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W artykule przeanalizowano �– w oparciu 
o kluczowe koncepcje makroekonomiczne 
�– mechanizm post powania konsumentów 
w dziedzinie podejmowania decyzji konsump-
cyjnych. Skoncentrowano si  na hipotezie 
dochodu absolutnego J.M. Keynesa, hipotezie 
dochodu wzgl dnego J.S. Duesenberry�’ego, 
hipotezie dochodu permanentnego M. Fried-
mana oraz hipotezie cyklu ycia F. Modiglia-
niego i A.K. Ando. Podstawowe za o enia, 
odnosz ce si  do poszczególnych hipotez 
konsumpcji, skorelowano z mechanizmem 
zachowania si  konsumentów na rynku, ana-
lizuj c jednocze nie kluczowe determinanty 
decyduj ce o post powaniu konsumenta na 
rynku w omawianych makroekonomicznych 
koncepcjach konsumpcji.

1. Wst p
W literaturze przedmiotu istnieje wiele 

teorii próbuj cych wyja ni  mechanizm 
zachowania si  konsumenta i podejmowania 
przez niego decyzji wyboru. Koncepcje te s  
ci le skorelowane z problematyk  potrzeb. 

Jednak e ró norodno  zachowania si  kon-
sumenta sprawia, e zarówno potrzeby, jak 
i odczuwaj cy je konsument s  analizowane 
w poszczególnych teoriach w odmienny 
sposób, cz sto z przeciwstawnych sobie 
punktów widzenia. Odnosi si  to do teorii 
ekonomicznych, socjologicznych, jak i psycho-
logicznych. Prezentowane w literaturze kon-
cepcje i teorie ró ni  si  mi dzy sob  w za-
le no ci od:
�– sposobu podej cia do omawianego zja-

wiska,
�– skali rozwa a  (uj cia mikro- i makroe-

konomiczne),
�– sfery dzia ania konsumenta w procesie 

zaspokajania potrzeb (Gajewski 1987: 
151).
G ównym przedmiotem rozwa a  w teo-

riach mikroekonomicznych, zw aszcza w XIX 
wieku, by y prawid owo ci dzia ania konsu-
mentów, którzy zobligowani byli do podej-

mowania racjonalnych wyborów w oparciu 
o czynniki subiektywne (tj. bud et, którym 
dysponuj , i ceny rynkowe dóbr) oraz wyboru 
kolejno ci zaspokajania ró norodnych potrzeb 
(Zalega 2006: 101�–102). Punktem wyj cia 
analizy by o postrzeganie konsumenta jako 
homo economicus, czyli cz owieka racjonal-
nego, kieruj cego si  w swoich wyborach 
w asnym, dobrze poj tym interesem. Mikro-
ekonomiczne koncepcje konsumpcji koncen-
trowa y si  g ównie na post powaniu pojedyn-
czego gospodarstwa domowego i zazwyczaj 
nie uwzgl dniano w nich lub wr cz lekcewa-
ono zagadnienia agregacji, które maj  na 

celu ustalenie pewnych prawid owo ci post -
powania okre lonych zbiorowo ci wed ug 
przyj tych praw rz dz cych post powaniem 
jednostek. Z tego te  wzgl du w latach 30. 
XX wieku teorie te sta y si  ma o przydatne, 
poniewa  uwaga ekonomii skoncentrowa a si  
przede wszystkim na zagadnieniach zwi za-
nych z d ugookresowym wzrostem i cyklem 
gospodarczym, za  podstawowym celem 
analizy sta o si  okre lenie rodków polityki 
ekonomicznej, które umo liwi yby kontro-
lowanie tych procesów. Dlatego te  kluczo-
wym zagadnieniem teorii konsumpcji sta o 
si  okre lenie determinant wp ywaj cych na 
ca o  wydatków konsumpcyjnych lub wydat-
ków na dobra o podstawowym znaczeniu dla 
rozwoju koniunktury, tj. domy mieszkalne, 
odzie , trwa y sprz t AGD. 

W literaturze ekonomicznej najwi cej 
uwagi po wi cono tzw. teorii funkcji kon-
sumpcji. W drugiej po owie lat 30. XX wieku, 
niektórzy teoretycy ekonomii zacz li wi za  
konsumpcj  z dochodem i na tej podstawie 
przewidywa  zmiany globalnej konsumpcji 
(spo ycia), odnosz c swoje rozwa ania do 
ró nych ro-dzajów dochodów. Efektem tego 
by o stworzenie wielu koncepcji zwanych 
równie  w literaturze ekonomicznej hipote-
zami dochodu, z których do najistotniej szych 
zaliczamy : koncepcj  dochodu absolutnego, 
wzgl dnego (relatywnego), permanentnego 
(normalnego, sta ego) i teori  cyklu ycia.

Mechanizm zachowania si  konsumenta 
na rynku w uj ciu makroekonomicznych 
koncepcji konsumpcji

Tomasz Zalega



872/2007

Twórc  hipotezy dochodu absolutnego 
jest wybitny angielski ekonomista lord John 
Maynard Keynes (1883�–1946), który sformu-
owa  j  w 1936 roku. W swoich rozwa aniach 

J.M. Keynes przyj , e globalna konsump-
cja w roku t (Ct) jest funkcj  dochodu (Yt), 
czyli:

 .C f Yt t= _ i  (1)

J.M. Keynes wyszed  z za o enia, e posta  
funkcyjna dochodów i wydatków konsumpcyj-
nych opiera si  na logicznym prawie, z któ-
rego wynika, e �„ludzie s  sk onni do zwi k-
szania swojej konsumpcji wraz ze wzrostem 
dochodu, jednak e nie o tyle, o ile wzrasta 
dochód�” (Keynes 2003: 88). Hipoteza ta 
poprzedzona by a przez J.M. Keynesa wni-
kliw  analiz  decyzji gospodarstw domowych 
dotycz cych oszcz dzania oraz determinant 
tych decyzji. W trakcie przeprowadzania swo-
ich bada  autor zwróci  szczególn  uwag  na 
kilka podstawowych motywów oszcz dzania 
gospodarstw domowych, w sk ad których 
wchodzi y: przedsi biorczo , przewidywa-
nie, ostro no , sk pstwo, kalkulacja, ambi-
cja oraz polepszenie standardu przysz ej kon-
sumpcji. W dalszym ci gu swoich rozwa a  
J.M. Keynes analizowa  przede wszystkim 
post powanie gospodarstw domowych, które 
osi ga y coraz wy sze dochody, formu uj c 
na podstawie tej analizy poj cie przeci tnej 
i kra cowej sk onno ci do konsumpcji.

