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Synopsis. Celem artyku³u jest wskazanie mo¿liwo�ci wzrostu popytu na ¿ywno�æ w Polsce na drodze zmniejsze-
nia nierówno�ci dochodowych gospodarstw domowych. Na podstawie oceny kszta³towania siê wspó³czynnika
elastyczno�ci dochodowej popytu na ¿ywno�æ w poszczególnych grupach dochodowych gospodarstw domowych,
zasygnalizowano mo¿liwo�ci z³agodzenia bariery popytu na ¿ywno�æ w Polsce.

Wstêp
Rozwój gospodarczy prowadz¹cy do wzrostu poziomu dochodów gospodarstw domowych

sprawia, ¿e stopniowemu nasyceniu ulega poziom popytu na produkty rolno-¿ywno�ciowe. Niski
poziom popytu w stosunku do mo¿liwo�ci poda¿owych rolnictwa jest jedn¹ z g³ównych przyczyn
dysparytetu dochodów rolniczych [Czy¿ewski 2007]. Bariera popytu na produkty rolno-¿ywno-
�ciowe w istotny sposób ogranicza mo¿liwo�ci rozwojowe rolnictwa. ̄ aden sektor gospodarki nie
mo¿e siê rozwijaæ, je�li nie ma popytu na dobra i us³ugi, które wytwarza [Wo� 1996]. Jeden z klasyków
ekonomiki rolnictwa Heady twierdzi³, ¿e farmerzy zawsze z nadziej¹ upatrywali wzrostu popytu na
¿ywno�æ jako trzecie podstawowe �ród³o (po wzro�cie produktywno�ci ziemi i wzro�cie wydajno-
�ci pracy) eliminuj¹ce problemy cenowe i dochodowe w rolnictwie [Rembisz 2008]. Instrumenta-
rium wspólnej polityki rolnej (oprócz instrumentów bezpo�redniego wsparcia dochodów) jest zasad-
niczo ukierunkowane na poprawê sytuacji dochodowej rolników drog¹ wzrostu wydajno�ci pracy i
produktywno�ci czynnika ziemi (nierolnicze wykorzystanie ziemi, migracje si³y roboczej z rolnictwa i
emerytury strukturalne). Popytowe czynniki poprawy sytuacji dochodowej rolnictwa pozostaj¹ nie-
co na uboczu. Warto jednak postawiæ w tym miejscu pytanie: czy w Polsce zosta³y ju¿ wyczerpane
mo¿liwo�ci wzrostu popytu na produkty rolno-¿ywno�ciowe. Aby odpowiedzieæ na to pytanie, nale-
¿y przyjrzeæ siê podstawowym czynnikom, które determinuj¹ rozmiary tego popytu.

Zgodnie z teori¹ ekonomii, popyt jest to ilo�æ produktów, jak¹ konsument jest gotów nabyæ
przy danej cenie tego produktu dysponuj¹c okre�lonym dochodem1 . Zasadnicze znaczenie dla
mo¿liwo�ci kszta³towania siê popytu na ¿ywno�æ (obok cen) ma przeciêtny poziom dochodów gospo-
darstw domowych2 . Jednak oprócz �redniego poziomu dochodu gospodarstw, wa¿na jest tak¿e skala
ich zró¿nicowania. W literaturze z zakresu ekonomii rolnej czêsto pojawia siê sugestia, ¿e bardziej
równomierny rozk³ad dochodów jest czynnikiem, który mo¿e przyczyniæ siê do wzrostu popytu na
¿ywno�æ [Zegar 2004, Rembisz 2008]. G³ównym celem artyku³u jest wskazanie mo¿liwo�ci z³agodzenia
bariery popytowej w wyniku zmniejszenia skali nierówno�ci dochodów gospodarstw domowych. Cel
ten zostanie osi¹gniêty na drodze oceny kszta³towania siê wspó³czynnika elastyczno�ci dochodo-
wej popytu w poszczególnych grupach kwintylowych gospodarstw domowych.

