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Synopsis. Celem opracowania jest odpowied� na pytanie, czy wystêpuje jakakolwiek korelacja pomiêdzy krañ-
cow¹ sk³onno�ci¹ do konsumpcji a poziomem bogactwa w krajach Unii Europejskiej. Obliczenia przeprowadzono
na podstawie rocznych danych Eurostat. Oszacowanie sk³onno�ci do konsumpcji w krajach UE w latach 1995-
2009. Stwierdzono istotn¹ ststystycznie ujemn¹ korelacjê pomiêdzy bogactwem a sk³onno�ci¹ do konsumpcji.
Najni¿sza sk³onno�æ do komsumpcji wystapi³a w Niemczech, Danii oraz Holandii.

Wstêp
Gospodarstwa domowe podejmuj¹c decyzje o tym, w jaki sposób rozdysponowywaæ pozostaj¹cy w

ich dyspozycji dochód, wybieraj¹ pomiêdzy natychmiastow¹ konsumpcj¹, a od³o¿eniem jej w czasie i
przeznaczeniem wolnych �rodków na oszczêdno�ci. O tym, jak du¿a czê�æ dochodu rozporz¹dzalnego
zostanie przeznaczona na bie¿¹c¹ konsumpcjê, �wiadczy sk³onno�æ do konsumpcji jednostek lub spo³e-
czeñstw. Krañcowa sk³onno�æ do konsumpcji definiowana jest jako czê�æ dodatkowej jednostki dochodu
rozporz¹dzalnego przeznaczana na konsumpcjê [Hall, Taylor 2005]. Wed³ug Keynesa [2003] udzia³ wydat-
ków przeznaczonych na konsumpcjê finaln¹ w dochodzie dyspozycyjnym spo³eczeñstwa zale¿y od wielu
czynników, spo�ród których najwa¿niejszym jest wysoko�æ dochodu rozporz¹dzalnego.

Podej�cie, w którym uzale¿niono wielko�æ konsumpcji poszczególnych gospodarstw domo-
wych od zgromadzonego wcze�niej maj¹tku to teoria cyklu ¿ycia zaproponowana przez Modiglia-
niego [1986]. Przedmiotem badania opracowania jest ustalenie wystêpowania zwi¹zków pomiêdzy
sk³onno�ci¹ do konsumpcji a poziomem bogactwa w krajach Unii Europejskiej.

Cel i metodyka badañ
Celem opracowania jest oszacowanie sk³onno�ci do konsumpcji z dochodu rozporz¹dzalnego

w krajach Unii Europejskiej i próba odpowiedzi na pytanie, czy istnieje zale¿no�æ pomiêdzy sk³on-
no�ci¹ do konsumpcji a bogactwem w badanych krajach.

Do oszacowania krañcowej sk³onno�ci do konsumpcji wykorzystano keynesowsk¹ postaæ
funkcji konsumpcji. Do porównania bogactwa poszczególnych krajów pos³u¿ono siê warto�ci¹
produktu krajowego brutto na mieszkañca, przeliczonego wed³ug parytetu si³y nabywczej. Odpo-
wiednich oszacowañ dokonano na podstawie danych rocznych Eurostat za lata 1995-2009, z wyko-
rzystaniem klasycznej metody najmniejszych kwadratów.

Funkcje konsumpcji
Autorem funkcji konsumpcji jest Keynes [2003], który zaprezentowa³ j¹ w 1936 r. w �Ogólnej

teorii zatrudnienia, procentu i pieni¹dza� [Keynes 2003]. W funkcji tej wydatki konsumpcyjne
gospodarstw domowych sk³adaj¹ siê z dwóch czê�ci: konsumpcji autonomicznej, niezale¿nej od
poziomu dochodu, oraz konsumpcji uzale¿nionej od dochodu rozporz¹dzalnego [Snowdown, Vane
2005]. Keynesowska funkcja konsumpcji ma postaæ:
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C = a + cYd
gdzie:
C � wydatki konsumpcyjne gospodarstw domowych,
a � konsumpcja autonomiczna,
c � krañcowa sk³onno�æ do konsumpcji, okre�lana jako przyrost konsumpcji spowodowany zwiêkszeniem dochodu o 1,
Yd � dochód rozporz¹dzalny, czyli dochód pomniejszony o podatki od dochodu.