Wed ug J.M. Keynesa, konsumpcja jest 
dodatni  (rosn c ) funkcj  dochodu, lecz 
w miar  jego wzrostu zmniejsza si  przeci tna 
sk onno  do konsumpcji oraz kra cowa 
sk onno  do konsumpcji. Keynes w swoich 
rozwa aniach przyj  trzy podstawowe za o-
enia na temat kszta towania si  funkcji kon-

sumpcji, które g osz , e:
�– przy wzro cie rozporz dzalnego dochodu, 

planowane wydatki konsumpcyjne gospo-
darstw domowych wzrosn  w mniejszym 
stopniu, poniewa  gospodarstwa sk onne 
s  cz  swojego dochodu zaoszcz -
dzi  (ta w a nie sk onno  gospodarstw 
domowych do wydawania tylko cz ci 
swoich dochodów zosta a przez Keynesa 
okre lona mianem kra cowej sk onno ci 
do konsumpcji ),

�– przy pewnym bardzo niskim poziomie 
rozporz dzalnego dochodu gospodar-
stwa domowe b d  zamierza y wyda  
ca y swój dochód, który otrzymuj ,

�– w przypadku gdy dochód spadnie poni ej 
pewnego krytycznego poziomu, wówczas 

konsumpcja mo e by  wi ksza od bie -
cego dochodu, poniewa  gospodarstwa 
domowe b d  planowa y wydawanie 
wi cej, ni  zarabiaj  (bie ca konsump-
cja b dzie wówczas cz ciowo finanso-
wana z nagromadzonych w przesz o ci 
oszcz dno ci).
Funkcja konsumpcji w prostym modelu 

keynesowskim, jak ju  wcze niej wspomniano, 
pokazuje zamierzony poziom globalnej (zagre-
gowanej) konsumpcji dla ka dego poziomu 
globalnego dochodu:

 C C cY C cY t1d0 0= + = + -] g  (2)

gdzie:
C �– konsumpcja,
C0 �– autonomiczna konsumpcja,
C �–  kra cowa sk onno  do konsumpcji 

(1 > c > 0),
Yd �– rozporz dzalny dochód ludno ci,
t �– stopa podatkowa.

Graficznie funkcj  t  przedstawia rysunek 1.

Rys. 1. Hipoteza dochodu absolutnego 
J.M. Keynesa.

Gdy S < 0, wówczas konsumpcja prze-
wy sza dochód i gospodarstwo domowe rea-
lizuje ujemne oszcz dno ci, czyli nie tylko 
nie oszcz dza, ale równie  nie korzysta z kre-
dytu lub sprzeda y w lombardzie w asnych 
dóbr trwa ych i kosztowno ci. Je eli S > 0, 
wówczas oszcz dno ci s  dodatnie, poniewa  
dochód przewy sza konsumpcj .

Ogólny kszta t prostej funkcji konsumpcji 
ma wi c nast puj c  posta :

 ;C C Y T Y C' > 0-= ] g6 @  (3)

gdzie:
T �– podatki od ludno ci.
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Jak wynika z równania (3), J.M. Keynes 
uzale nia  poziom konsumpcji wy cznie od 
dochodu po opodatkowaniu oraz funkcji 
inwestycji uwarunkowanej tylko stop  pro-
centow . Nale y jednak zwróci  uwag , e 
analiza prostej lub planowanej funkcji kon-
sumpcji dotyczy a wy cznie konsumpcji bie-

cego dochodu. W praktyce mamy jednak 
do czynienia z tzw. odroczon  funkcj  kon-
sumpcji:

 Ct = C0 + cYd(t �– 1) (4)

co oznacza, e konsumpcja w okresie t 
odnosi si  do dochodu w poprzednim okre-
sie.

Hipoteza dochodu absolutnego na pod-
stawie analizy szeregów strukturalnych 
(zawieraj cych informacje na temat rozmia-
rów konsumpcji i oszcz dno ci gospodarstw 
domowych o ró nych dochodach) i szere-
gów czasowych informuje, e gospodarstwa 
domowe w miar  wzrostu rozporz dzalnego 
dochodu wi ksz  jego cz  oszcz dzaj , a nie 
przeznaczaj  na bie ce potrzeby. Zjawisko 
to znajduje empiryczne potwierdzenie w sto-
sunku do gospodarstw domowych w krótkim 
okresie czasu. Jednak e w d ugim horyzon-
cie czasowym stosunek globalnej konsumpcji 
do dochodu jest wzgl dnie sta y, podobnie 
zachowuje si  stopa oszcz dzania, pomimo 
znacznego nieraz wzrostu dochodu. Ozna-
cza to, e stosunek konsumpcji do dochodu 
zmienia si  odwrotnie do poziomu dochodu 
w ró nych fazach cyklu gospodarczego oraz 
w przekroju ró nych grup spo ecznych. Przy-
czyn takiej sytuacji nie potrafi a obja ni  key-
nesowska funkcja konsumpcji, dlatego te  
hipoteza dochodu absolutnego zosta a pod-
dana ostrej krytyce, zw aszcza przez Jamesa 
S. Duesenberry�’ego (ur. 1918) i sk oni a 
ekonomistów do sformu owania na nowo 
teorii funkcji konsumpcji. W latach 50. i 60. 
XX wieku zosta y sformu owane odmienne 
hipotezy, prezentuj ce zale no  mi dzy 
dochodem a konsumpcj . Nale y jednak 
w tym miejscu podkre li , e mimo ostrej kry-
tyki ze strony wielu ekonomistów, hipoteza 
dochodu absolutnego J.M. Keynesa zdoby a 
sobie wielk  popularno  i wydatnie przyczy-
ni a si  do rozwoju dalszych bada  nad kon-
sumpcj .

Reasumuj c, hipoteza dochodu absolut-
nego Keynesa dowodzi, e konsumpcja jest 
rosn c  funkcj  dochodu, jednak e wraz ze 
wzrostem dochodu obni a si  zarówno kra -
cowa, jak i przeci tna sk onno  do konsump-

cji. Nale y w tym miejscu zaznaczy , e teoria 
J.M. Keynesa wywar a ogromny wp yw na 
kierunki bada  konsumpcji, poniewa  jako 
pierwsza zwróci a uwag  na prawid owo ci  
w post powaniu gospodarstw domowych 
w dziedzinie podejmowania decyzji konsump-
cyjnych, co znalaz o równie  potwierdzenie 
w wielu badaniach empirycznych.