1 Popyt w niniejszym opracowaniu jest wyra¿ony w ujêciu wydatków oraz ilo�ciowego spo¿ycia. Zauwa¿my, ¿e
s¹ to pojêcia nieco odmienne metodologicznie.

2 Do pozosta³ych czynników wp³ywaj¹cych na popyt na ¿ywno�æ (w ujêciu wydatków, czy spo¿ycia ilo�ciowe-
go)  zalicza siê równie¿ wielko�æ produkcji ¿ywno�ci, dostêpno�æ kredytów konsumpcyjnych oraz wiele
czynników  o charakterze pozaekonomicznym (poziom wykszta³cenia, miejsce zamieszkania, emocje, na-
wyki konsumpcyjne i edukacja konsumentów) [Kwasek 2008].
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Problem nierówno�ci dochodowych w literaturze ekonomicznej
Problematyka nierówno�ci dochodowych zajmuje coraz wiêcej miejsca w literaturze ekono-

micznej. Kwestia rozwarstwienia dochodów jest szeroko rozwa¿ana w kontek�cie zwi¹zku ze wzro-
stem gospodarczym. Dyskusja na temat wp³ywu wzrostu gospodarczego na nierówno�ci docho-
dowe nabra³a rozmachu w latach 50-tych minionego wieku. W 1955 roku Simon Kuznets wysun¹³
hipotezê, ¿e wzrost gospodarczy w pocz¹tkowym okresie prowadzi do wzrostu nierówno�ci do-
chodowych, a nastêpnie do ich zmniejszenia3 [Kumor 2008].

Z czasem zaczêto zastanawiaæ siê nad odwrotnym kierunkiem zale¿no�ci. Stawiano coraz czê�ciej
pytania, w jaki sposób nierówno�ci dochodowe wp³ywaj¹ na wzrost gospodarczy4. W tej kwestii
pogl¹dy ekonomistów s¹ podzielone. Jedni traktuj¹ nierówno�ci jako niezbêdny warunek wzrostu
gospodarczego, gdy¿ dochody najbogatszych tworz¹ warunki dla oszczêdno�ci przekszta³canych w
inwestycje, które s¹ z kolei motorem napêdowym rozwoju. Inni natomiast podkre�laj¹, ¿e zbyt du¿e
rozwarstwienie dochodów mo¿e stanowiæ przeszkodê dla wzrostu gospodarczego (m.in. prace Sti-
glitza, Sena, Kowalika) [Zegar 2004]. To drugie podej�cie zyska³o z czasem na popularno�ci, gdy¿
coraz czê�ciej podkre�la siê, ¿e sposób podzia³u korzy�ci wynikaj¹cych ze wzrostu gospodarczego
jest równie wa¿ny, jak dynamika jego wzrostu. W ostatnich latach zaczyna zatem przewa¿aæ pogl¹d o
negatywnym wp³ywie nierówno�ci dochodów na wzrost gospodarczy [Sztaudynger 2005].

Problem nierówno�ci dochodów w Polsce zosta³ szeroko zbadany w literaturze. Wyniki badañ
licznych autorów (m.in. Wiêcka, Kudryckiej, Radziukiewicz, Zienkowskiego, ̄ ó³kiewskiego) wska-
zuj¹ na fakt pog³êbienia siê polaryzacji dochodów gospodarstw domowych w Polsce w latach 1990-
2004. Od roku 2004 skala nierówno�ci nieco siê ustabilizowa³a, o czym �wiadczy kszta³towanie siê
wspó³czynnika Giniego5  dla Polski (0,36 � 2005 r., 0,33 � 2006 r., 0,32 � 2007 r., 0,32 � 2008 r.)6.

Zaprezentowane powy¿ej pogl¹dy ekonomistów w kwestii zró¿nicowania dochodów sk³aniaj¹
do refleksji, ¿e nierówno�ci dochodowe le¿¹, zarówno po stronie efektów, jak te¿ uwarunkowañ
wzrostu gospodarczego. W artykule problem nierówno�ci zosta³ zawê¿ony do wp³ywu na popyt
na produkty ¿ywno�ciowe. Popyt ten jako jeden z czynników wp³ywaj¹cych na wzrost gospodar-
czy determinuje w istotny sposób mo¿liwo�ci rozwoju rolnictwa.

