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Zróżnicowanie wydatków na żywność i napoje bezalkoholowe 
w budżetach gospodarstw domowych 

Streszczenie

Celem rozważań jest identyfikacja różnic w poziomie i udziale wydatków na 
żywność i napoje bezalkoholowe między gospodarstwami domowymi z różnych 
krajów Europy oraz w różnych typach polskich gospodarstw domowych, a także 
zbadanie siły wpływu charakterystyk gospodarstw domowych na poziom wydat-
ków w tych gospodarstwach. Materiał źródłowy stanowiły indywidualne dane z ba-
dania budżetów gospodarstw domowych GUS oraz Eurostat. Metodami badawczy-
mi były analizy wariancji i regresji wielorakiej. W strukturze wydatków ogółem 
udział wydatków na żywność i napoje bezalkoholowe w Polsce na tle krajów euro-
pejskich pozostaje na średnim poziomie, podobnym jak w Grecji, Republice Czech, 
Portugalii i Słowenii. W znaczącej części polskich gospodarstw domowych nadal 
realizowany jest żywnościowy model konsumpcji. Przeprowadzanie tego typu ana-
liz jest ciekawe poznawczo i ma charakter aplikacyjny. Uzyskane wyniki wskazują 
na zmiany zachowań konsumenckich na rynku żywności w zależności od różnych 
cech gospodarstw domowych.

Słowa kluczowe: wydatki, żywność i napoje bezalkoholowe, konsumpcja, typy go-
spodarstw domowych.
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Potrzeby żywnościowe zajmują priorytetową pozycję wśród ogółu potrzeb człowieka. Są 
potrzebami niższego rzędu i zapewniają podstawową egzystencję człowieka. O ile potrzeby 
żywnościowe cechują się naturalną granicą nasycenia, o tyle jakość i struktura spożywanej 
żywności nie posiada już takiej granicy. W miarę rozwoju społeczno-gospodarczego żyw-
ność przestaje pełnić jedynie rolę utrzymania człowieka przy życiu, zapewnienia rozwoju 
fizycznego oraz dobrego stanu zdrowia, ale dostarcza też satysfakcji i zadowolenia. Wzrost 
potrzeb żywnościowych determinowany jest coraz większymi możliwościami ekonomicz-
nymi, wśród których ważną rolę pełni podaż i ceny żywności oraz dochody w gospodar-
stwach domowych (Witek 2007, s. 218). 

Analizy wydatków na żywność w polskich gospodarstwach domowych stanowią jeden 
z klasycznych problemów badawczych o wieloletniej tradycji. Rezultaty tego rodzaju badań 
mają duże znaczenie praktyczne, gdyż stanowią podstawę formułowania polityki żywno-
ściowej. Wydatki na żywność i napoje bezalkoholowe w polskich gospodarstwach domo-
wych z każdym rokiem zwiększają się, przy jednoczesnym zmniejszającym się udziale tych 
wydatków w wydatkach ogółem (Budżety…. 2004-2016). Znaczący udział wydatków na 
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żywność i napoje bezalkoholowe w koszyku dóbr konsumpcyjnych w gospodarstwach do-
mowych uzasadnia konieczność badań dotyczących kształtowania się tych wydatków.

Celem rozważań jest identyfikacja różnic w poziomie i udziale wydatków na żywność 
i napoje bezalkoholowe w różnych typach polskich gospodarstw domowych oraz zbadanie 
siły wpływu charakterystyk gospodarstw domowych na poziom wydatków w tych gospodar-
stwach. Celem jest także porównanie udziału wydatków na żywność i napoje bezalkoholowe 
między europejskimi gospodarstwami domowymi oraz ocena zmian omawianego odsetka 
w latach 1995-2015. 

Materiał źródłowy i metodyka badawcza

Materiałem źródłowym były indywidualne dane z badania budżetów gospodarstw domo-
wych Głównego Urzędu Statystycznego. Zbiór GUS obejmował ponad 37 tys. gospodarstw 
domowych. Dane źródłowe stanowiły też ogólnodostępne publikacje GUS z cyklu Budżety 
gospodarstw domowych. Natomiast w analizie wydatków w europejskich gospodarstwach 
domowych wykorzystano dane Eurostat.

Do przeprowadzenia analiz wykorzystano metody wariancji oraz regresji. Analiza warian-
cji służyła do oceny różnic między wydatkami konsumpcyjnymi a rozpatrywanymi cechami 
gospodarstw domowych. Za poziom istotnych statystycznie różnic przyjęto p<= 0,05.