J.S. Duesenberry, analizuj c zmiany 
strukturalne zachodz ce w bud etach rodzin 
miejskich w latach 1901�–1941 w Stanach 
Zjednoczonych, stworzy  now  teori  post -
powania gospodarstw domowych w dziedzi-
nie podejmowania decyzji konsumpcyjnych, 
zwan  teori  dochodu wzgl dnego (relatyw-
nego) (the relative-income hypothesis), która 
w literaturze ekonomicznej zyska a sobie 
bardzo du  popularno . Teoria ta g osi, e 
stopa oszcz dzania uzale niona jest nie od 
poziomu absolutnego dochodu gospodarstwa 
domowego (w przeciwie stwie do hipotezy 
J.M. Keynesa), ale równie  od dochodów 
innych gospodarstw. W konsekwencji ozna-
cza to, e wydatki konsumpcyjne gospodarstw 
domowych uzale nione s  przede wszystkim 
od porównania wielko ci dochodu danego 
gospodarstwa domowego z dochodami innych 
znanych mu gospodarstw. Stopie  zadowo-
lenia gospodarstwa domowego z osi ganej 
konsumpcji jest silnie skorelowany z pozio-
mem konsumpcji otoczenia, zw aszcza tej 
grupy spo ecznej (np. rodziny, s siadów, 
wspó pracowników), która jest wiadomie 
lub pod wiadomie na ladowana, a której 
dochody s  najbardziej zbli one do docho-
dów tego gospodarstwa (Duesenberry 1952: 
47�–48).

J.S. Duesenberry w swojej teorii dochodu 
wzgl dnego zwróci  uwag  na cz sto wyst -
puj ce w spo ecze stwie zjawisko polegaj ce 
na rywalizacji ludzi ze sob  w celu osi gni -
cia wy szego standardu yciowego lub co naj-
mniej do utrzymania najwy szego standardu 
yciowego z przesz o ci, które to post po-

wanie okre li  mianem efektu pokazowe-
go (demonstracji) (demonstration effect)1, 
a tak e potwierdzi  w obszernych badaniach 
nad sposobami i motywami post powania 
konsumentów, odnosz cymi si  do ca o ci 
wydatków konsumpcyjnych. Wyci gn  bar-
dzo logiczny i s uszny wniosek, e zadowo-
lenie gospodarstw domowych z konsumowa-
nia dóbr jest odwrotnie proporcjonalna do 
rozmiarów konsumpcji innych gospodarstw 
domowych, co mo na zapisa  algebraicznie 
w postaci funkcji u yteczno ci i-tego kon-
sumenta:
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gdzie:
Ui �–  funkcja u yteczno ci i-tego konsu-

menta, 
Ci �–  konsumpcja i-tego gospodarstwa 

domowego, 
Cj �–  konsumpcja j-tego gospodarstwa 

domowego, 
aij �–  waga, jak  i-te gospodarstwo domowe 

przywi zuje do konsumpcji j-tego 
gospodarstwa domowego.

Ponadto autor podkre la, e struktura 
konsumpcji w gospodarstwach domowych 
uzale niona jest nie tyle od absolutnego 
poziomu dochodu, co od porównania swo-
jego standardu ze stop  yciow  gospodarstw, 
z którymi dane gospodarstwo domowe spo-
tyka si  na gruncie towarzyskim, zawodowym, 
które osi gn y wy szy ni  dane gospodarstwo 
poziom dochodów. J.S. Duesenberry sprowa-
dzi  swoj  hipotez  do stwierdzenia, �„ e (�…) 
cz stotliwo  i si a bod ców do zwi kszania 
wydatków na konsumpcj  zale y od stosunku 
wydatków w asnych do wydatków tych osób, 
z którymi wchodzi si  w zwi zki spo eczne 
(�…). T umienie w sobie bod ców do wydat-
kowania wywo uje niezadowolenie. W efekcie 
niezadowolenie z w asnego poziomu kon-
sumpcji, odczuwane przez jednostk , jest 
funkcj  stosunku jej wydatków do wydatków 
osób, z którymi si  styka�” (Duesenberry 1952: 
32).

Na podstawie przeprowadzonych obser-
wacji J.S. Duesenberry wykaza , e gospo-
darstwa domowe zajmuj ce podobn  pozycj  
spo eczn  d  za wszelk  cen  do uzyska-
nia podobnego standardu konsumpcyjnego. 
W przypadku gdy dochód danego gospo-
darstwa domowego w stosunku do przeci t-
nego dochodu w jego rodowisku relatyw-
nie wzrasta, wówczas wi ksz  cz  swojego 
dochodu oszcz dza, a nie przeznacza na 
konsumpcj , co w efekcie przyczynia si  do 
wzrostu oszcz dno ci w stosunku absolut-
nym jak i wzgl dnym do dochodu. Oznacza 
to zdaniem J.S. Duesenberry�’ego, e �„wzrost 
sk onno ci do oszcz dzania jest rosn c  funk-
cj  pozycji, jak  zajmuje dane gospodarstwo 
domowe w tabeli podzia u dochodów w sto-
sunku do innych gospodarstw�” (Duesenberry 
1952: 44). Twierdzenie to co prawda nie prze-
czy teorii dochodu absolutnego J.M. Keynesa, 
jednak e sposób jego uzasadnienia oraz 

wnioski nie do ko ca pokrywaj  si . Wynika 
to z faktu, e w teorii dochodu relatywnego 
J.S. Duesenberry�’ego stopa oszcz dno ci 
mo e by  niezale na od absolutnego poziomu 
dochodu. W przypadku gdy dochody i stan 
posiadania wszystkich gospodarstw domowych 
ulegaj  wzrostowi w identycznym tempie, 
wówczas relatywna pozycja ka dego z nich 
równie  nie ulega zmianie, w efekcie czego 
nie ma adnych racjonalnych powodów, aby 
gospodarstwa domowe zmienia y proporcje, 
w jakich przeznaczaj  rozporz dzalny dochód 
na bie c  konsumpcj  i na oszcz dno ci. 