Dochody i popyt na ¿ywno�æ
Oceny kszta³towania siê poziomu dochodów i spo¿ycia ¿ywno�ci dokonano na podstawie wyni-

ków badañ bud¿etów gospodarstw domowych opracowywanych przez GUS. Z uwagi na to, ¿e poziom
dochodów gospodarstw domowych jest pochodn¹ sytuacji gospodarczej kraju, w latach 2005-2007
(okres dobrej koniunktury gospodarczej) odnotowano wzrost realnych dochodów rozporz¹dzalnych
na osobê w gospodarstwach domowych ogó³em (dochody te wzros³y realnie w 2007 roku o 8,7, a w 2006
roku o 8,5% w relacji do lat poprzednich). Na wzrost dochodów w tym okresie z³o¿y³y siê przede
wszystkim dobra sytuacja w gospodarce, wzglêdnie wysoki eksport, korzystne tendencje na rynku
pracy (wzrost wynagrodzeñ  i spadek stopy bezrobocia), a tak¿e dop³aty bezpo�rednie dla rolników7 .

Poziom dochodów gospodarstw domowych w sposób zasadniczy determinuje kszta³towanie siê
popytu na produkty ¿ywno�ciowe. Pozytywne zmiany w kszta³towaniu siê dochodów rozporz¹dzal-
nych prze³o¿y³y siê wzrost popytu na ¿ywno�æ. Popyt na ¿ywno�æ mierzony poziomem wydatków na
osobê w gospodarstwach domowych wzrós³ realnie w 2007 r. o 1,8, natomiast w 2006 r. o 3,5%. W
badanym okresie w warunkach rosn¹cych dochodów zmniejszy³ siê udzia³ wydatków na ¿ywno�æ w
wydatkach ogó³em (z 28,1 w 2005 r. do 26,6% w 2007 r.), co jest zgodne z prawem Engla (tab. 1).

3 Zdaniem Kuznetsa zale¿no�æ pomiêdzy wzrostem gospodarczym, a nierówno�ciami dochodowymi przyjmuje
postaæ paraboli. Pogl¹dy te by³y pó�niej wielokrotnie podwa¿ane na forum ekonomicznym.

4 Badania wp³ywu nierówno�ci dochodów na wzrost gospodarczy rozpoczêli  w 1993 r. Galor i Zeira [Sztaudyn-
ger 2005].

5 Wspó³czynnik Giniego jest miar¹ nierówno�ci rozk³adu dochodów przyjmuj¹c¹ warto�ci od 0 do 1. Im wiêksza
warto�æ wspó³czynnika tym wiêksze nierówno�ci dochodów.

6 Na podstawie danych GUS: Dochody i warunki ¿ycia ludno�ci w Polsce (poszczególne lata).
7 W konsekwencji wsparcia unijnego dochody gospodarstw domowych rolników wzros³y najsilniej w badanym

okresie spo�ród wszystkich podstawowych grup spo³eczno-ekonomicznych (intensywno�æ zmian  wynika³a
równie¿ z tego, ¿e wzrost nast¹pi³ z wzglêdnie niskiego pu³apu dochodów). Chocia¿ jak podkre�la Zegar
[2008] w 2007 r. dochody rolników wzros³y raczej w wyniku wzrostu cen i ilo�ci produkcji, ani¿eli dop³at
unijnych  (aprecjacja z³otego oraz wykorzystanie limitów dop³at) Jednak w 2008 roku nast¹pi³o zahamowa-
nie pozytywnych zmian w sytuacji dochodowej gospodarstw rolników.
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Natomiast w ilo�ciowym spo¿yciu
podstawowych grup ¿ywno�ci w wiêk-
szo�ci produktów odnotowano spa-
dek ich spo¿ycia8. Przyk³adowo, w ba-
danym okresie �rednie miesiêczne
ilo�ciowe spo¿ycie na osobê pieczy-
wa i produktów zbo¿owych spad³o o
8,8%, mleka i przetworów mlecznych �
13,3%, jaj � 11%, owoców � 8,6% i
warzyw � 13,3%9. Wzrós³ natomiast
popyt (spo¿ycie ilo�ciowe) na produk-
ty o wysokim stopniu przetworzenia
(tab. 2).

