentnych dochodów rozporządzalnych. Testowanie współczynnika kierunkowego za pomocą testu t-Studenta potwierdziło, że jest
on istotnie różny od zera i dodatni7. Niestety testowanie losowości składnika resz7

Przy poziomie istotności: 0,01.
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Funkcja konsumpcji: C = KSK*Yś2
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Rys. 3. Funkcja konsumpcji dla dochodów permanentnych obliczonych na podstawie
dwuokresowych średnich ruchomych dla Polski (miliony złotych, ceny stałe z 2011 r.)
Źródło: opracowanie i obliczenia własne na podstawie danych Eurostatu: http://epp. eurostat.ec. europa.eu/portal/ page/ portal/ eurostat/home/, 01.02.2014 – 15.03.2014.

towego za pomocą testu serii nie potwierdza losowego charakteru otrzymywanych
reszt8, co zmniejsza wiarygodność i praktyczną przydatność uzyskanego modelu.
Wartość niescentrowanego współczynnika determinacji liniowej modelu ukształtowała się na wysokim poziomie wynoszącym 0,99909, co świadczy o bardzo dobrym
dopasowaniu modelu. Warto jednak zauważyć, że stopień dopasowania tego modelu
był niższy w porównaniu z analizowanymi w poprzednim podrozdziale keynesowskimi funkcjami konsumpcji z wyrazem wolnym oraz bez wyrazu wolnego.
Drugi wariant modelu (rys. 4) przedstawia funkcję konsumpcji uzależnioną od
dochodów permanentnych 3 (Yś3), które zostały obliczone na podstawie trzyokresowych średnich ruchomych, które biorą pod uwagę uzyskiwane dochody rozporządzalne gospodarstw domowych w trzech ostatnich latach. Uzyskany współczynnik
kierunkowy funkcji konsumpcji, będący szacunkiem długookresowej krańcowej
skłonności do konsumpcji, ukształtował się na poziomie 0,9654, co świadczy o tym,
że w badanym okresie gospodarstwa domowe w Polsce przeznaczały na konsumpcję
ponad 97% przyrostu swoich permanentnych dochodów rozporządzalnych. Testowanie współczynnika kierunkowego za pomocą testu t-Studenta potwierdziło, że
jest on istotnie różny od zera i dodatni10. Niestety testowanie losowości składniPrzy poziomie istotności: 0,1.
Wartość skorygowanego niescentrowanego współczynnika determinacji liniowej modelu wynosiła: 0,908087.
10
Przy poziomie istotności: 0,01.
8
9
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Rys. 4. Funkcja konsumpcji dla dochodów permanentnych obliczonych na podstawie
trzyokresowych średnich ruchomych dla Polski (miliony złotych, ceny stałe z 2011 r.)
Źródło: opracowanie i obliczenia własne na podstawie danych Eurostatu: http://epp. eurostat.ec. europa.eu/portal/ page/ portal/ eurostat/home/, 01.02.2014-15.03.2014.

ka resztowego za pomocą testu serii ponownie nie potwierdza losowego charakteru otrzymywanych reszt11, co zmniejsza wiarygodność i praktyczną przydatność
uzyskanego modelu. Ponadto pewnemu zwiększeniu ulega odchylenie standardowe składnika resztowego. Wartość niescentrowanego współczynnika determinacji
liniowej modelu nieznacznie spadła. Kształtowała się jednak wciąż na wysokim
poziomie wynoszącym 0,998812, co świadczy o utrzymującym się bardzo dobrym
dopasowaniu modelu. Była jednak niższa w porównaniu z wariantem poprzednim
oraz obliczonymi niescentrowanymi współczynnikami determinacji liniowej modeli
dla keynesowskich funkcji konsumpcji z wyrazem wolnym i bez wyrazu wolnego.
Trzecia wersja modelu (rys. 5) przedstawia funkcję konsumpcji uzależnioną od
dochodów permanentnych 4 (Yś4), które zostały obliczone na podstawie czterookresowych średnich ruchomych, które biorą pod uwagę uzyskiwane dochody rozporządzalne gospodarstw domowych w czterech ostatnich latach. Uzyskany współczynnik kierunkowy funkcji konsumpcji, będący szacunkiem długookresowej krańcowej
skłonności do konsumpcji, ukształtował się na poziomie 0,9784, co świadczy, że
w badanym okresie gospodarstwa domowe w Polsce przeznaczały na konsumpcję
prawie 98% przyrostu swoich permanentnych dochodów rozporządzalnych. Testowanie współczynnika kierunkowego za pomocą testu t-Studenta potwierdziło, że
Przy poziomie istotności: 0,1.
Wartość skorygowanego niescentrowanego współczynnika determinacji liniowej modelu wynosiła: 0,907925.
11