Przy pomocy teorii dochodu relatywnego 
próbowano wyja ni  sta o  stopy oszcz d-
no ci w d u szym okresie czasu, któr  zaob-
serwowano w wi kszo ci krajów Europy 
i Stanach Zjednoczonych. Natomiast w celu 
wyja nienia zmian w poziomie konsumpcji 
w krótkim okresie czasu J.S. Duesenberry 
przyj  za o enie nieodwracalno ci kon-
sumpcji g osz ce, e gospodarstwa domowe 
w okresie z ej koniunktury, której towarzyszy 
spadek realnych dochodów, d  do utrzy-
mania dotychczasowego poziomu konsump-
cji, korzystaj c z nagromadzonych wcze niej 
oszcz dno ci (realizuj c negatywne oszcz d-
no ci) i przeznaczaj c je na bie c  konsump-
cj . Takie zachowanie gospodarstw domowych 
ma miejsce wówczas, gdy wychodz  one z za-
o enia, e spadek dochodów ma charakter 

przej ciowy i w literaturze ekonomicznej 
okre lono je mianem efektu rygla lub efektem 
zapadki. Ów konserwatyzm konsumentów 
i staranie si  do utrzymania stosunkowo wyso-
kiego poziomu konsumpcji w okresie pogar-
szaj cej si  fluktuacji gospodarczej s  nie-
w tpliwie determinantami przyczyniaj cymi 
si  do stabilizacji gospodarki i skutecznego 
ograniczania amplitudy waha  koniunktu-
ralnych2.

Uwzgl dniaj c determinanty wp ywaj ce 
na zagregowan  konsumpcj  w krótkim okre-
sie czasu, J.S. Duesenberry przedstawi  funk-
cj  konsumpcji w postaci :

 C Y

Y
t

t

t

1
=

-

 (6)

gdzie:
Ct �– wydatki na konsumpcj  w okresie t,
Yt �– rozporz dzalny dochód w okresie t,
Yt �– 1 �–  maksymalny dochód osi gni ty 

w okresie poprzedzaj cym rok t.

Z powy szej formu y wynika, e konsump-
cja uzale niona jest od relacji bie cego 
rozporz dzalnego dochodu w stosunku do 
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najwy szego poziomu dochodu osi gni tego 
w okresie (Yt �– n), czyli okresie poprzednich 
kilku lat. W przypadku gdy dochody perma-
nentnie wzrastaj , wówczas porównuje si  je 
w wielko ci  dochodu z roku poprzedniego 
(Yt �– 1). Mo na zatem wyci gn  logiczny 
wniosek, e sk onno  do konsumpcji zale y 
do wzgl dnego przyrostu dochodów. Wraz ze 
wzrostem dynamiki dochodu szybciej zacho-
dz  zmiany jego rozdysponowania pomi dzy 
konsumpcj  a oszcz dno ci. Efekt rygla ilu-
struje rysunek 2.

Rys. 2. Hipoteza dochodu relatywnego J.S. Due-
senberry�’ego. Noga, M. 1995. Makroekonomia, 
Wroc aw: Akademia Ekonomiczna im. Oskara 
Langego.

Linia C = cYd
p przedstawia dochody mak-

symalne dla danego gospodarstwa domowego. 
Je eli z ró nych wzgl dów dochód gospodar-
stwa domowego w danym okresie obni y si  
z poziomu Y0

d do poziomu Yd' , to efekt rygla 
(zapadki) zadzia a w ten sposób, e gospodar-
stwo domowe b dzie realizowa o konsumpcj  
wyznaczon  przez punkt E' , a nie przez A. 
Natomiast, je eli dochód gospodarstwa wzrós-
by z poziomu Y0

d do poziomu Yd'' , wówczas 
ta zmiana okre la nowy, wy szy standard kon-
sumpcyjny, wyznaczony przez punkt E'' le cy 
na linii C = cYp

d. Z kolei, gdyby gospodar-
stwo domowe z jakich  powodów obni y o 
swój dochód z poziomu Yd''  do poziomu Y0

d, 
efekt rygla znów zacznie dzia a  i konsumpcja 
spadnie, z tym, e do poziomu wyznaczonego 
nie przez punkt E, lecz przez punkt E'''.

Z teorii dochodu relatywnego wynika, 
e konsumpcja zmienia si  o wiele agod-

niej ni  dochód, co w konsekwencji pro-
wadzi do drugiego bardzo istotnego wnio-
sku wynikaj cego z podstawowych za o e  

J.S. Duesenberry�’ego, e kra cowa sk on-
no  do konsumpcji jest wi ksza w okresie 
wzrostu dochodu ni  w czasie jego spadku. 
Ponadto mo na równie  wyci gn  dosy  
istotny wniosek mówi cy o tym, e z jednej 
strony gospodarstwa domowe przed podj -
ciem decyzji dotycz cych konsumpcji dóbr 
dokonuj  porówna  mi dzy bie cym rozpo-
rz dzalnym dochodem a najwy szymi docho-
dami uzyskiwanymi w ogólnym rozk adzie 
dochodów wybranej zbiorowo ci, z drugiej za  
porównuj  swój standard ycia ze standardem 
ycia innych gospodarstw domowych, które 

zajmuj  wy sz  pozycj  od nich. Oznacza to, 
e na decyzje gospodarstw domowych doty-

cz cych wydatków konsumpcyjnych wp yw 
maj  zarówno determinanty subiektywne, jak 
i obiektywne3.

Najpowszechniej jednak akceptowana jest 
obecnie hipoteza dochodu permanentnego 
(sta ego, normalnego) (permanent-income 
theory of consumption), sformu owana w la-
tach 50. XX wieku przez Miltona Friedmana4 
(1912�–2006) i H. Wattsa (1911�–2000), a na-
st pnie zmodyfikowana w 1956 roku przez 
M.J. Farrell (1904�–1996) oraz powsta a w tym 
samym czasie hipoteza cyklu ycia (life-cycle 
hypothesis), stworzona przez Franko Modi-
glianiego (1912�–2006) i Alberta K. Ando 
(1929�–2002) w 1963 roku. Teorie te cechuj  
si  nieco inn  relacj  mi dzy dochodem a kon-
sumpcj , ani eli w teorii dochodu wzgl dnego 
J.S. Duesenberry�’ego.