W latach 2005-2007 spo¿ycie ilo-
�ciowe wzros³o o: 11,1% � wêdlin wy-
sokogatunkowych, 29,4% � jogurtów,
16,7% � wyrobów cukierniczych, 5,7%
� serów dojrzewaj¹cych i topionych.
Wzrost wydatków na ¿ywno�æ przy
jednoczesnym spadku ilo�ciowym spo-
¿ycia wiêkszo�ci podstawowych grup
¿ywno�ci wynika m.in. ze zmian w
strukturze spo¿ycia ¿ywno�ci.

Zale¿no�æ dochód-konsumpcja10

Popularnym miernikiem reakcji popytu na zmianê dochodów jest wspó³czynnik elastyczno�ci
dochodowej popytu. Wspó³czynnik ten wskazuje o ile  procent zmieni siê popyt w wyniku zmiany
dochodów o 1% [Varian 2002]. W analizach empirycznych elastyczno�æ dochodowa popytu sza-
cowana jest na podstawie obserwacji wydatków, a nie wolumenu danego dobra. Wówczas nale¿y
j¹ interpretowaæ jako procentow¹ zmianê poziomu wydatków na skutek jednoprocentowej zmiany
poziomu dochodów i jest ona okre�lana mianem elastyczno�ci dochodowej wydatków [Tomek,
Robinson 2001]. W Polsce na podstawie wyników badañ bud¿etów gospodarstw domowych
szacowane s¹ wspó³czynniki elastyczno�ci dochodowej, zarówno wydatków (dla ogó³u produk-
tów ¿ywno�ciowych), jak i popytu (dla poszczególnych produktów ¿ywno�ciowych).

Warunkiem oszacowania wspó³czynników elastyczno�ci dochodowej popytu jest znajomo�æ
postaci analitycznej funkcji opisuj¹cej relacjê pomiêdzy wydatkami na ¿ywno�æ, a poziomem do-
chodu. Do�wiadczenia badawcze wskazuj¹, ¿e w Polsce zale¿no�æ pomiêdzy poziomem dochodu
rozporz¹dzalnego, a wielko�ci¹ wydatków na osobê gospodarstw domowych w rozpatrywanym
okresie najlepiej opisuje tzw. model Workinga11  [Kwasek 2008].

Oszacowana postaæ analityczna funkcji konsumpcji pozwala na zbadanie wspó³czynnika ela-
styczno�ci dochodowej popytu na ¿ywno�æ dla ró¿nych poziomów dochodu rozporz¹dzalnego go-
spodarstw domowych. Wyniki badañ Kwasek i �wietlik [2008, 2009]oraz Gulbickiej [2007] wykaza³y,
¿e wspó³czynnik ten kszta³tuje siê w Polsce �rednio na poziomie 0,3-0,4 (tab. 3). Oznacza to, ¿e wzrost
�redniego poziomu dochodów rozporz¹dzalnych w przeliczeniu na jednego cz³onka gospodarstw
domowych o 1%, prowadzi do wzrostu przeciêtnego poziomu wydatków na osobê o oko³o 0,3-0,4%.
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8 Spadek ilo�ciowego spo¿ycia w przypadku niektórych grup ¿ywno�ci wynika³ ze s³abszych zbiorów w tym okresie.
9 Wed³ug obliczeñ dokonanych na podstawie danych GUS dotycz¹cych ilo�ciowego spo¿ycia danych  produk-

tów na osobê w gospodarstwach domowych w 2005 i 2007 r.
10 W rozdziale wykorzystano wyniki badañ  Gulbickiej [2007] oraz Kwasek i �wietlik [2008, 2009] dotycz¹ce

wspó³zale¿no�ci dochodu i poziomu spo¿ycia ¿ywno�ci w latach 2005-2007 w Polsce.
11 Model Workinga, to model prezentuj¹cy zale¿no�æ pomiêdzy dochodem, a wydatkami na ¿ywno�æ w postaci

