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Synopsis. W artykule podjęto próbę dokonania szacunku i oceny stopnia nasycenia wydatków na żywność w Polsce 
w latach 2005-2009 przy wykorzystaniu kształtowania się współczynnika elastyczności dochodowej wydatków na 
żywność, wyznaczanego na podstawie danych budżetów gospodarstw domowych. W artykule stwierdzono, że po-
mimo wzrostu poziomu dochodów gospodarstw domowych stopień nasycenia wydatków na żywność nie zmienił się 
istotnie w badanym okresie. Może być to efektem wzrostu aspiracji gospodarstw domowych w zakresie konsumpcji 
żywności. Oznacza to, że nadal istnieje duży zakres niezrealizowanych potrzeb w zakresie konsumpcji.

Wstęp
Od momentu wstąpienia Polski do Unii Europejskiej obserwuje się nasilenie procesu homogenizacji 

wzorców konsumpcji. Do upowszechniania się i upodabniania zachowań konsumpcyjnych doprowadziły 
m.in. rozwój międzynarodowych sieci handlowych, unifi kacja ofert handlowych, większe możliwości 
mobilności konsumentów poprzez rozwój masowej turystyki sprzyjający wymianie wzorców konsumpcji 
pomiędzy różnymi krajami oraz  rosnący zakres wykorzystania sieci internetowej w Polsce [Kwasek 2010]. 
Można zatem stwierdzić, że w Polsce  wystąpiło zjawisko międzynarodowego efektu demonstracji, które 
doprowadziło do rozpowszechnienia się potrzeb i ujednoliconych sposobów ich zaspokajania [Burgiel 2000].

Proces homogenizacji zachowań konsumenckich dotyczy również konsumpcji artykułów żywnościowych. 
Współczesnego konsumenta żywności cechuje większa swoboda wyboru artykułów żywnościowych, wzrost 
zainteresowania zdrową żywnością oraz zasadami racjonalnego żywienia [Gutkowska, Ozimek 2005]. Ponadto 
rosnąca wśród konsumentów świadomość problemami środowiska naturalnego, zagrożeniami dla zdrowia 
płynącymi z produkcji opierającej się na GMO sprawiły, że oczekiwania wobec żywności gwałtownie wzrosły. 
Konsumpcja artykułów żywnościowych przestała być tylko aktem zaspokajania głodu, ale powinna sprzyjać 
utrzymaniu zdrowia i satysfakcji z jej konsumowania. Konsumpcja artykułów żywnościowych zatem zaspokaja 
coraz szerszy zakres potrzeb, nie tylko fi zjologicznyc. Mechanizm zaspokajania potrzeby głodu opisał szeroko 
Szczepański [1981], który poprzez podział potrzeb na rzeczywiste, otoczkowe i pozorne podkreślał, że potrzeby 
biologiczne nigdy nie pozostają w stanie „biologicznej czystości”, lecz zawierają także elementy społeczne i kul-
turowe. Wykwintna potrawa oprócz zaspokajania głodu, zaspokaja również potrzebę, m.in. prestiżu społecznego.

Przyjęcie wzorców konsumpcji żywności od krajów wyżej rozwiniętych w warunkach relatywnie 
niższego poziomu dochodów polskich gospodarstw domowych może wywołać niekiedy efekt silniej-
szego wzrostu aspiracji w zakresie konsumpcji od tempa wzrostu dochodów jakie wystąpiło w okresie 
po wejściu Polski do struktur unijnych. Dla wielu gospodarstw domowych pomimo wzrostu dochodów 
i wydatków paradoksalnie stopień zaspokojenia potrzeb nie zwiększył się istotnie. 

Głównym celem artykułu jest wykazanie, że polskie gospodarstwa domowe – mimo wzrostu do-
chodów w latach 2005-2009 nadal mają spory zakres niezrealizowanych potrzeb konsumpcyjnych z 
zakresie żywności. W artykule zaprezentowano więc podejście do badań konsumpcji żywności w skali 
mikroekonomicznej. Zrealizowano to poprzez ocenę stopnia nasycenia konsumpcji żywności (odzwier-
ciedlonej w poziomie wydatków na żywność) na podstawie danych budżetów gospodarstw domowych. 
Takie podejście uwzględnia fakt, że nie zawsze wzrost wydatków na żywność oznacza wzrost stopnia 
zaspokojenia potrzeb związanych z konsumpcją żywności (wraz ze wzrostem zamożności gospodarstw 
domowych rosną ich potrzeby konsumpcyjne). Podjęcie takiej problematyki może mieć istotne znaczenie 
w ocenie potencjalnych możliwości wzrostu popytu na żywność w Polsce.
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Potrzeby, popyt i konsumpcja żywności – ujęcie teoretyczne
Wzrostowi aspiracji w zakresie konsumpcji towarzyszy wzrost potrzeb konsumpcyjnych. O tym 

