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Paweł Kulpaka

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Gospodarki Światowej

MODEL KONSUMPCJI PERMANENTNEJ
M. FRIEDMANA A KEYNESOWSKIE FUNKCJE
KONSUMPCJI – EMPIRYCZNA WERYFIKACJA
WYBRANYCH TEORII NA PRZYKŁADZIE CZECH
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 Czechach 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 Czech.
Słowa kluczowe: keynesowskie funkcje konsumpcji, konsumpcja permanentna, regresja liniowa.

1. Wstęp
Analiza występujących zależności 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 konsumpcji1 oraz mone-

1

J.M. Keynes, Ogólna teoria zatrudnienia, procentu i pieniądza, PWN, Warszawa 1956, s. 57-240.
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tarystyczna teoria dochodu permanentnego M. Friedmana2. 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 rozporządzalne3.
W latach pięćdziesiątych XX wieku M. Friedman opracował stojącą w opozycji
do keynesizmu teorię dochodu permanentnego. Według niej konsumpcja nie tyle
zależy 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 permanentny4. 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 autorów5, 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 okresie6. 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 z 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 Czechach. Artykuł wpisuje się w szeroki nurt badań empiryczno-teoretycznych znajdujący od lat
M. Friedman, A theory of the consumption function, National Bureau of Economic Research,
Princeton University Press, Princeton 1957, s. 1-245.
3
M. Nasiłowski, System rynkowy. Podstawy mikro- i makroekonomii, Key Text, Warszawa 2006,
s. 205-206.
4
M. Friedman, A theory of the consumption function…, s. 16-17, 26, 222.
5
Ibidem, s. 183-199.
6
Ibidem, s. 226.
2
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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.
Analityczna część pracy powstała na podstawie pierwotnych danych źródłowych:
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 Czech
Estymacja keynesowskiej funkcji konsumpcji z wyrazem wolnym na podstawie danych charakteryzujących gospodarkę czeską w latach 2000-2011 dała bardzo dobre
rezultaty (rys. 1). Współczynnik kierunkowy funkcji konsumpcji, będący szacunkiem długookresowej krańcowej skłonności do konsumpcji, ukształtował się na poziomie 0,8892, co świadczy o tym, że w badanym okresie gospodarstwa domowe
w Czechach przeznaczały na konsumpcję około 89% przyrostu swoich dochodów
rozporządzalnych. Testowanie współczynnika kierunkowego za pomocą testu t-Studenta potwierdziło, że jest on istotnie różny od zera i dodatni7. Wyraz wolny funkcji
konsumpcji ukształtował się na poziomie dodatnim, co jest zgodne z teorią ekonomii
i wynosił: 37 901 milionów koron czeskich. Jednak testowanie istotności wyrazu
wolnego za pomocą testu t-Studenta nie potwierdziło jego istotności8. Testowanie
losowości składnika resztowego za pomocą testu serii potwierdza losowy charakter
otrzymywanych reszt9. Współczynnik determinacji liniowej modelu ukształtował
się na niezwykle wysokim poziomie, 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.
Nieistotność statystyczna dodatniej wartości wyrazu wolnego, która znajduje co
prawda uzasadnienie w teorii ekonomii, może skłaniać również do estymacji keyPrzy poziomie istotności: 0,01.
Wyraz wolny jest nieistotnie różny od zera i nieistotnie dodatni przy poziomach istotności: 0,1.
9
Przy poziomie istotności: 0,05.
7
8
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Rys. 1. Keynesowska funkcja konsumpcji z wyrazem wolnym w latach 2000-2011 dla Czech
(miliony koron, 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/, 01.05.2012-15.11.2012.
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Rys. 2. Keynesowska funkcja konsumpcji bez wyrazu wolnego w latach 2000-2011 dla Czech
(miliony koron, 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/, 01.05.2012-15.11.2012.
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nesowskiej funkcji konsumpcji bez tego wyrazu wolnego (rys. 2). W niewielkim
stopniu zmienia to szacunek długookresowej krańcowej skłonności do konsumpcji,
która kształtuje się teraz na poziomie 0,9081, i w minimalnym stopniu przyczynia
się do spadku stopnia dopasowania modelu. Wartość niescentrowanego współczynnika determinacji liniowej modelu maleje z 0,999870 (wariant poprzedni z wyrazem
wolnym) do 0,999865 (wariant bez wyrazu wolnego)10. Testowanie współczynnika
kierunkowego nowej funkcji konsumpcji za pomocą testu t-Studenta potwierdziło,
że jest on istotnie różny od zera i dodatni11. Testowanie losowości składnika resztowego za pomocą testu serii ponownie potwierdza losowy charakter otrzymywanych
reszt12.