W hipotezie dochodu permanentnego 
nieco szerzej pojmowana jest konsumpcja, 
przez któr  rozumie si  nie tylko wydatki, 
jakie ponoszon  gospodarstwa domowe na 
bie c  konsumpcj , ale równie  stopie  
zaspokojenia szeroko rozumianych potrzeb, 
dzi ki czemu w definicji konsumpcji uwzgl d-
nia si  równie  korzy ci, jakie czerpi  gospo-
darstwa domowe z tytu u posiadanego zasobu 
dóbr trwa ego u ytku (Friedman 1957: 146). 
Ponadto, w teorii dochodu permanentnego 
zak ada si , e na wielko  wydatków kon-
sumpcyjnych gospodarstwa domowego obok 
dochodów bie cych wp ywaj  równie  
posiadane zasoby (np. papiery warto ciowe, 
kosztowno ci, nieruchomo ci itp.). Wydatki 
gospodarstw domowych, które dysponuj  du  
ilo ci  zasobów (aktywów) w mniejszym stop-
niu reaguj  na zmiany dochodów bie cych 
cz onków gospodarstwa, natomiast s  bardziej 
wra liwe na zmiany zasobów. Teoria dochodu 
permanentnego uwzgl dnia równie  fakt, e 
wydatki gospodarstw domowych dostosowuj  
si  nie tyle do dochodów bie cych, ile do 
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dochodów przeci tnych, na które sk adaj  si  
dochody aktualne, przesz e i przewidywane 
(antycypowane).

Teoria ta w zachowaniach konsumpcyj-
nych gospodarstw domowych argumentuje, e 
konsumpcja jest proporcjonalna do ci g ego 
dochodu5 (Farrell 1959: 678�–696). Dlatego 
te  ogóln  formu  konsumpcji w zachowa-
niach konsumpcyjnych gospodarstw domo-
wych mo na zapisa  w postaci:

 C cY
d
p=  (7)

gdzie:
C �– konsumpcja,
c �– kra cowa sk onno  do konsumpcji,
Yd

p �– permanentny dochód do dyspozycji.

W praktyce roz o enie wzrostu dochodu 
w zachowaniach konsumenta ilustruje for-
mu a w postaci redniej wa onej bie cego 
i przysz ego dochodu:

 Y qY q Y1
d
p

1= + - -^ h  (8)

gdzie:
Yd

p �– permanentny dochód do dyspozycji,
Y-1 �– dochód poprzedniego roku,
Y �– dochód bie cy,
q �–  udzia  konsumpcji w danych dochodzie 

lub jego przyro cie.

M. Friedman przeprowadzaj c badania 
dotycz ce zachowa  konsumpcyjnych gospo-
darstw domowych w d ugim okresie czasu 
stwierdzi , e wyst puj  ró nice mi dzy krót-
kookresow  sk onno ci  do konsumpcji a d u-
gookresow  redni  sk onno ci  do konsump-
cji, dlatego te  krótkookresowa sk onno  do 
konsumpcji jest mniejsza ni  d ugookresowa. 
Pogl d ten potwierdzili równie  dwaj ame-
ryka scy ekonomi ci: Rudiger Dornbusch 
i Stanley Fischer (Dournbusch, Fischer 1981: 
164).

Teori  dochodu permanentnego graficznie 
prezentuje rysunek 3.

Na rysunku 3. funkcja konsumpcji C = cYd
p 

jest odzwierciedleniem d ugookresowej funk-
cji konsumpcji wynikaj cej z kalkulacji per-
manentnego dochodu. Natomiast funkcje: 
C = cqY + c(1 �– q) Y'  i C = cqY + c(1 �– q)Y0 
s  krótkookresowymi funkcjami konsump-
cji odpowiadaj cymi bie cemu dochodowi, 
gdzie: q �– udzia  konsumpcji w danym docho-
dzie lub w jego przyro cie, za  Y0 i Y'  �– bie-

cy dochód.

Na rysunku tym przedstawione zosta y 
zachowania konsumpcyjne gospodarstwa 
domowego zgodne z analiz  krótkookresow  
oraz hipotez  permanentnego dochodu. 
Gospodarstwo domowe opieraj ce si  na 
informacjach o dochodzie w krótkim okre-
sie przy jego wzro cie zwi kszy konsumpcj  z 
punktu E do E'. Natomiast gdy gospodarstwo 
domowe swoje rozwa ania b dzie opiera o 
na teorii dochodu ci g ego, wówczas jego 
konsumpcja b dzie o wiele wy sza, poniewa  
b dzie j  wyznacza  punkt E'' (OC '' > OC ').

Z teorii dochodu permanentnego M. Fried-
mana wynika, e gospodarstwo domowe 
w swoich decyzjach nabywczych kieruje si  
subiektywnie oszacowanym dochodem per-
manentnym, co oznacza, e nie kieruje si  
ono przy podejmowaniu decyzji konsumpcyj-
nych poziomem dochodu, jaki uzyska o w da-
nej chwili i który mo e ulec znacznej zmianie 
w krótkim horyzoncie czasu pod wp ywem 
wielu korzystnych i niekorzystnych zdarze  
(utrata pracy, choroba), lecz przeci tnym 
poziomem dochodu, na jaki gospodarstwo 
domowe mo e liczy  na przestrzeni ca ego 
ycia. Nale y w tym miejscu zaznaczy , e 

w celu okre lenia poziomu konsumpcji danej 
osoby czy gospodarstwa domowego istotne 
znaczenie ma dochód przeci tny konsumenta, 
który jest wypadkow  dochodów osi ganych 
w ci gu wielu okresów.

Na podstawie bada  d ugofalowych ten-
dencji w zakresie konsumpcji M. Friedman 
doszed  do wniosku, e relacja pomi dzy kon-
sumpcj  sta  a dochodem permanentnym 
(sta ym)6 nie ulega zmianie w miar  zmiany 
dochodu, lecz zale y od innych determinant. 
Przyjmuj c to za o enie, hipotez  dochodu 
permanentnego mo na zapisa  za pomoc  
rozszerzonej formu y:

Rys. 3. Hipoteza dochodu permanentnego 
M. Friedmana.
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 , ,C r Yp d
p= { c^ h  (9)

gdzie:
Cp �– konsumpcja sta a,
r �– stopa procentowa,
j �–  relacja dochodu do bogactwa mate-

rialnego,
g �– zmienna zbiorcza,
Yd

p �– permanentny dochód do dyspozycji.