jaka skala potrzeb zostanie zaspokojona decyduje m.in. zrealizowany poziom konsumpcji. Podjęcie w 
artykule problemu pośredniego wpływu rosnących aspiracji na poziom wydatków na żywność i stopnia 
ich nasycenia wymaga zatem przedstawienia podstawowych związków pomiędzy potrzebami, popytem 
i konsumpcją żywności. 

Potrzeby ludzkie są kategorią niezwykle złożoną wymagającą interdyscyplinarnego podejścia. W ogól-
nym ujęciu są one stanem braku czegoś co jest konieczne do funkcjonowania jednostki w wielu wymiarach 
życia [Szczepański 1981]. Nauka ekonomii ujmuje potrzeby przez pryzmat wymiany dóbr i usług. Potrzeba 
jako kategoria ekonomiczna występuje wówczas, gdy proces jej zaspokajania odbywa się za pomocą dóbr 
i usług [Pohorille 1985]. Potrzeby takie określa się mianem konsumpcyjnych.

Charakteryzując w skrócie związek potrzeb z popytem i konsumpcją należy stwierdzić, że nie są to 
pojęcia tożsame. Popyt i konsumpcja są pochodną potrzeb, jednak ich poziom i struktura zależą od siły 
nabywczej konsumenta i danej sytuacji na rynku. Formą ujawniania się potrzeb na rynku jest popyt. 
Reprezentuje on jednak tylko tę część potrzeb konsumpcyjnych, która jest odzwierciedlana w ramach 
danego funduszu nabywczego konsumenta [Hodoly 1961]. Z tego wynika, że o tym w jakim stopniu 
potrzeby konsumpcyjne znajdują odbicie w popycie efektywnym1 zależy m.in. od poziomu dochodów 
i cen. Większą zgodność z kategorią potrzeb konsumpcyjnych zapewnia pojęcie popytu potencjalnego, 
czyli takiego który nie jest ograniczany rozmiarami dochodu i cen. Ustalenie rozpiętości między potrze-
bami, a popytem efektywnym umożliwia uzyskanie cennych informacji dotyczących wielkości, struktury 
i tendencji rozwojowych popytu [Krasiński i in.1984].

Konsumpcja natomiast jest procesem zaspokajania potrzeb za pomocą dóbr i usług [Kramer 1997]. 
Taki sposób defi niowania konsumpcji oznacza, że potrzeby konsumpcyjne mogą być zaspokajanie również 
poprzez dobra wytwarzane we własnym zakresie. W przypadku żywności problem ten dotyczy zasadni-
czo gospodarstw rolnych, w których nadal stosunkowo duże znaczenie ma zjawisko samozaopatrzenia. 
Zjawisko to szeroko opisuje m.in. Urban [2003]. W pozostałych grupach społeczno-ekonomicznych 
gospodarstw domowych wytwarzanie żywności we własnym zakresie ma coraz mniejszy zakres i skalę 
(m.in. zanikający wraz z rozwojem społeczno-ekonomicznym zakres prac w ogródkach działkowych). 
Ponadto, poziom i struktura konsumpcji żywności zależy również od warunków rynkowych W przy-
padku nadwyżki podaży na rynku, konsumpcja odpowiada w przybliżeniu popytowi (różnica między 
tymi kategoriami wynika jedynie z racji spożycia naturalnego). W artykule jako reprezentanta poziomu 
konsumpcji żywności przyjęto poziom wydatków na żywność gospodarstw domowych Podejście takie 
znajduje uzasadnienie w literaturze: „Klasyczne metody określania wielkości i struktury popytu i spożycia 
opierają się na badaniu wydatków (…). Funkcje spożycia są z reguły ujmowane jako funkcje wydat-
ków (…). Postępowanie to jest całkowicie słuszne, pod warunkiem, że zdajemy sobie sprawę z różnicy 
zakresów takich pojęć jak popyt, wydatki, spożycie” [Hodoly 1961]. Stąd w rozważaniach przedsta-
wiono w skrócie teoretyczne związki między potrzebami, popytem i konsumpcją.  Wydatki na żywność 
rejestrowane przez GUS obejmują zakupy gotówkowe, na kredyt oraz wartość spożycia naturalnego.