Celem sprawdzenia cech gospodarstw domowych determinujących wydatki na żywność 
i napoje bezalkoholowe zastosowano metodę regresji wielorakiej. Ogólnym celem regresji 
wielorakiej jest badanie związków między wieloma zmiennymi niezależnymi a zmienną za-
leżną (Rabiej 2012; Gatnar, Walesiak 2012; Larose 2001). Ostateczny model przedstawia 
„optymalny” zbiór zmiennych niezależnych, przy założeniu, że konstrukcja modelu prze-
biegła poprawnie i żadna potencjalna zmienna nie została pominięta oraz dane mają odpo-
wiednią interpretowalność (Wątroba 2008). Liniowy model regresji opisujący powiązanie 
zmiennej zależnej Y ze zbiorem zmiennych objaśniających X1, X2, …, Xk jest określony 
równaniem: 

Y= β0+ β1X1+ β2X2+…+ βkXk+ε (1)

gdzie: 
βi – parametry modelu (współczynniki regresji) opisujące wpływ i-tej zmiennej;  
e − składnik losowy.

Do przeprowadzenia analizy wykorzystano dostępne w budżetach gospodarstw domo-
wych cechy ekonomiczne i społeczno-demograficzne gospodarstw domowych. W modelu 
znalazły się cechy ilościowe, takie jak: dochód rozporządzalny na osobę, wielkość gospo-
darstwa domowego, wiek głowy domu, ogólna powierzchnia mieszkania zajmowana przez 
gospodarstwo domowe, ogólna powierzchnia gruntów rolnych oraz cechy jakościowe, takie 
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jak: wykształcenie i płeć głowy domu, grupa społeczno-ekonomiczna gospodarstwa domo-
wego. Zmienne jakościowe przekształcono na zmienne zero-jedynkowe. Gdy gospodarstwo 
domowe posiadało daną cechę, na przykład kwalifikowało się do grupy rolników, przyjmo-
wało wartość 1 oraz wartość 0 w przeciwnym przypadku. Przy szacowaniu modeli z ukła-
dami zmiennych zero-jedynkowych pomija się w każdym z układów – celem uniknięcia 
współliniowości – jedną ze zmiennych zerojedynkowych (jeden z wariantów cechy). W ni-
niejszym badaniu pominięto gospodarstwa domowe o następujących wariantach cech: repre-
zentowane przez osoby ze średnim poziomem wykształcenia (wykształcenie głowy domu), 
prowadzone przez mężczyzn (płeć głowy domu), reprezentowane przez osoby utrzymujące 
się z pozostałych świadczeń społecznych (grupa społeczno-ekonomiczna).

Wydatki na żywność i napoje bezalkoholowe w europejskich 
gospodarstwach domowych

Zgodnie z I prawem Engla, w miarę wzrostu dochodów konsumenta wydatki na żyw-
ność rosną, lecz ich udział w wydatkach ogółem się zmniejsza. Tak więc w gospodarstwach 
domowych, w których udział wydatków na żywność i napoje bezalkoholowe jest niższy 
obserwuje się korzystniejszą sytuację materialną. Generalnie w krajach Europy Północnej 
i Zachodniej obserwuje się korzystniejszą sytuację materialną niż w krajach Europy 
Środkowo-Wschodniej. W 2015 roku na żywność i napoje bezalkoholowe z wydatków ogó-
łem statystyczny Brytyjczyk przeznaczał 8,4%, Luksemburczyk – 9,4%, Irlandczyk – 9,5%, 
a Austriak – 9,9%. Największy udział wydatków na żywność i napoje bezalkoholowe prze-
znaczano w krajach byłego Bloku Wschodniego. W 2015 roku w Rumunii statystyczny 
mieszkaniec przeznaczał na żywność i napoje bezalkoholowe 29,4% wydatków ogółem, 
na Litwie – 23,4%, w Estonii – 20,7%. W budżecie przeciętnego Polaka żywność i napoje 
bezalkoholowe pochłaniały 16,9% wydatków ogółem. 