Zaproponowana przez Keynesa funkcja konsumpcji spotka³a siê w pó�niejszym okresie z kry-
tyk¹, a g³ównym zarzutem by³o to, ¿e niedostatecznie dobrze odwzorowuje ona faktyczne zale¿no�ci
wystêpuj¹ce w gospodarce [Hall, Taylor 2005]. Lucas zwróci³ uwagê na fakt, ¿e parametry modelu
(krañcowa sk³onno�æ do konsumpcji i konsumpcja
autonomiczna) zmieniaj¹ siê, kiedy podejmuj¹ce de-
cyzje gospodarstwo domowe, dostosowuje poziom
konsumpcji do zmieniaj¹cych siê warunków gospo-
darczych. Rezultatem tego by³by brak sta³ej w mode-
lu konsumpcji [Snowdown, Vane 2005].

W keynesowskiej funkcji konsumpcji jedynym
czynnikiem, wp³ywaj¹cym na wielko�æ konsumpcji,
jest bie¿¹cy dochód rozporz¹dzalny. Rozszerzeniem
tej teorii s¹ ukierunkowane na przysz³o�æ teorie kon-
sumpcji, spo�ród których najwiêksz¹ popularno�æ
uzyska³y powsta³e w latach 50. XX w. teoria cyklu
¿ycia Modiglianiego i teoria permanentnego docho-
du Friedmana [Hall, Taylor 2005].

Teoria cyklu ¿ycia Modiglianiego zak³ada, ¿e ludzie d¹¿¹ do utrzymania poziomu konsumpcji na
wzglêdnie sta³ym poziomie w czasie ca³ego ¿ycia. W szczególno�ci gromadz¹ oszczêdno�ci w
okresie aktywno�ci zawodowej, które nastêpnie przeznaczaj¹ na sfinansowanie konsumpcji w
okresie emerytalnym. W teorii Modiglianiego wielko�æ konsumpcji realizowana w danym okresie
zale¿y od bie¿¹cego dochodu oraz zgromadzonego wcze�niej maj¹tku [Hall, Taylor 2005].

Poziom konsumpcji w zale¿no�ci od wysoko�ci dochodu w okresie pracy zarobkowej, d³ugo�ci
tego okresu i planowanego czasu pozostawania na emeryturze przedstawiono na rysunku 1.

Modigliani przyj¹³ za³o¿enie, ¿e czas trwania ¿ycia dzieli siê na dwie czê�ci. W trwaj¹cym N lat
okresie pracy zarobkowej, dochód rozporz¹dzalny jest sta³y i wynosi Y. W okresie emerytalnym
trwaj¹cym (L-N) lat, nie osi¹ga siê ¿adnych dochodów, zak³ada siê wiêc brak jakiegokolwiek syste-
mu emerytalnego. Aby umo¿liwiæ sobie utrzymywanie konsumpcji na sta³ym poziomie C w okresie
pracy zarobkowej i w czasie pozostawania na emeryturze, konieczne jest gromadzenie oszczêdno-
�ci podczas okresu pracy zarobkowej. Maksymalny poziom zakumulowanych oszczêdno�ci zosta-
je osi¹gniêty w momencie przechodzenia na emeryturê [Modligliani 1986].