 Metoda szacowania stopnia nasycenia wydatków na żywność
Ważnym parametrem służącym do oszacowania stopnia nasycenia potrzeb konsumpcyjnych w zakresie 

żywności jest współczynnik elastyczności dochodowej wydatków na żywność gospodarstw domowych 
oszacowany na podstawie ekonometrycznych modeli Workinga. Zastosowanie takiej metodyki badań 
wymaga przyjęcia kilku założeń. Po pierwsze, wydatki są dobrym reprezentantem popytu na żywność. 
Po drugie, funkcja wydatków na żywność w zależności od poziomu dochodów jest funkcją rosnącą z 
asymptotą poziomą, gdyż tylko wtedy można oszacować z odpowiednia dokładnością poziom nasycenia 
wydatków.

W przypadku rozpatrywania popytu na żywność jako agregatu złożonego z wielu asortymentów, 
jego reprezentantem w badaniach empirycznych są wydatki na żywność (ujęcie wartościowe popytu). 
Wydatki poniesione na zakup artykułów żywnościowych można traktować jako dobrą miarę popytu w 
przypadku, gdy mamy do czynienia z danymi przekrojowymi jakimi są dane budżetów gospodarstw 
domowych publikowane przez GUS. Wówczas uzasadnione jest przyjęcie założenia stałości cen, które 
są w dużym przybliżeniu jednakowe dla wszystkich gospodarstw domowych [Welfe 1978]. Ponadto 
wydatki będą dobrze reprezentowały popyt na żywność w sytuacji występowania nadwyżki podaży na 
rynku żywności. Ponieważ w ostatnim dziesięcioleciu na rynku żywności mamy zasadniczo do czynienia 
1 Popyt efektywny to chęć nabycia towarów poparta posiadaniem odpowiedniej siły nabywczej. Jest to zatem klasyczna defi nicja 

popytu. Przymiotnika ‘efektywny’ używa się m.in. w celu przeciwstawiania go pojęciu popytu potencjalnego [Hodoly 1961]. 
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z nadwyżką podaży, zatem uprawnionym będzie przyjęcie założenia, że poziom zakupów żywności bę-
dzie poprawnie identyfi kował kategorię popytu. Drugie założenie dotyczące postaci analitycznej modelu 
wydatków na żywność, ma szerokie uzasadnienie teoretyczne i empiryczne. Z prawa Engla wynika, że 
poziom wydatków na żywność wzrasta w tempie coraz wolniejszym wraz ze wzrostem poziomu dochodów 
gospodarstw domowych zbliżając się do pewnego poziomu nasycenia (dla niektórych dóbr od pewnego 
poziomu dochodów wydatki zaczynają zmniejszać się) [Rembisz 2008]. Taki sposób zachowania się 
wydatków na żywność odzwierciedlają szeroko opisywane w literaturze przedmiotu modele Tornquista 
(w szczególności model I rodzaju) oraz model Workinga [Borkowski i in. 2003]. Modele z asymptotą 
poziomą mają szerokie zastosowania w badaniach empirycznych w Polsce (m.in. w pracach Gulbickiej, 
Świetlik i Kwasek, a wcześniej Bartel).

Dla przejrzystości toku wywodu i łatwości obliczeń wykorzystano model Workinga, który ma postać:
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gdzie:
Y – poziom wydatków na żywność na osobę gospodarstw domowych,
X – poziom dochodu na osobę gospodarstw domowych
b0 , b1

 – parametry modelu.

Defi niując poziom nasycenia wydatków na żywność jako poziom wydatków, które chciałyby przezna-
czyć gospodarstwa domowe na żywność, gdyby nie miały ograniczeń po stronie dochodów uzyskujemy:
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Jest to poziom nasycenia wydatków na żywność dla danego roku otrzymany na podstawie przekrojo-
wych danych budżetów gospodarstw domowych. Ponieważ potrzeby są kategorią zmienną, w warunkach 
silnie rosnących aspiracji w zakresie konsumpcji poziom ten zmienia się z roku na rok. Przyjmując nato-
miast, że stopień nasycenia wydatków na żywność jest stosunkiem poziomu zrealizowanych wydatków 
na żywność przy danych dochodach do poziomu nasycenia wydatków otrzymujemy:
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gdzie:
φ stopień nasycenia wydatków na żywność.