12
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Rys. 5. Funkcja konsumpcji dla dochodów permanentnych obliczonych na podstawie
czterookresowych średnich ruchomych dla Polski (miliony złotych, ceny stałe z 2011 r.)
Źródło: opracowanie i obliczenia własne na podstawie danych Eurostatu: http://epp. eurostat.ec. europa.eu/portal/ page/ portal/ eurostat/home/, 01.02.2014 -15.03.2014.

jest on istotnie różny od zera i dodatni13. Niestety, jak we wszystkich wcześniej analizowanych modelach funkcji konsumpcji dla Polski, testowanie losowości składnika resztowego za pomocą testu serii ponownie nie potwierdza losowego charakteru
otrzymywanych reszt14, co zmniejsza wiarygodność i praktyczną przydatność uzyskanego modelu. Ponadto dalszemu nieznacznemu zwiększeniu ulega odchylenie
standardowe składnika resztowego. Wartość niescentrowanego współczynnika determinacji liniowej modelu kształtowała się wciąż na wysokim poziomie wynoszącym 0,998715, co świadczy o utrzymującym się bardzo dobrym dopasowaniu modelu. Była jednak niższa w porównaniu ze wszystkimi poprzednio analizowanymi
wariantami modelu funkcji konsumpcji.

4. Zakończenie
Podsumowując, należy stwierdzić, że uzyskiwany wzrost wartości krańcowej skłonności do konsumpcji wraz z wydłużaniem się liczby lat, na podstawie których dokonujemy szacunków dochodów permanentnych, potwierdza słuszność argumentów
Przy poziomie istotności: 0,01.
Przy poziomie istotności: 0,1.
15
Wartość skorygowanego niescentrowanego współczynnika determinacji liniowej modelu wynosiła: 0,907816.
13
14
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M. Friedmana, który twierdził, że gospodarstwa domowe przeznaczają na konsumpcję prawie całe uzyskiwane dochody permanentne. Czyli krańcowa skłonność do
konsumpcji z dochodu permanentnego powinna stopniowo rosnąć i dążyć do jedności. Jednocześnie maleją jednak współczynniki determinacji liniowej kolejno szacowanych modeli. Świadczy to o słuszności poglądów zwolenników ekonomii keynesowskiej, którzy twierdzą, że konsumpcja zależy przede wszystkim od bieżących
dochodów rozporządzalnych, a nie od dochodów permanentnych czy też dochodów
z jakiegoś okresu. Spadek stopnia dopasowania kolejno szacowanych dla Polski modeli stoi zatem w sprzeczności z wynikami uzyskanymi w latach pięćdziesiątych XX
wieku przez samego autora teorii dochodów permanentnych M. Friedmana [1957,
s. 54-69, 115-152, 224-230] oraz wielu innych ekonomistów, którzy testując i rozwijając modele wywodzące się z teorii dochodów permanentnych, uzyskiwali pozytywne rezultaty (zob. np. [Musgrove 1979, s. 513-516]).
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M. FRIEDMAN PERMANENT CONSUMPTION MODEL
AND KEYNESIAN CONSUMPTION FUNCTIONS.
EMPIRICAL VERIFICATION OF THE SELECTED THEORIES
ON THE EXAMPLE OF POLAND
Summary: The aim of this article is to compare the Keynesian consumption functions with
M. Friedman permanent consumption model on the example of household disposable income
and consumption expenditures in Poland in the years 1997-2011. Using the method of the
least squares the Keynesian consumption functions with the intercept and without the intercept were estimated and then the three consumption functions based on M. Friedman permanent income theory were calculated. This allowed for the objective empirical verification of
the relevance of the both analyzed theories on the example of Poland.
Keywords: Keynesian consumption functions, permanent consumption.