3. Estymacja funkcji konsumpcji według teorii
dochodu permanentnego M. Friedmana dla Czech
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 lat13. W tabeli 1 przedstawione są trzy alternatywne szacunki dochodów permanentnych, charakteryzujących sytuację w Czechach w latach 2000-2011, obliczone na podstawie średnich 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.
Rysunek 3 prezentuje funkcję konsumpcji uzależnioną od dochodów permanentnych 2 (Yś2), które zostały obliczone na podstawie dwuokresowych średnich ruchomych, biorących 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 0,9168, co świadczy o tym, że w badanym
okresie gospodarstwa domowe w Czechach przeznaczały na konsumpcję około 92%
przyrostu swoich permanentnych dochodów rozporządzalnych. Testowanie współczynnika kierunkowego za pomocy testu t-Studenta potwierdziło, że jest on istotnie
różny od zera i dodatni14. Testowanie losowości składnika resztowego za pomocą
10
Wartości skorygowanych współczynników determinacji liniowej modeli wynoszą odpowiednio:
0,9833 (skorygowany współczynnik determinacji liniowej modelu dla wariantu z wyrazem wolnym)
i 0,9090 (skorygowany niescentrowany współczynnik determinacji liniowej modelu dla wariantu bez
wyrazu wolnego).
11
Przy poziome istotności: 0,01.
12
Przy poziomie istotności: 0,05.
13
M. Friedman, A Theory of the Consumption Function…, s. 115-152, 224-226.
14
Przy poziomie istotności: 0,01.
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Tabela 1. Alternatywne szacunki wielkości dochodów permanentnych na podstawie
średnich wartości dochodów rozporządzalnych gospodarstw domowych w Czechach
(w milionach koron, ceny stałe z 2011 r.)
Dochody permanentne Dochody permanentne Dochody permanentne
2 – średnie z dwóch
3 – średnie z trzech
4 – średnie z czterech
ostatnich lat
ostatnich lat
ostatnich lat

Rok

Dochody
rozporządzalne
gospodarstw
domowych

1997

1 649 622

–

–

–

1998

1 641 773

1 645 698

–

–

Średnie ruchome

1999

1 664 023

1 652 898

1 651 806

–

2000

1 687 630

1 675 826

1 664 475

1 660 762

2001

1 720 477

1 704 054

1 690 710

1 678 476

2002

1 791 079

1 755 778

1 733 062

1 715 802

2003

1 840 847

1 815 963

1 784 134

1 760 008

2004

1 892 371

1 866 609

1 841 432

1 811 193

2005

1 964 593

1 928 482

1 899 270

1 872 222

2006

2 072 785

2 018 689

1 976 583

1 942 649

2007

2 097 633

2 085 209

2 045 003

2 006 845

2008

2 170 654

2 134 143

2 113 690

2 076 416

2009

2 234 480

2 202 567

2 167 589

2 143 888

2010

2 215 969

2 225 224

2 207 034

2 179 684

2011

2 140 752

2 178 361

2 197 067

2 190 464

Źródło: opracowanie i obliczenia własne na podstawie danych Eurostatu: http://epp.eurostat.ec.europa.
eu/portal/page/portal/eurostat/home/, 01.05.2012-5.11.2012.