Powyższa formuła wskazuje w jakim stopniu zrealizowane wydatki na żywność odnoszą się do kwoty 
jaką gospodarstwa domowe chciałyby przeznaczyć, gdyby nie miały ograniczeń po stronie dochodów. 
Stopień nasycenia może być przy takim ujęciu zaniżony, gdyż poziom nasycenia wydatków odnoszony 
jest do wielkości asymptotycznej wydatków. Zauważmy, że dla x , stopień nasycenia wydatków 
wyniesie 100%. Jest zgodne z tym, że gdyby gospodarstwa domowe miały nieograniczony poziom 
dochodów, to przy założeniu stałości potrzeb i aspiracji zrealizowałyby w całości potencjalny popyt na 
żywność. Trudno jednak twierdzić, że gospodarstwo domowe jest w stanie w całości zrealizować swoje 
potrzeby wynikające z konsumpcji żywności. Z kolei współczynnik elastyczności dochodowej wydatków 
na żywność (EDW) przy wykorzystaniu formuły na elastyczność punktową funkcji wynosi (wykorzystano 
formułę na elastyczność punktową funkcji)     xxfxfE */' :

X

b1
EDW = .

Podstawiając powyższą formułę do formuły na stopień nasycenia wydatków na żywność otrzymujemy 
następującą zależność:

φ = 
1

exp (EDW)
Powyższa formuła prezentuje zależność pomiędzy stopniem nasycenia wydatków na żywność i 

kształtowaniem się współczynnika elastyczności dochodowej. Im wyższy poziom tego współczynnika, 
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tym niższy stopień nasycenia wydatków. Jest to zgodne z faktem, iż w krajach wysoko rozwiniętych 
współczynniki te przyjmują stosunkowo niską wartość,  która w przypadku żywności zbliża się do zera 
wraz ze wzrostem poziomu zamożności gospodarstw w tych krajach. Zerowy poziom współczynnika 
elastyczności dochodowej oznacza, że poziom wydatków nie reaguje na zmianę dochodów, zatem w 
takim przypadku można uznać, że poziom nasycenia wydatków został osiągnięty w 100%.

Zaprezentowany wyżej sposób szacowania stopnia nasycenia potrzeb konsumpcyjnych w zakresie 
żywności nie jest oczywiście pozbawiony wad. Przedstawione  podejście do wyznaczania stopnia nasy-
cenia wydatków wymaga oszacowania zależności wydatków i dochodów na podstawie jednoczesnego 
badania budżetów różnych gospodarstw domowych (dane przekrojowe). Postępowanie to opiera się na 
założeniu, że struktura potrzeb rodzin o różnym poziomie dochodów i innych cech społeczno-demogra-
fi cznych jest jednakowa. Wzrost dochodu gospodarstw ubogich nie oznacza ich przejścia na styl życia 
gospodarstw bardziej zamożnych [Lange 1967]. Dlatego warto eliminować ten błąd stosując segmentację 
gospodarstw domowych na względnie jednorodne grupy (np. względem miejsca zamieszkania, wieku, 
wykształcenia, liczy osób w rodzinie). Przy takim podejściu, poza niewątpliwie większymi walorami 
metodologicznymi, można uzyskać wiele interesujących wyników dotyczących stopnia nasycenia potrzeb 
w różnych przekrojach i grupach gospodarstw domowych. Zastosowane w artykule podejście jest zatem  
przybliżeniem i uproszczeniem złożoności związków między potrzebami, popytem i konsumpcją żywno-
ści. Dokładność wyników jest silnie zdeterminowana jakością oszacowanych modeli ekonometrycznych 
Ponadto, ocena kształtowania się poziomu nasycenia wydatków na żywność w kolejnych latach wymaga 
przyjęcia założenia stałości postaci analitycznej funkcji wydatków w analizowanym okresie. Jednak nie 
tyle istotny jest sam poziom stopnia nasycenia wydatków (wartość liczbowa), ile kierunek jego zmian 
w rozpatrywanym przedziale czasowym. 

Wyniki badań
Kształtowanie się stopnia nasycenia oraz  elastyczności dochodowej wydatków na żywność w 

kolejnych latach okresu 2005-2009 w Polsce zaprezentowano w tabeli 1. Współczynniki wyznaczono 
z modeli Workinga oraz oszacowanych na podstawie przeciętnych miesięcznych dochodów rozporzą-
dzalnych na osobę i wydatków na żywność i napoje bezalkoholowe, na osobę w kolejnych grupach 
kwintylowych gospodarstw domowych. Jakość modeli jest zadawalająca, o czym świadczą względ-
nie wysokie współczynniki determinacji (86-89%) i statystyczna istotność zmiennych na poziomie 
istotności 0,05.