Ze wzoru (9) wynika, e konsumpcja sta a 
Cp stanowi pewien u amek dochodu perma-
nentnego do dyspozycji Yd

p, który uzale -
niony jest od stopy procentowej r (zachodzi 
tu relacja odwrotna), zmiennej zbiorczej g, 
która obejmuje takie determinanty, jak: wiek 
i stan rodzinny gospodarstwa domowego, 
niepewno  odno nie z otrzymywaniem 
dochodów w przysz o ci oraz uwarunkowania 
kulturowe silnie skorelowane z pochodze-
niem rasowym i narodowo ciowym, a tak e 
zmiennej j, która okre la relacj  (maj c  
charakter jednokierunkowy) pomi dzy 
dochodem a posiadanym bogactwem mate-
rialnym.

Zalet  teorii dochodu permanentnego 
jest zwrócenie uwagi badawczej nie tylko 
na badaniu dochodu, jako czynnika kszta -
tuj cego konsumpcj , ale równie  na zjawi-
ska psychospo eczne, jak: nawyki, zwyczaje 
na ladownictwo i aspiracje oraz na poziom 
zamo no ci gospodarstw domowych. Biedni 
i bogaci ró ni  si  nie tylko pozycj  w roz-
k adzie dochodów, ale tak e sposobem rea-
gowania na dochody oraz inne mechanizmy 
decyzji. Ponadto hipoteza posiada nie tylko 
trafne walory teoretyczne ale równie  apli-
kacyjne. W wielu badaniach weryfikuj cych 
hipotezy dochodowe otrzymano ró ne, cz -
sto sprzeczne wyniki, jednak e w wietle 
danych statystycznych hipoteza dochodu 
permanentnego okazywa a si  lepsza od 
pozosta ych. Badania te zintensyfikowa y 
rozwa ania teoretyczne nad sposobami mie-
rzenia dochodów, analiz  b dów wynikaj -
cych z ró nych definicji dochodu, a tak e ich 
wp ywu na procedury szacowania ( wiatowy 
2006: 157).

Du ym uznaniem w literaturze ekono-
micznej cieszy si  hipoteza cyklu ycia (life-
cycle hypothesis), sformu owana przez Franco 
Modiglianiego7 i Alberta K. Ando w 1963 
roku, próbuj ca wyja ni  mechanizmy post -
powania gospodarstw domowych w dziedzi-
nie podejmowania decyzji konsumpcyjnych. 
Koncepcja ta jest ci le powi zana z hipo-

tez  dochodu permanentnego M. Friedmana. 
Wspólnie sta y si  podstaw  rozpowszech-
nionych w latach 70. i 80. XX wieku bada  
nad racjonalnymi oczekiwaniami w sferze 
konsumpcji, wpisuj c si  tym samym w nurt 
badawczy okre lany mianem hipotezy racjo-
nalnych oczekiwa . Hipoteza cyklu ycia 
g osi, e gospodarstwa domowe formu uj  
swoje plany konsumpcyjne na ca y okres 
ycia, na podstawie w asnych prognoz doty-

cz cych wielko ci dochodów, jakie otrzymuj  
w ci gu ca ego tego okresu, a tak e stwierdza, 
e oszcz dno ci z okresu aktywno ci zawodo-

wej maj  zagwarantowa  konsumpcj  na stare 
lata. Innymi s owy, kluczowym za o eniem 
tej hipotezy by a konstatacja, e na zacho-
wanie konsumpcyjne nie wp ywa wy cznie 
aktualna wielko  rozporz dzalnego dochodu 
b d  oszacowana wielko  dochodu perma-
nentnego w ci gu kilku ostatnich lat, ale wiel-
ko  przysz ych dochodów, które konsument 
mo e osi gn  w przysz o ci. Oznacza to, e 
zarówno poziom, jak i struktura konsumpcji 
s  w du ym stopniu skorelowane z przeci t-
nym poziomem dochodów w d ugim okresie 
ycia jednostki. Nale y jednak wskaza  na 

wa no  szacunku wysoko ci dochodów przy-
sz ych, które w zasadniczy sposób wp ywaj  na 
wybór cie ki konsumpcji.

Hipoteza cyklu ycia opiera si  na czte-
rech podstawowych za o eniach informuj -
cych o tym, e:
�– konsumpcja jest jednakowa w ka dym 

okresie ycia,
�– konsumpcja jest mechanizmem zwi -

zanym z wydawaniem dochodu ca ego 
ycia,

�– konsumpcja ca ego ycia jest równa 
dochodowi ycia,

�– uwzgl dnia si  wydatki na dzieci (Mo-
digliani, Brumberg 1964: 388�–436).
Uwzgl dniaj c powy sze za o enia, ogóln  

formu  konsumpcji w hipotezie cyklu ycia 
mo na zapisa  nast puj co:

 C c P
W

c Y c P
W

c Y t1r d d r d= + = + -] g  (10)

gdzie:
cr �–  kra cowa sk onno  do konsumpcji 

realnego bogactwa,

P
W  �– realne bogactwo,
cd �–  kra cowa sk onno  do konsumpcji 

dochodu do dyspozycji,
P �– poziom cen,
W �– przewidywane dochody ca ego ycia.
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G ównym za o eniem tej hipotezy jest 
agodne wyrównanie poziomu konsumpcji 

z oszcz dno ci uzyskiwanych w okresach 
wysokiego dochodu do poziomu konsump-
cji z oszcz dno ci ujemnych (negatywnych) 
w okresie niskiego dochodu. Ilustruje to rysu-
nek 4.

F. Modigliani zauwa y , e oszcz dno ci 
nagromadzone w okresie aktywno ci zawo-
dowej (Z �– C)N odpowiadaj  konsumpcji 
w okresie poprodukcyjnym, gdy gospodar-
stwo domowe realizuje ujemne oszcz dno ci 
C(L �– N). Natomiast maksimum realnego 
bogactwa (czyli oszcz dno ci, jakie gospo-
darstwo domowe gromadzi przez N lat pracy 
zawodowej) osi gane jest w momencie przej-
cia na emerytur 8. Pogl d ten potwierdzili 

równie  Robert E. Hall i John B. Taylor (Hall, 
Taylor 1995: 284�–285).

Rys. 4. Hipoteza cyklu ycia F. Modiglianiego 
i A. Ando.