Model Modliglianiego opiera siê na za³o¿eniu, ¿e jednostka podejmuje decyzje dotycz¹ce po-
ziomu konsumpcji wy³¹cznie w oparciu o w³asne dochody osi¹gniête podczas okresu pracy zarob-
kowej, d³ugo�ci tego okresu i przewidywany czas trwania ¿ycia. W szczególno�ci nie bierze siê pod
uwagê mo¿liwo�ci otrzymania spadku, ani pozostawienia go dla przysz³ych pokoleñ.

Ando i Modigliani testowali empirycznie ukierunkowan¹ na przysz³o�æ teoriê konsumpcji [1963].
Uzale¿nili oni konsumpcjê bie¿¹c¹ od bie¿¹cego dochodu i zgromadzonych aktywów. Funkcja
konsumpcji Ando-Modiglianiego ma postaæ:

C = b1Yd + b2A
gdzie:
C � wydatki konsumpcyjne gospodarstw domowych,
Yd � dochód rozporz¹dzalny,
A � poziom aktywów, bogactwo,
b1,b2 � parametry modelu.

W teorii permanentnego dochodu [Friedman 1957], poziom konsumpcji pozostaje wzglêdnie
sta³y nawet wtedy, gdy dochód rozporz¹dzalny w krótkim okresie siê zmienia. Wzrost dochodu,
który nie zostanie uznany za trwa³y, nie prze³o¿y siê na zwiêkszenie konsumpcji, a w ca³o�ci zosta-
nie przeznaczony na oszczêdno�ci. Dopiero wzrost dochodu, uznany za permanentny prze³o¿y siê
na zwiêkszenie poziomu konsumpcji [Hall, Taylor 2005]. Funkcja konsumpcji Friedmana ma postaæ:
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Rysunek 1. Konsumpcja, dochody, oszczêd-
no�ci i maj¹tek w modelu cyklu ¿ycia
�ród³o: Modigliani 1986.
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C = bYp
gdzie:
C � wydatki konsumpcyjne gospodarstw domowych,
Yp � permanentny dochód rozporz¹dzalny,
B � wspó³czynnik.

W modelu Friedmana dochód permanentny jest okre�lony jako przeciêtny dochód z ostat-
nich kilku lat [Hall, Taylor 2005]. Innym podej�ciem jest te¿ oszacowanie dochodu permanentnego
jako sumy dochodu z poprzedniego okresu i czê�ci zwiêkszenia dochodu w bie¿¹cym okresie, co
wynika to z tego, ¿e w momencie, kiedy ma miejsce zmiana dochodu konsument nie wie, czy bêdzie
ona trwa³a, czy przej�ciowa. Zak³ada jednak, ¿e przynajmniej czê�æ tego wzrostu zostanie utrzyma-
na w przysz³o�ci.

Sk³onno�æ do konsumpcji w krajach Unii Europejskiej
Sk³onno�æ do konsumpcji w krajach Unii Europejskiej zosta³a obliczona w oparciu o dane

roczne Eurostat za lata 1995-2009. Przyjêto keynesowsk¹ postaæ funkcji konsumpcji. Wykorzysta-
no nastêpuj¹ce zmienne:
C � wydatki na konsumpcjê finaln¹ gospodarstw domowych i niekomercyjnych instytucji dzia³a-

j¹cych na rzecz gospodarstw domowych w mln euro, wyra¿one w cenach sta³ych z 2000 r.,
Y � dochód rozporz¹dzalny netto wyra¿ony w mln euro, przeliczony indeksem cen towarów i

us³ug konsumpcyjnych dla ka¿dego z krajów, w celu uzyskania wielko�ci wyra¿onej w cenach
sta³ych z 2000 r.
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Wyestymowane klasyczn¹ metod¹ najmniejszych kwadratów parametry keynesowskiej funkcji
konsumpcji dla krajów Unii Europejskiej przedstawiono w tabeli 1. Podano równie¿ warto�ci p-
value dla oszacowanych parametrów krañcowej sk³onno�ci do konsumpcji (c) oraz konsumpcji
autonomicznej (a) i warto�æ skorygowanego wspó³czynnika determinacji R2. Podstawowy okres
przyjêty do badania to lata 1995-2009, w przypadku, kiedy model zosta³ oszacowany na danych
pochodz¹cych z innego okresu, uwzglêdniono to w kolumnie �uwagi�.