Y = eb0 + b1 / X, gdzie Y � wydatki na ¿ywno�æ, a X � dochód. Model ten opisuje coraz wolniejszy wzrost wydatków
na skutek wzrostu dochodów zmierzaj¹cy asymptotycznie do poziomu nasycenia wynosz¹cego eb0. Ela-
styczno�æ funkcji Workinga wzglêdem dochodu wynosi zatem ED = -b1 / X.
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Wyniki zaprezentowane w tabeli 3
wskazuj¹, ¿e elastyczno�æ dochodo-
wa wydatków na ¿ywno�æ maleje w
sposób hiperboliczny (coraz szybciej)
wzglêdem wzrostu dochodów12. W
2007 roku dla gospodarstw domowych
o miesiêcznych dochodach ni¿szych
od 334 z³/os. ¿ywno�æ ma charakter
dóbr luksusowych, gdy¿ wspó³czyn-
nik elastyczno�ci jest wy¿szy od jed-
no�ci (dla roku 2005 i 2006 poziom tego
dochodu wyniós³ odpowiednio: 262 i
241 z³/os.).

Dysponuj¹c informacjami odno-
�nie kszta³towania siê przeciêtnych
dochodów rozporz¹dzalnych na oso-
bê w poszczególnych grupach kwin-
tylowych gospodarstw domowych,
mo¿na oszacowaæ dla tych grup gospodarstw �redni poziom wspó³czynnika elastyczno�ci dochodo-
wej wydatków na ¿ywno�æ (tab. 4).

Wyniki tabeli 4 prowadz¹ do kilku wa¿nych konkluzji. W grupie 20% gospodarstw domowych o
najni¿szych dochodach, wspó³czynniki elastyczno�ci dochodowej oscylowa³y wokó³ 1 (w latach
2005-2007). Z jednej strony oznacza to, ¿e wzrost dochodów tej grupy gospodarstw doprowadzi do
stosunkowo silnego wzrostu wydatków na ¿ywno�æ, z drugiej strony wskazuje, ¿e ¿ywno�æ dla tych
gospodarstwach ma status dobra prawie luksusowego. Spora czê�æ ludno�ci nie ma dostatecznie
zaspokojonych podstawowych potrzeb ¿ywno�ciowych13, co w warunkach nadprodukcji jest swo-
istym paradoksem obecnych czasów. W kolejnych grupach kwintylowych poziom wspó³czynnika
stosunkowo szybko obni¿a siê, by w grupie 20% najzamo¿niejszych gospodarstw domowych osi¹-
gn¹æ poziom 0,15-0,17. Jest to poziom relatywnie niski, ale nadal poziom wydatków na ¿ywno�æ
najbogatszych gospodarstw jest daleki od nasycenia. Tak du¿e ró¿nice w kszta³towaniu siê wspó³-
czynników elastyczno�ci wydatków na ¿ywno�æ w poszczególnych grupach dochodowych gospo-
darstw oraz niski ich poziom w grupie najubo¿szych, daj¹ mocne podstawy do tego, by s¹dziæ, ¿e
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12 Ma to wa¿ne implikacje w kontek�cie oceny wp³ywu nierówno�ci dochodów na mo¿liwo�ci wzrostu dochodów,
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13 Wed³ug szacunków Kwasek i �wietlik [2008] jest to oko³o 7-8 mln mieszkañców.
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zmniejszenie rozwarstwienia dochodów, przyczyni siê do wzrostu popytu na ¿ywno�æ.
W latach 2005-2006 wspó³czynniki elastyczno�ci we wszystkich grupach nieznacznie zmala³y.