Analizując zmiany w poziomie odsetka wydatków na żywność i napoje bezalkoholowe 
wśród mieszkańców Europy w latach 1995-2015 zauważono, iż największe zmiany zaszły 
w tych gospodarstwach domowych, w których wspomniany odsetek w roku 1995 był naj-
wyższy. Udział wydatków na żywność i napoje bezalkoholowe w analizowanym dwudzie-
stoleciu w gospodarstwach domowych Łotyszy i Litwinów uległ obniżeniu o około 16 p.p., 
w gospodarstwach domowych Rumunów o około 15 p.p., a w gospodarstwach domowych 
Polaków o ponad 12 p.p. Najmniejsze zmiany w odsetku wydatków na żywność i napoje 
bezalkoholowe dokonały się natomiast w gospodarstwach domowych Greków, Francuzów, 
Cypryjczyków, Luksemburczyków oraz Holendrów, w których w latach 1995-2015 udział 
wydatków na żywność i napoje bezalkoholowe zmniejszył się nie więcej niż o 0,7 p.p. Fakty 
te wskazują więc, iż w gospodarstwach domowych usytuowanych w biedniejszych krajach 
Europy dochodzi do szybszych zmian w odsetku wydatków na żywność i napoje bezal-
koholowe w strukturze wydatków ogółem. Gospodarstwa domowe z Europy Środkowo-
Wschodniej podążają więc w kierunku zachowań konsumenckich gospodarstw z bogatszych 
krajów Europy.
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Inni badacze (Korzeniowska-Ginter 2016) wskazują, iż ilościowe i jakościowe zmiany 
w konsumpcji żywności w Polsce podążają za europejskimi trendami i są namiastką nowo-
czesności i wygody, ale nadal spożycie żywności w Polsce pod względem ilości i jakości jest 
dalekie od zaleceń specjalistów. Także udział wydatków na żywność w strukturze wydatków 
ogółem jest relatywnie wysoki w porównaniu do krajów „starej Unii Europejskiej”. 

Zmiany w wydatkach na żywność i napoje bezalkoholowe w Polsce 

Rozpatrując poziom i udział wydatków na żywność i napoje bezalkoholowe w struktu-
rze wydatków ogółem w latach 2000-2015 w Polsce zaobserwowano następujące zmiany. 
Udział wydatków na żywność i napoje bezalkoholowe w wydatkach ogółem w polskich 
gospodarstwach domowych w latach 2008 − 2015 wykazywał względną stabilizację, utrzy-
mując się na poziomie 24-25% wydatków ogółem (por. wykres 1). Większe zmiany w udzia-
le tych wydatków obserwowano we wcześniejszym okresie, to jest w latach 2000-2007, 
kiedy to udział wydatków na żywność i napoje bezalkoholowe uległ zmniejszeniu o 4,2 p.p. 
Można stwierdzić, że światowy kryzys finansowo-ekonomiczny doprowadził do stabilizacji 
w udziale wydatków na żywność i napoje bezalkoholowe w polskich gospodarstwach do-
mowych.

Wykres 1
Miesięczny poziom i udział wydatków na żywność i napoje bezalkoholowe na osobę 
w wydatkach ogółem w polskich gospodarstwach domowych w latach 2000-2015

Źródło: opracowanie i obliczenia własne na podstawie danych GUS z lat 2001-2016.
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W innych analizach (Radziukiewicz 2012, s. 99) wskazano, iż w pierwszej dekadzie 
XXI wieku w wydatkach ogółem odsetek wydatków na żywność i napoje bezalkoholowe 
uległ największym zmianom wśród wszystkich kategorii towarów i usług konsumpcyjnych. 
Nadal jednak w polskich gospodarstwach domowych obserwuje się „żywnościowy model 
konsumpcji”. 

Krystyna Świetlik (2015) wskazuje, że w latach 2004-2013 przeciętne miesięczne docho-
dy rozporządzalne na osobę w gospodarstwach domowych ogółem wzrosły realnie o 38,0%, 
całkowite realne wydatki o 18,5%, a realne wydatki na żywność i napoje bezalkoholowe 
obniżyły się o 3,6%. Zmiany te doprowadziły do zmodyfikowania koszyka nabywanej żyw-
ności i doprowadziły do zwiększenia jej spożycia. Stały się też przyczyną nadmiernych za-
kupów, które niejednokrotnie przewyższały potrzeby konsumentów. 