Dla trzech krajów (Grecja, Luksemburg i Rumunia), ze wzglêdu na dostêpno�æ danych oszacowano
parametry funkcji konsumpcji dla okresu krótszego ni¿ 1995-2009, dla Malty nie da³o siê ich oszacowaæ.

We wszystkich krajach, poza Luksemburgiem, krañcowa sk³onno�æ do konsumpcji okaza³a siê byæ
istotna statystycznie dla poziomu istotno�ci 5%. Brak istotno�ci krañcowej sk³onno�ci do konsumpcji w
Luksemburgu mo¿e wynikaæ z krótkiego, licz¹cego zaledwie 7 obserwacji, okresu przyjêtego w badaniu.

Najni¿sze wielko�ci parametru c dla poszczególnych krajów wynosi³y 0,42 dla Niemiec, 0,50 dla
Danii i 0,51 dla Holandii. Interesuj¹ce wydaj¹ siê natomiast przypadki najwy¿szych warto�ci krañ-
cowej sk³onno�ci do konsumpcji wynosz¹cej 1,16 w Grecji i 1,15 w Portugalii. Krañcowa sk³onno�æ
do konsumpcji przekraczaj¹ca 1 wskazuje na to, ¿e w przypadku wzrostu dochodu konsumpcja
ro�nie w wiêkszym stopniu ni¿ dochód. Na rysunku 2 przedstawiono stopê wzrostu konsumpcji i
dochodu rozporz¹dzalnego w Grecji i Portugalii.

Zarówno w Grecji, jak i w Portugalii w analizowanym okresie stopa wzrostu wydatków kon-
sumpcyjnych przekracza³a stopê wzrostu dochodu rozporz¹dzalnego. W Grecji stopa wzrostu
konsumpcji by³a wiêksza od stopy wzrostu dochodu do dyspozycji w 7 z 9 analizowanych okre-
sów, a w Portugalii w 11 z 14 okresów. Uzyskane wyniki dla Grecji i Portugalii mog¹ byæ wyznacz-
nikiem pog³êbiania siê sytuacji kryzysowej w tych krajach.

Sk³onno�æ do konsumpcji a bogactwo w krajach Unii Europejskiej
Jako miarê poziomu bogactwa poszczególnych krajów Unii Europejskiej przyjêto poziom PKB per

capita przeliczony zgodnie z parytetem si³y nabywczej, aby umo¿liwiæ porównania w skali miêdzynaro-
dowej. Poniewa¿ dane Eurostat w okresie objêtym badaniem (1995-2009) s¹ niepe³ne, do dalszego
porównywania przyjêto �redni¹ z lat
1999-2007, gdy¿ dla tego okresu dostêp-
ne s¹ dane dotycz¹ce wszystkich kra-
jów. Produkt krajowy brutto na miesz-
kañca wyra¿ony w jednostkach si³y
nabywczej (PPS � ang. purchasing po-
wer standard) dla poszczególnych kra-
jów UE przedstawiono na rysunku 3.

Kraje Europejskie o najni¿szym PKB
na mieszkañca, to Bu³garia i Rumunia, a o
najwiêkszym � Luksemburg, w którym
produkt krajowy na osobê niemal dwu-
krotnie przekracza³ wyniki w krajach znaj-
duj¹cych siê na kolejnych miejscach.