Hipoteza cyklu ycia przyczyni a si  do 
rozwoju bada  nad konsumpcja i po cz ci 
j  zrewolucjonizowa a, poniewa  ukaza a, 
e gospodarstwa domowe w podejmowaniu 

decyzji konsumpcyjnych uwzgl dniaj  nie 
tylko bie ce dochody i posiadane aktywa, 
ale równie  staraj  si  antycypowa  przysz e 
strumienie dochodów oraz swoj  przysz  
sytuacj  spo eczno-gospodarcz . Ponadto, 
teoria ta wskaza a, ze przy wyborze decyzji 
nabywczych, gospodarstwa domowe w swo-
ich decyzjach konsumpcyjnych kieruj  si  nie 
tylko wielko ci  bie cego rozporz dzalnego 
dochodu i posiadanym bogactwem (nierucho-
mo ci, instrumenty finansowe, lokaty termi-
nowe w bankach komercyjnych), ale równie  
przewidywan  wielko ci  przysz ych docho-
dów, a tak e uwzgl dniaj  swoj  przysz  sytu-
acj  rynkow  i spo eczn . 

Zarówno hipoteza dochodu permanen-
tnego, jak i hipoteza cyklu ycia uwidaczniaj  
fakt, e poziom konsumpcji zale y nie tylko 
od bie cych dochodów rozporz dzalnych, 
ale równie  od nagromadzonego wcze niej 
bogactwa i posiadanych aktywów (tj. walory, 
pieni dze), czyli od przeci tnego dochodu 
gospodarstw domowych w d ugim okresie 
czasu. Hipoteza permanentnego dochodu 
bada przede wszystkim przysz y dochód na 
podstawie tera niejszo ci i przesz o ci, nato-
miast teoria cyklu ycia analizuje g ównie 
konsumpcj  bie c  i przysz , skupiaj c si  
w du ej mierze na motywach oszcz dzania. 
Niektórzy ekonomi ci cz  obie te hipotezy, 
tworz c tzw. wspó czesn  teori  konsumpcji 
(modern consumption theory), która umo li-
wia przewidywanie przysz ej przeci tnej kon-
sumpcji.

Teoria permanentnego dochodu M. Fried-
mana oraz hipoteza cyklu ycia A. Ando 
i F. Modiglianiego odwo uj  si  w du ej mie-
rze do podstaw mikroekonomicznych zacho-
wa  gospodarstw domowych w dziedzinie 
podejmowania decyzji konsumpcyjnych. Obie 
teorie zwracaj  uwag  na fakt, i  poziom kon-
sumpcji uzale niony jest nie tylko od bie -
cych rozporz dzalnych dochodów, ale tak e 
od nagromadzonego wcze niej bogactwa 
i posiadanych aktywów (np. instrumentów 
finansowych czy pieni dzy), czyli od przeci t-
nego dochodu ludzi w d ugim okresie, tzw. 
dochodu permanentnego (sta ego).

Zak adaj c, e aktywa A stanowi  oprócz 
rozporz dzalnego dochodu, istotny determi-
nant okre laj cy konsumpcj , rozszerzon  
posta  funkcji konsumpcji mo na wówczas 
zapisa  nast puj co:

 , ;C C Y T Y A= - ] g6 @  
  (11)
 > , > .

Y T Y
C

A
C

0 0
-d
d

d
d

] g6 @

Na przyk ad:

 .C c Y c A c Y t c A1d1 2 1 2= + = - +] g 9 (12)

gdzie:
Yd �–  permanentny dochód do dyspo-

zycji,
A �– ca kowite aktywa,
c1, c2 �–  kra cowa sk onno  do konsumpcji.

Przy danym poziomie rozporz dzalnego 
dochodu wzrost aktywów w uj ciu real-
nym przyczynia si  do wzrostu konsumpcji 
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i redukcji oszcz dno ci. Konsumenci oszcz -
dzaj  g ównie po to, aby zwi kszy  posiadane 
aktywa. W przypadku gdy wzrasta warto  
maj tku posiadanego przez gospodarstwo 
domowe (np. wskutek otrzymania spadku), 
wówczas maleje jego potrzeba oszcz dzania 
z bie cego dochodu, za  wzrasta wielko  
autonomicznych wydatków konsumpcyjnych 
(Zalega 2007). Funkcja oszcz dno ci przybie-
rze zatem posta :

 , ;S S Y T Y A= - ] g6 @
  (13)
 > , < .

Y T Y
S

A
S

0 0
-d
d

d
d

] g6 @

Badania empiryczne potwierdzaj  wiele 
spostrze e  wynikaj cych z tych obu hipotez, 
jednak koncepcje dotycz ce wydatków kon-
sumpcyjnych gospodarstw domowych podle-
gaj  dalszej ewolucji. Badania ekonomiczne 
przeprowadzone na szerok  skal  w latach 
70. i 80. XX wieku ujawni y nowe problemy 
dotycz ce teorii konsumpcji, z których na 
szczególn  uwag  zas uguj  trzy w tki nowych 
bada : wykorzystanie racjonalnych oczeki-
wa  do pomiaru przewidywanych przysz ych 
dochodów, analiza danych historycznych obej-
muj cych tysi ce indywidualnych gospodarstw 
domowych oraz badania wybranych �„ekspe-
rymentów�” w sferze polityki gospodarczej (tj. 
przej ciowe zmiany podatku) (Hall, Taylor 
1995: 295).

Omówione teorie konsumpcji posiadaj  
praktyczn  u yteczno , poniewa  k ad  
nacisk na wykorzystanie w badaniach oprócz 
cen i dochodu, szeregu zmiennych maj cych 
wp yw zarówno na rozmiary, jak i struktur  
konsumpcji. Nale y równie  pami ta  o tym, 
e konsumpcja nie jest w chwili obecnej bez-

po rednim odbiciem dochodów, poniewa  
dost pno  kredytów konsumpcyjnych sta a 
si  kluczowym czynnikiem determinuj cym 
jej rozwój. Ponadto rozwój i istna ekspansja 
bran y kredytowej spowodowa a, e w chwili 
obecnej mo na dostrzec ca kiem nowe zjawi-
sko polegaj ce na tym, e potrzeby materialne 
s  zaspakajane przez okre lone dobra kon-
sumpcyjne, za które p aci si  z pewnym opó -
nieniem, a zatem nie s  ju  one realizowane 
w uk adzie dochód-oszcz dno ci. 
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Przypisy
 1 J.S. Duesenberry twierdzi , e efekt ten spro-

wadza si  g ównie do na ladowania przez grupy 
o ni szej pozycji spo ecznej struktur konsumpcji 
uznanych za godne do osi gni cia, a w wypadku 
warstw o najwy szej stopie yciowej wynika 
z d enia do uzyskania presti u, zwanego 
konsumpcj  ostentacyjn  (lub efektem veble-
nowskim). 