testu serii potwierdza losowy charakter otrzymywanych reszt15. Wartość niescentrowanego współczynnika determinacji liniowej modelu ukształtowała się na wysokim
poziomie wynoszącym 0,999716, co świadczy o bardzo dobrym dopasowaniu modelu. Warto zauważyć, że była ona jednak nieznacznie niższa w porównaniu z obliczonymi w poprzednim podrozdziale analogicznymi parametrami charakteryzującymi
keynesowskie funkcje 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 0,9272, co świadczy o tym,
Przy poziomie istotności: 0,05.
Wartość skorygowanego niescentrowanego współczynnika determinacji liniowej modelu wynosiła: 0,9088.
15
16
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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 Czech (miliony koron, 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/, 01.05.2012-15.11.2012.
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Rys. 4. Funkcja konsumpcji dla dochodów permanentnych obliczonych na podstawie trzyokresowych
średnich ruchomych dla Czech (miliony koron, 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/, 01.05.2012-15.11.2012.
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że w badanym okresie gospodarstwa domowe w Czechach przeznaczały na konsumpcję około 93% przyrostu swoich permanentnych dochodów rozporządzalnych.
Testowanie współczynnika kierunkowego za pomocą testu t-Studenta potwierdziło,
że jest on istotnie różny od zera i dodatni17. Testowanie losowości składnika resztowego za pomocą testu serii niestety nie potwierdza losowego charakteru otrzymywanych reszt18. Ponadto istotnemu zwiększeniu ulega odchylenie standardowe
składnika resztowego. Jednak wartość niescentrowanego współczynnika determinacji liniowej modelu kształtowała się na wciąż wysokim poziomie wynoszącym
0,999419, co świadczy o bardzo dobrym dopasowaniu modelu. Była jednak niższa
w porównaniu z wariantem poprzednim oraz obliczonymi w poprzednim podrozdziale niescentrowanymi współczynnikami determinacji liniowej modelu dla keynesowskich funkcji konsumpcji z wyrazem wolnym i bez wyrazu wolnego.
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Rys. 5. Funkcja konsumpcji dla dochodów permanentnych obliczonych na podstawie czterookresowych
średnich ruchomych dla Czech (miliony koron, 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/, 01.05.2012-15.11.2012.

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 rozporząPrzy poziomie istotności: 0,01.
Przy poziomie istotności: 0,1.
19
Wartość skorygowanego niescentrowanego współczynnika determinacji liniowej modelu wynosiła: 0,9085.
17
18
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dzalne gospodarstw domowych w czterech ostatnich latach. Uzyskany współczynnik kierunkowy funkcji konsumpcji, będący szacunkiem długookresowej krańcowej
skłonności do konsumpcji, ukształtował się na poziomie 0,9386, co świadczy, że
w badanym okresie gospodarstwa domowe w Czechach przeznaczały na konsumpcję około 94% przyrostu swoich permanentnych dochodów rozporządzalnych. Testowanie współczynnika kierunkowego za pomocą testu t-Studenta potwierdziło, że
jest on istotnie różny od zera i dodatni20. Testowanie losowości składnika resztowego
za pomocą testu serii niestety nie potwierdza losowego charakteru otrzymywanych
reszt21. Ponadto dalszemu istotnemu zwiększeniu ulega odchylenie standardowe
składnika resztowego. Wartość niescentrowanego współczynnika determinacji liniowej modelu ukształtowała się na wciąż wysokim poziomie wynoszącym 0,999222,
co świadczy o utrzymującym się bardzo dobrym dopasowaniu modelu. Była jednak
niższa w porównaniu ze wszystkimi poprzednio analizowanymi wariantami modelu
funkcji konsumpcji.