Wydatki na żywność i napoje bezalkoholowe w różnych typach 
polskich gospodarstw domowych

Wydatki na żywność i napoje bezalkoholowe, tak jak cała sfera konsumpcji, uwarunko-
wana jest różnymi determinantami. Dochód stanowi czynnik o szczególnej sile działania 
na konsumpcję. Zmienną uwzględniającą czynnik dochodowy jest grupa społeczno-ekono-
miczna gospodarstwa domowego, która wiąże się z wykonywaniem określonej pracy (rolnic-
two, praca umysłowa, praca fizyczna) lub czerpaniem dochodów ze świadczeń społecznych 
i innych niezarobkowych źródeł. Generalnie w gospodarstwach domowych pracowników 
na stanowiskach nierobotniczych oraz osób pracujących na własny rachunek obserwuje się 
najwyższe dochody ze wszystkich grup społeczno-ekonomicznych. Natomiast na drugim 
końcu skali znajdują się gospodarstwa domowe rencistów oraz osób utrzymujących się 
z niezarobkowych źródeł.

Przeprowadzenie analizy wariancji pozwoliło na sformułowanie następującego stwier-
dzenia: status społeczno-ekonomiczny gospodarstwa domowego istotnie statystycznie róż-
nicuje poziom wydatków na żywność i napoje bezalkoholowe. Różnice w wydatkach na 
żywność i napoje bezalkoholowe między różnymi grupami społeczno-ekonomicznymi go-
spodarstw domowych wynikają z faktu odmiennych struktur potrzeb tych grup, które z ko-
lei są efektem m.in. odmiennej specyfiki wykonywanego zawodu, tradycji i przyzwyczajeń 
w zakresie spożycia żywności (Gałązka 2012), a także poziomu uzyskiwanych dochodów. 

Największe poziomy wydatków na żywność i napoje bezalkoholowe zaobserwowa-
no wśród gospodarstw domowych, w których głównym źródłem utrzymania były eme-
rytury (324 zł na osobę), a najniższe w gospodarstwach domowych utrzymujących się 
ze świadczeń społecznych (198 zł na osobę) (por. wykres 2). W gospodarstwach domo-
wych emerytów wysoki poziom wydatków na żywność i napoje bezalkoholowe może być 
spowodowany między innymi faktem gościnnego żywienia w tych gospodarstwach usa-
modzielnionych dzieci tworzących odrębne gospodarstwa domowe. Najniższy udział wy-
datków na żywność i napoje bezalkoholowe odnotowano w gospodarstwach domowych 
pracowników na stanowiskach nierobotniczych (15,9% dochodu rozporządzalnego) oraz 
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w gospodarstwach pracujących na własny rachunek (16,6% dochodu rozporządzalnego), 
co świadczy o korzystnej sytuacji materialnej w tych grupach gospodarstw. Najwyższe 
udziały wydatków na żywność i napoje bezalkoholowe zaobserwowano w gospodar-
stwach osób utrzymujących się ze świadczeń społecznych innych niż emerytury (31,3%) 
oraz w gospodarstwach rencistów (25,9%). W gospodarstwach domowych osób utrzy-
mujących się ze świadczeń społecznych innych niż emerytury wysoki odsetek wydatków 
na żywność w strukturze dochodu rozporządzalnego przy jednoczesnym najniższym po-
ziomie tych wydatków wśród analizowanych grup społeczno-ekonomicznych wskazuje 
na szczególnie niekorzystną sytuację dochodową i duże obciążenie budżetów domowych 
wydatkami pierwszoplanowymi, co prowadzi do dysponowania ograniczonym funduszem 
swobodnego gospodarowania, czyli funduszem przeznaczanym głównie na zaspokojenie 
potrzeb wyższego rzędu. 

W gospodarstwach domowych rolników wydatki na żywność i napoje bezalkoholowe 
pozostawały na średnim poziomie, choć w badaniach Marka Gałązki (2012) wykazano, iż 
w gospodarstwach rolników wydatki na żywność i napoje bezalkoholowe na osobę były 
wyższe o 17,3% niż wydatki gospodarstw pracowników, co było uwarunkowane – jak za-
znaczył wspomniany Autor − wykonywaniem przez rolników pracy fizycznej. Skądinąd 
wiadomo, że w gospodarstwach domowych zlokalizowanych na wsi spożywa się stosunko-
wo więcej żywności niskoprzetworzonej, takiej jak na przykład mąka, mleko, świeże mięso, 

Wykres 2
Miesięczny poziom i udział wydatków na żywność i napoje bezalkoholowe na osobę 
według statusu ekonomiczno-społecznego gospodarstwa domowego w 2014 roku

Źródło: obliczenia własne na podstawie danych z GUS.
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co też wpływa na niższe koszty tych produktów. Niski poziom wydatków na żywność i na-
poje bezalkoholowe w gospodarstwach domowych może świadczyć o wyborze żywności 
mało zróżnicowanej, a im mniejsze urozmaicenie jadłospisów, tym mniejsze prawdopodo-
bieństwo, iż zawierają one wszystkie niezbędne składniki pokarmowe w odpowiedniej ilości 
i proporcji (Gibney i in. 2004; Stanner, Thompson, Buttris 2009).