Jak wynika z powyższych szacunków, stopień nasycenia wydatków na żywność w badanym okresie nie 
zmieniał się istotnie. W latach 2008-2009 poziom nasycenia wzrósł zaledwie o 1 p.p. Było to m.in. efektem  
spowolnienia koniunktury gospodarczej wywołanym kryzysowymi zjawiskami na świecie. W 2009 roku 
tempo wzrostu realnych dochodów gospodarstw domowych na osobę spadło do poziomu około 3% (z ok. 8 
w 2008 i 8,7 w 2007 roku). Najsilniej w tym okresie spadły dochody z pracy najemnej, co było efektem 
pogorszenia się sytuacji na rynku pracy w Polsce. Biorąc pod uwagę fakt, że gospodarstwa domowe prze-
znaczają przeciętnie na żywność ok. 77% tego co chciałyby wydać, należy zasadniczo ten wynik ocenić dość 
pozytywnie. Jednak przyjmując, że gospodarstwa domowe w krajach wyżej rozwiniętych (kraje UE-15) 
mają współczynniki elastyczności dochodowej na poziomie ok. 0,17, realizują (według przyjętych w opra-
cowaniu metod szacowania) ok. 84,4% potrzeb konsumpcyjnych w zakresie żywności, przy założeniu, że 
zależność pomiędzy wydatkami i dochodami w krajach UE-15 opisuje model Workinga. Przykładowo, aby 
polskie gospodarstwa domowe mogły osiągnąć taki stopień nasycenia wydatków, musiałyby w 2009 roku 

Tabela 1. Współczynniki elastyczności dochodowej wydatków na żywność w Polsce w latach 2005-2009* 
Table 1. Coeffi cients of income elasticity of food expenditures in Poland in 2005-2009*
Wyszczególnienie/Specifi cation Lata/Years

2005 2006 2007 2008 2009
Współczynnik elastyczności dochodowej wydatków na żywność dla 
przeciętnego poziomu dochodu na osobę gospodarstw domowych 
ogółem/Income elasticity coeffi cient of food expenses for an average 
income level of  households per person

0,258 0,262 0,265 0,246 0,243

Przeciętny stopień nasycenia wydatków na żywność gospodarstw 
domowych [%]/Average degree of food expenditures saturation [%] 77,2 77,0 76,7 78,2 78,4

* Oszacowanie współczynniki elastyczności dochodowej są porównywalne, gdyż dla modelu Workinga ich poziom 
nie zależy od tego, czy modele zostały wyznaczone na podstawie realnego, czy nominalnego poziomu dochodów i 
wydatków/Estimated income elasticity coeffi cients are comparable since for the Working model their level does not 
depend on whether the models have been determined on the basis of real or nominal level of income and expenses
Źródło: opracowanie własne na podstawie GUS
Source: own study based on GUS
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uzyskiwać przeciętne miesięczne dochody rozporządzalne na osobę w wysokośći ok. 1596 zł2 (tab. 2). Takim 
poziomem dochodów legitymuje się ok. 20% ludności w Polsce (V grupa kwintylowa wg danych GUS). 
Dane tabeli 2 wskazują, że polskie gospodarstwa domowego osiągają w przybliżeniu 64-70% dochodów, 
które zapewniłyby poziom nasycenia wydatków na żywność odpowiadający krajom UE-15. 

Wnioski
W artykule podjęto próbę oceny zjawisk, których w dużym zakresie nie da się precyzyjnie kwantyfi kować.  

Pewnym uzasadnieniem wagi podjętych rozważań w artykule niech będzie stwierdzenie, że:  „wzrost konsump-
cji traktuje się zwykle jak krok do pełniejszego zaspokojenia potrzeb. Badania nad zachowaniem konsumentów 
muszą uwzględniać inną stronę tego zjawiska, a mianowicie towarzyszący wzrostowi konsumpcji wzrost aspiracji 
konsumpcyjnych” [Pohorille 1978]. Jednak ocena stopnia nasycenia wydatków na żywność jest niezwykle istotna 
w kontekście rozważań dotyczących badania przyczyn bariery popytu na żywność. Ocena ta w sposób pośredni 
może dostarczyć informacji o skali niezrealizowanych potrzeb konsumpcyjnych w zakresie żywności w Polsce. 