4. Podsumowanie
Podsumowując, uzyskiwany wzrost wartości krańcowej skłonności do konsumpcji
(tab. 2) wraz z wydłużaniem się liczby lat, na podstawie których dokonujemy szacunków dochodów permanentnych, potwierdza słuszność argumentów 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 Czech modeli stoi zatem
w sprzeczności z wynikami uzyskanymi w latach pięćdziesiątych XX wieku przez
samego autora teorii dochodów permanentnych M. Friedmana23 oraz wielu innych
ekonomistów, którzy testując i rozwijając modele wywodzące się z teorii dochodów
permanentnych, uzyskiwali pozytywne rezultaty24. Otrzymane wyniki wpisują się
natomiast w nurt badań reprezentowany m.in. przez: J. Sabelhausa, J.A. Groena25,
Przy poziomie istotności: 0,01.
Przy poziomie istotności: 0,1.
22
Wartość skorygowanego niescentrowanego współczynnika determinacji liniowej modelu wynosiła: 0,9083.
23
M. Friedman, A Theory of the Consumption Function…, s. 54-69, 115-152, 224-230.
24
Zobacz przykładowo: P. Musgrove, Estimating permanent income from observed income and
consumption – almost satisfactory estimators, op. cit., s. 513-516.
25
J. Sabelhaus, J.A. Groen, Can permanent income theory explain cross-sectional consumption
patterns?, “Review of Economics and Statistics” 2000, vol. 82, nr 3, s. 431-438.
20
21
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Tabela 2. Porównanie współczynników determinacji liniowej oszacowanych modeli charakteryzujących
gospodarkę czeską w latach 2000-2011 oraz otrzymanych wartości długookresowej krańcowej
skłonności do konsumpcji

KSK

Współczynnik
determinacji
liniowej R²

Keynesowska funkcja konsumpcji z wyrazem
wolnym

0,8892

0,9848

Keynesowska funkcja konsumpcji bez wyrazu
wolnego

0,9081

Funkcja konsumpcji obliczona na podstawie
dochodu permanentnego 2 (Yś2)

0,9168

Funkcja konsumpcji obliczona na podstawie
dochodu permanentnego 3 (Yś3)

0,9272

Funkcja konsumpcji obliczona na podstawie
dochodu permanentnego 4 (Yś4)

0,9386

Wariant modelu funkcji konsumpcji

–
–
–
–

Niescentrowany
współczynnik
determinacji
liniowej R²n
0,999870
0,999865
0,9997
0,9994
0,9992

Źródło: opracowanie i obliczenia własne na podstawie danych Eurostatu: http://epp. eurostat.ec.europa.
eu/portal/page/portal/eurostat/home/, 01.05.2012-15.11.2012.

A. Lusardiego26, J.C. Fuhrera27, J.Y. Campbella, N.G. Mankiwa28, T. Mayera29,
M.B. Johnsona30, R.C. Birda, R.G. Bodkina31, których prace i analizy nie potwierdzały słuszności teorii dochodu permanentnego M. Friedmana, a zwłaszcza tej jej części, która wielkość konsumpcji gospodarstw domowych uzależnia przede wszystkim
nie od ich bieżących dochodów rozporządzalnych, ale od dochodów permanentnych
szacowanych na podstawie średnich dochodów rozporządzalnych ludności z kilku
ostatnich lat.

A. Lusardi, Permanent income, current income, and consumption: Evidence from two panel data
sets, “Journal of Business & Economic Statistics” 1996, vol. 14, nr 1, s. 81-90.
27
J.C. Fuhrer, Do consumer behave as the life-cycle permanent–income theory of consumption
predicts, “New England Economic Review” 1992, s. 3-14.
28
J.Y. Campbell, N.G. Mankiw, Permanent income, current income, and consumption, “Journal of
Business & Economic Statistics” 1990, vol. 8, nr 3, s. 265-279.
29
T. Mayer, op. cit.
30
M.B. Johnson, Permanent income, wealth and consumption – Mayer T., “Economica” 1975,
vol. 42, nr 165, s. 108-109.
31
R.C. Bird, R.G. Bodkin, The national service life-insurance dividend of 1950 and consumption
– a further test of the strict permanent – income hypothesis, “Journal of Political Economy” 1965,
vol. 73, nr 5, s. 499-515.
26
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M. FRIEDMAN’S PERMANENT CONSUMPTION MODEL
AND KEYNESIAN CONSUMPTION FUNCTIONS –
EMPIRICAL VERIFICATION OF SELECTED THEORIES
ON THE EXAMPLE OF CZECH
Summary: The aim of this article is to compare the Keynesian consumption functions with
M. Friedman’s permanent consumption model on the example of household disposable income and consumption expenditures in Czech 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 three consumption functions based on M. Friedman permanent income theory were calculated. This allowed for the objective empirical verification of
the relevance of both analyzed theories on the example of Czech.
Keywords: Keynesian consumption functions, permanent consumption.
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