Nieco zaskakuj¹ce wyniki uzyskano w roku 2007. Mog³oby siê wydawaæ, ¿e wzrost realnych do-
chodów rozporz¹dzalnych w tym roku, sprawi, ¿e wspó³czynniki elastyczno�ci obni¿¹ siê w po-
szczególnych grupach dochodowych. Wzrost tych wspó³czynników mo¿e wynikaæ, z istotnych
zmian w strukturze spo¿ycia. W koszykach ¿ywno�ci pojawiaj¹ siê relatywnie dro¿sze produkty
¿ywno�ciowe o wysokiej jako�ci (zdrowa ekologiczna ¿ywno�æ). Maj¹ one charakter dóbr luksu-
sowych dla wielu gospodarstw domowych, st¹d pojawienie siê ich w koszyku konsumpcyjnym
sprawia, ¿e przeciêtna elastyczno�æ dochodowa wydatków na ¿ywno�æ nieco wzros³a14. Wzrasta-
j¹cy udzia³ tych produktów w spo¿yciu ¿ywno�ci zak³óca nieco dzia³anie prawa Engla15. Poziom
nasycenia wydatków na ¿ywno�æ ro�nie z czasem16, prowadz¹c tym samym do wzrostu wspó³-
czynników elastyczno�ci dochodowej wydatków w warunkach rosn¹cych dochodów. Rosn¹cy
popyt na zdrow¹ ¿ywno�æ to kolejna �furtka� popytowych mo¿liwo�ci rozwoju rolnictwa.

Wynikaj¹cy z przedstawionych szacunków rozk³ad wspó³czynników elastyczno�ci dochodo-
wej oznacza, ¿e przy wiêkszym stopniu egalitaryzacji dochodów ludno�ci, istniej¹ wiêksze mo¿li-
wo�ci wzrostu wydatków na ¿ywno�æ. Silniejszy wzrost dochodów gospodarstw o ni¿szych do-
chodach ni¿ wzrost dochodów gospodarstw najzamo¿niejszych ma szansê przyczyniæ siê do
silniejszego wzrostu popytu na ¿ywno�æ.

Podsumowanie
Bariera popytu na rynku produktów ¿ywno�ciowych w Polsce nie wynika z nasycenia poziomu

wydatków na ¿ywno�æ, jest raczej efektem wzglêdnie niskiego poziomu dochodów rozporz¹dzal-
nych du¿ej czê�ci gospodarstw domowych. Ocena kszta³towania siê wska�ników elastyczno�ci
dochodowej popytu (wydatków) w poszczególnych grupach dochodowych gospodarstw wska-
zuje, ¿e zmniejszenie nierówno�ci dochodów przez relatywnie silniejszy wzrost dochodów naj-
ubo¿szych gospodarstw domowych przyczyni siê do wzrostu popytu na ¿ywno�æ, zw³aszcza przy
wzglêdnie niskim poziomie przeciêtnych dochodów rozporz¹dzalnych. Tym samym oprócz szeroko
opisywanych w literaturze przes³anek etycznych zmniejszania nierówno�ci dochodowych, artyku³
dostarcza kolejnego argumentu o charakterze czysto ekonomicznym. Na polskim rynku produktów
¿ywno�ciowych istniej¹ mo¿liwo�ci ³agodzenia barier popytowych na drodze wzrostu dochodów
gospodarstw domowych przy jednoczesnym zmniejszaniu skali ich zró¿nicowania. Rosn¹cy udzia³
spo¿ycia zdrowszej ekologicznej ¿ywno�ci, dodatkowo wzmacnia argument mo¿liwo�ci wzrostu
popytu na ¿ywno�æ w warunkach wzrastaj¹cych dochodów.
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Summary
The purpose of the article is an indication of possible growth in food demand in Poland by reducing income

inequalities in households. Based on the assessment of changing coefficient of the income elasticity of food
demand in each group of income households, possibilities of reducing barriers of food demand in Poland will be
signaled.  
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