Rysunek 2. Stopa wzrostu wydatków konsumpcyjnych oraz stopa wzrostu dochodu rozporz¹-
dzalnego w Grecji i Portugalii
�ród³o: opracowanie w³asne na podstawie Eurostat 1995-2009.
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Rysunek 3. Produkt krajowy brutto w krajach UE
w tys. PPS/mieszkañca (�rednia z lat 1999-2007)
�ród³o: opracowanie w³asne na podstawie danych Eurostat
1999-2009.
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W celu sprawdzenia, czy istnieje zale¿no�æ pomiêdzy krañ-
cow¹ sk³onno�ci¹ do konsumpcji a poziomem bogactwa po-
szczególnych krajów Unii Europejskiej zestawiono te wielko�ci
na rysunku 4.

Wstêpna analiza danych przedstawionych na rysunku 4
pozwala przypuszczaæ, ¿e istnieje ujemna zale¿no�æ pomiêdzy
sk³onno�ci¹ do konsumpcji a bogactwem w poszczególnych
krajach Unii Europejskiej. W celu weryfikacji tej hipotezy ob-

liczono warto�æ wspó³czynnika korelacji liniowej Pearsona i uzyskano wynik -0,515, istotny staty-
stycznie, zarówno dla poziomu istotno�ci 5%, jak i dla poziomu istotno�ci 1%. Wskazuje to na
wystêpowanie istotnej, ujemnej zale¿no�ci pomiêdzy analizowanymi wielko�ciami.

W kolejnym kroku oszacowano funkcjê regresji, w której uzale¿niono krañcow¹ sk³onno�æ do
konsumpcji (c) od poziomu bogactwa (pkb/os). Wyniki oszacowania przedstawiono w tabeli 2.

W oszacowanej zale¿no�ci poziom bogactwa okaza³ siê istotny statystycznie dla poziomu
istotno�ci 5%. Wraz ze wzrostem poziomu produktu krajowego brutto na mieszkañca o 1 tys. PPS,
wystêpuje zmniejszenie sk³onno�ci do konsumpcji o 1 punkt procentowy.

Podsumowanie i wnioski
Przeprowadzona analiza pozwala na sformu³owanie wniosków:

� najni¿sza krañcowa sk³onno�æ do konsumpcji wystêpowa³a w Niemczech (0,42), Danii (0,50)
i Holandii (0,51),

� krañcowa sk³onno�æ do konsumpcji przekraczaj¹ca 1 wystêpowa³a w Grecji i Portugalii, co jest
wyznacznikiem wystêpowania sytuacji kryzysowej w tych krajach,

� �redni poziom produktu krajowego brutto na mieszkañca w latach 1999-2007 by³ najni¿szy w
Bu³garii i Rumunii, nie przekraczaj¹c poziomu 7 tys. PPS per capita, a najwy¿szy w Luksembur-
gu (ponad 53 tys. PPS per capita),

� istnieje istotna statystycznie ujemna korelacja pomiêdzy poziomem bogactwa a sk³onno�ci¹ do
konsumpcji w krajach Unii Europejskiej,

� oszacowana zale¿no�æ pozwala stwierdziæ, ¿e zwiêkszeniu poziomu PKB per capita o 1 tys. PPS
towarzyszy zmniejszenie sk³onno�ci do konsumpcji o 1 p.p.
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Rysunek 4. Zale¿no�æ pomiêdzy
�rednim poziomem PKB per
capita w tys. PPS (o� pozioma)
a oszacowan¹ sk³onno�ci¹ do
konsumpcji (o� pionowa) w
krajach Unii Europejskiej
�ród³o: opracowanie w³asne na
podstawie danych Eurostat.
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Summary
The paper presents estimation of marginal propensity to consume in the countries of the European Union in the

period of 1995-2009. It also aims at answering the question if there is any correlation between marginal propensity
to consume and the wealth level of the European Union countries. The lowest level of marginal propensity to
consume based on the consumption function of Keynes was in Germany (0,42), while the highest was in Greece and
Portugal (above 1).There is statistically significant correlation between marginal propensity to consume and the
wealth level of the countries of the European Union (correlation coefficient -0,51). The propensity to consume
decreases with an increase of the gross domestic product per capita in the purchase power standards.
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