Region lokalizacji gospodarstwa domowego to kolejna zmienna istotnie statystycz-
nie różnicująca poziom wydatków na żywność i napoje bezalkoholowe. Największy po-
ziom wydatków na żywność i napoje bezalkoholowe zaobserwowano w gospodarstwach 
domowych z regionu centralnego – 284 zł na osobę, a najmniejszy w gospodarstwach 
domowych z regionu północno-zachodniego – 253 zł na osobę oraz z regionu wschod-
niego – 256 zł na osobę. Udział wydatków na żywność i napoje bezalkoholowe w docho-
dzie rozporządzalnym stanowił od 17,9% w gospodarstwach domowych zlokalizowanych 
w regionie centralnym do 21,8% w gospodarstwach domowych zlokalizowanych w re-
gionie wschodnim (por. wykres 3). Krystyna Gutkowska i Anna Murawska (2013, s. 53) 
zaobserwowały, że im większy był udział regionu w tworzeniu PKB, tym wyższe były 
wynagrodzenia, dochody ludności i równocześnie większe kwoty przeznaczano na towary 
i usługi konsumpcyjne. Zaobserwowano też, że im wartość wskaźników ekonomicznych 
w regionach była wyższa, tym niższy był udział wydatków na żywność i napoje bezalko-
holowe w wydatkach ogółem.

Wykres 3
Miesięczny poziom i udział wydatków na żywność i napoje bezalkoholowe na osobę 
według regionu lokalizacji gospodarstwa domowego w 2014 roku

Źródło: jak w wykresie 2.
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Hierarchia czynników determinujących wydatki na żywność  
i napoje bezalkoholowe

Wydatki na żywność determinuje wiele zmiennych. Zmiennymi mającymi najsilniejszy 
związek z wydatkami na żywność i napoje bezalkoholowe okazały się dochód rozporządzal-
ny przypadający na jedną osobę w gospodarstwie domowym oraz wielkość gospodarstwa 
domowego. Model regresji uwzględniający tylko zmienną wielkość gospodarstwa domowe-
go wyjaśnił 18% wariancji zmiennej zależnej. Po wprowadzeniu do modelu zmiennej do-
chód rozporządzalny na osobę, procent wyjaśnianej wariancji zmiennej zależnej zwiększył 
się do ponad 24%. Wiek głowy odniesienia to kolejna determinanta wydatków na żywność 
i napoje bezalkoholowe, która podwyższyła procent wyjaśnianej wariancji do 26%. Kolejne 
zmienne wprowadzone do modelu to: ogólna powierzchnia mieszkania, liczba bezrobotnych 
w gospodarstwie, wyższy poziom wykształcenia głowy rodziny, grupa społeczno-ekono-
miczna: rolnicy, podstawowy poziom wykształcenia, wiek osoby odniesienia. Z 54 zmien-
nych niezależnych poddanych analizie do modelu regresji zakwalifikowało się 47 zmien-
nych, z czego istotnych (p>0,05) było 41. Ostateczny model wyjaśnił blisko 31% wariancji 
zmiennej zależnej (R2=0,307). Model okazał się istotny dla F(47.37)=352,76. Błąd standar-
dowy estymacji wyniósł 121,15.

Tabela 1
Wyniki analizy regresji dla oszacowania wpływu wybranych zmiennych niezależnych 
na wydatki na żywność i napoje bezalkoholowe w 2012 roku
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Wyraz wolny 299,43 0,0000
Dochód rozporządzalny na osobę 0,1963 0,0050 0,02 0,0000
TBR*: małżeństwa z 3 dzieci na utrzymaniu -0,1025 0,0078 -88,71 0,0000
TBR: Małżeństwa z 1 dzieckiem na utrzymaniu -0,1473 0,0097 -68,84 0,0000
TBR: Małżeństwa z przynajmniej 1 dzieckiem na 
utrzymaniu i innymi osobami -0,1597 0,0110 -80,46 0,0000

Wielkość gospodarstwa domowego -0,1656 0,0124 -16,30 0,0000
TBR: Pozostałe gospodarstwa domowe -0,1667 0,0082 -64,42 0,0000
TBR: małżeństwa z 2 dzieci -0,1881 0,0111 -87,93 0,0000

* TBR – typ biologiczny rodziny.
Źródło: obliczenia własne na podstawie indywidualnych danych z GUS.