W powyższych rozważaniach wykazano (przy odpowiednich założeniach), że im wyższy poziom współ-
czynnika elastyczności dochodowej, tym niższy stopień nasycenia wydatków na żywność.  Współczynniki 
elastyczności dochodowej wydatków na żywność w Polsce kształtowały się (pomimo wzrostu dochodów w 
latach 2005-2009) na stałym poziomie 0,25-0,27. Oznacza to, że wzrostowi dochodów towarzyszy również 
wzrost aspiracji konsumentów w zakresie żywności. W warunkach relatywnie silnego wzrostu realnych 
dochodów w badanym okresie, tempo wzrostu wydatków na żywność nie było wystarczające dla istotnego 
podniesienia stopnia nasycenia potrzeb konsumpcyjnych w zakresie żywności. Przyczyną tego mogłoby być 
również poszerzenie zakresu dóbr zaliczanych do pierwszej potrzeby (np. samochody, telefony komórkowe, 
laptopy), które wcześniej były wyznacznikiem luksusu. Wywołało to silniejszy efekt substytucji pomiędzy 
nimi a produktami żywnościowymi. Zjawisko to zaobserwował na świecie i opisał kilka lat wcześniej Sen 
[2002]: „w kraju gdzie takie udogodnienia jak telewizja, sprzęt wideo, samochód są w powszechnym użyciu, 
potrzeba uczestniczenia w życiu wspólnoty może narzucać ich kupno (…). Paradoksalnie zjawisko głodu 
w bogatych krajach – nawet w USA – do pewnego stopnia wiąże się z koniecznością tego typu wydatków”.

Pomimo wzrostu poziomu realnych dochodów gospodarstw domowych w Polsce w latach 2005-2009, 
stopień nasycenia wydatków na żywność nie zmieniał się istotnie (77-78%). Spowolnienie koniunktury 
gospodarczej i związany z tym spadek tempa wzrostu dochodów gospodarstw domowych w 2009 roku 
podtrzymał relatywnie niski poziom nasycenia z 2008 roku. Oznacza to, że w Polsce mamy znacznych 
rozmiarów niezaspokojone potrzeby konsumpcyjne w zakresie żywności, a dochody gospodarstw domo-
wych są nadal istotną determinantą kształtowania się wielkości i struktury popytu na żywność.
2 Na podstawie wyznaczonej formuły na stopień nasycenia wydatków, można wyznaczyć poziom dochodów gospodarstw 

domowych przy danej docelowej wielkości stopnia nasycenia:φ = eb1/X → lnφ = b1/X → X = b1/lnφ
 .

Tabela 2. Odniesienie przeciętnego dochodu gospodarstw domowych w Polsce  do przeciętnego nasycenia 
wydatków na żywność w krajach UE-15 (lata 2005-2009) 
Table 2. Relation of households average income in Poland compared to average of saturation food expenses in 
UE-15 (2005-2009
Wyszczególnienie/Specifi cation Lata/Years

2005 2006 2007 2008 2009
Oszacowany parametr b1 modelu Workinga wydatków na żywność/ 
Estimated b1 parameter of the Working model of food expenses -196,7 -218,4 -246,1 -256,7 -270,7

Nominalny poziom miesięcznych dochodów rozporządzalnych 
gospodarstw domowych na osobę odpowiadający stopniowi 
nasycenia wydatków w UE-15 (84,4%) [zł] (elastyczność 0,17)*/
Nominal level of monthly income of available households per person 
corresponding with a degree of expense saturation in UE-15(84,4%)
[PLN] (elasticity 0,17)

1159,77 1287,71 1451,04 1513,54 1596,08

Udział przeciętnego poziomu  nominalnych miesięcznych dochodów 
gospodarstw domowych na osobę w Polsce w docelowym poziomie 
dochodów zapewniających 84,4% nasycenia wydatków (średnia UE-15) 
[%]/ Share of an average level of nominal monthly income of households per 
person in Poland in the target income level guaranteeing 84,4% of expense 
saturation (average of UE-15)

66 65 64 69 70

Poziom ten został oszacowany na podstawie formuły X = b1 / nl φ /*this level has been estimated on the basis of a 
formula X = b1 / nl φ  
Źródło: opracowanie własne
Source: own study
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Summary
The article is an attempt to estimate and assess the degree of food expenditures saturation in Poland in the years 

2005-2009. There was used income elasticity coeffi cient of food expenses determined on the basis of data from 
household budgets. It has been stated that despite the increase of household income levels the saturation degree of 
food expenses did not signifi cantly change during the examined period. It can be a result of an increasing aspiration 
degree of households within the range of food consumption. 
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