  Natomiast H. Leibenstein odró nia  dobra 
konsumpcji ostentacyjnej od dóbr konsump-
cji zwyczajnej oraz twierdzi , e gospodarstwa 
domowe troszcz  si  przede wszystkim o zewn -
trze aspekty swego stylu ycia. Oznacza to, e 
gdyby ceny i dochody pozwoli y gospodarstwom 
domowym y  na poziomie oczekiwanym, to 
y yby na tym poziomie, w innym wypadku zgo-

dzi yby si  na poziom wymuszony przez okolicz-
no ci, co oznacza, e zignorowa yby po rednie 
mo liwo ci jako nie odzwierciedlaj ce odr b-
nego stylu. Szerzej zachowania te opisane s  
w: H. Leibenstein, Ekonomia przysz o ci, PWN, 
Warszawa 1982, s. 114�–116.

 2 Pogl d ten podziela równie  w swojej psycho-
logicznej teorii konsumpcji George Katona, 
wed ug którego zdroworozs dkowe i zachowaw-
cze post powanie konsumentów przyczynia si  
do stabilizacji gospodarki, a tak e do sp aszcze-
nia cyklu koniunkturalnego po II wojnie wiato-
wej.

 3 Teori  J.S. Duesenberry�’ego rozwin  R. Nurkse, 
który pewne jej tezy przeniós  z p aszczyzny kon-
taktów grup spo ecznych w skali jednego regionu 
lub kraju na p aszczyzn  kontaktów mi dzynaro-
dowych. Wed ug R. Nurksego w kontaktach tych 
realizuje si  mi dzynarodowy efekt pokazowy 
(international demonstration effect).

 4 Milton Friedman, ameryka ski ekonomi-
sta, twórca monetaryzmu, wieloletni profesor 
Uniwersytetu w Chicago, laureat Nagrody Nobla 
w dziedzinie ekonomii w 1976 r. za dokonania 
w zakresie analizy konsumpcji, historii i teorii 
monetarnej oraz za pokazanie zale no ci poli-
tyki stabilizacji. Uznawa  poda  pieni dza za 
jedyny determinant wp ywaj cy na poziom PKB, 
inflacji przypisuj c jedynie rol  zjawiska pieni -
nego. Zach ca  do zwi kszenia masy pieni dza 
w tempie odpowiadaj cym wzrostowi PKB, co 
mia o zapewni  stabilizacj  gospodarcz . Jako 
wielki zwolennik wolnej konkurencji, sprzeci-
wia  si  ingerencji pa stwa w procesy gospo-
darcze.

 5 Dochód permanentny (sta y, oczekiwany) jest 
oczyszczany z elementów przypadkowych, nie-
oczekiwanych odchyle  od trendu, kompensu-
j cych si  w d ugim okresie czasu. Dochód ten 
pozwala uwzgl dnia równie  odpisy na inwesty-
cje w kapita  ludzki, wielko , która w ramach 
standardowej procedury jest cz ci  dochodu. 
Szerzej na temat dochodu permanentnego: 
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M. Friedman, A Theoretical Framework for 
Monetary Analysis, w: R.J. Gordon (red.), Milton 
Friedman�’s Monetary Framework, The University 
of Chicago Press, Chicago 1974.

 6 Przed dochód sta y M. Friedman rozumia  
wielko , któr  konsumenci spodziewaj  si  
otrzyma  i któr  uwa aj  za normaln . Na jej 
podstawie podejmuj  decyzje konsumpcyjne 
i kszta tuj  swoje aspiracje. M. Friedman za o-
y , e dochód sta y stanowi redni  wa on  

dochodu bie cego z okresu obecnego i okresów 
poprzedzaj cych, przy czym wagi odnosz ce si  
do warto ci dochodów z okresów coraz odle-
glejszych w czasie zmniejszaj  si . Dowodzi 
w ten sposób, e bie ce do wiadczenia okre-
laj  przewidywania konsumentów w sposób sil-

niejszy ani eli do wiadczenia dawno minione. 
Oznacza to, e M. Friedman zak ada w hipo-
tezie dochodu permanentnego, e wielko ci 
bie ce (mierzalne w sposób bezpo redni) s  
sum  wielko ci sta ych, elementów przypadko-
wych i przej ciowych. Bie ce dochody i bie ce 
wielko ci obejmuj  cz  permanentn  i tran-
zytywn  (przechodni ). Ponadto M. Friedman 
przyjmuje, e warto ci tranzytywne nie s  powi -
zane w aden sposób z wielko ciami sta ymi, ele-
ment przej ciowy konsumpcji nie jest powi zany 
z elementem przej ciowym dochodu, natomiast 
odchylenia wielko ci losowych od wielko ci sta-
ych, kompensuj  si  w d ugim okresie czasu. 

M. Friedman podkre la  równie , e dochody 
nieoczekiwane, które nie s  traktowane przez 
konsumenta jako dochody �„normalne�”, nie 
wywieraj  istotnego wp ywu na konsumpcj  
w d ugim okresie czasu.

 7 Franco Modigliani, ameryka ski ekonomista 
w oskiego pochodzenia, laureat Nagrody Nobla 
w dziedzinie ekonomii w 1985 r. za wk ad w pio-
nierskie analizy oszcz dno ci i rynków finanso-
wych w krajach gospodarki rynkowej. Dorobek 
naukowy Modiglianiego obejmuje zagadnienia 
z zakresu konsumpcji, ogólnej równowagi rynku 
finansowego, poda y pieni dza, procentu i kre-
dytu oraz now  interpretacj  modelu Keynesa. 
Wraz z A. Ando stworzy  komputerowy model 
gospodarki ameryka skiej, umo liwiaj cy okre-
lenie kana ów, przez które poda  pieni dza 

wywiera wp yw na wielko  produkcji i do-
chodu.

 8 Szerzej teoria ta opisana jest w: A. Ando, 
F. Modigliani: The Life-Cycle Hypothesis 
of Saving: Aggregate Implication and Tests, 
�“American Economic Review�” t. 53 (March 
1963), s. 55�–84.

 9 Ta posta  funkcji bardzo cz sto okre lana jest 
w literaturze ekonomicznej mianem funkcji kon-
sumpcji Ando-Modiglianiego.
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