Na podstawie przeprowadzonego badania można stwierdzić, że im jest większa liczba 
osób w gospodarstwie domowym, tym są mniejsze wydatki na żywność i napoje bezalko-
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holowe na osobę. Zwiększenie składu gospodarstwa domowego o jedną osobę powoduje 
zmniejszenie się wydatków na żywność i napoje bezalkoholowe o 16,30 zł (przy niezmien-
nych wartościach pozostałych zmiennych niezależnych, według zasady ceteris paribus 
(Welfe 2009) (por. tabela 1). W gospodarstwach domowych reprezentujących typy biolo-
giczne rodzin z dziećmi na utrzymaniu można się spodziewać statystycznie niższych wydat-
ków. Im większy jest dochód rozporządzalny na osobę, tym większe są wydatki na żywność. 
Zwiększenie dochodu rozporządzalnego na osobę o jedną jednostkę, czyli o 1 zł, powoduje 
zwiększenie wydatków na żywność i napoje bezalkoholowe o 0,02 zł. W gospodarstwach 
domowych osób starszych ponoszone są większe wydatki na żywność i napoje bezalkoholo-
we na osobę niż w gospodarstwach prowadzonych przez osoby młodsze. Zwiększenie wie-
ku osoby prowadzącej gospodarstwo domowe (głowy domu) o jeden rok powoduje zwięk-
szenie wydatków o 0,34 zł. Im większa jest ogólna powierzchnia mieszkalna zajmowana 
przez członków gospodarstwa domowego, tym większe są wydatki na żywność i napoje 
bezalkoholowe. Zwiększenie powierzchni mieszkalnej o jedną jednostkę (1 m2) powoduje 
zwiększenie wydatków o 0,23 zł. W gospodarstwach domowych prowadzonych przez oso-
by z podstawowym poziomem wykształcenia można się spodziewać mniejszych wydatków 
na rzeczone dobra. Mniejszych wydatków na żywność i napoje bezalkoholowe można też 
oczekiwać w gospodarstwach domowych z większą liczbą bezrobotnych, w gospodarstwach 
domowych z dziećmi w wieku przedszkolnym, z dziećmi na utrzymaniu, ale także w gospo-
darstwach domowych zlokalizowanych w województwie łódzkim. Większych wydatków na 
żywność i napoje alkoholowe można oczekiwać w gospodarstwach domowych prowadzo-
nych przez osoby z wyższym wykształceniem, w rolniczych gospodarstwach domowych 
oraz pracujących na własny rachunek, zlokalizowanych w województwach mazowieckim 
i zachodniopomorskim, na wsiach, w gospodarstwach domowych emerytów oraz pracow-
ników.

Analiza dotycząca determinant wydatków na żywność i napoje bezalkoholowe w pol-
skich gospodarstwach domowych wykazała istotny statystycznie wpływ wielkości gospo-
darstwa, liczby dzieci, wieku głowy gospodarstwa domowego, co potwierdzają też inne ba-
dania (Cupak i in. 2014; Alqahtani, Ismaiel 2013). Zmniejszenie się wydatków na żywność 
wraz ze wzrostem liczby osób w gospodarstwie domowym jest efektem oszczędności wy-
nikającej z faktu zmiany skali gospodarowania. W badaniach Marka Gałązki (2012) wyka-
zano, że wraz ze wzrostem liczby osób w gospodarstwie domowym o jedną osobę, poziom 
wydatków na żywność i napoje bezalkoholowe na osobę maleje średnio o 3,3%, przy za-
łożeniu ceteris paribus, co wskazuje na podtrzymywanie zwyczaju wspólnego spożywania 
posiłków w gospodarstwach domowych. 

W odniesieniu do wydatków na żywność w zależności od wieku członków gospodar-
stwa domowego to ponad 20 lat temu Dubeaux twierdził, iż ludzie starsi wydają mniej na 
żywność kupowaną w sklepach, a stosunkowo częściej samodzielnie uprawiają warzywa 
i owoce, hodują drób. Współcześnie coraz mniej osób korzysta z samozaopatrzenia, a wyni-
ka to przede wszytkim z ograniczeń w pozyskiwaniu tego typu żywności, w szczególności 
w miastach (Głowicka-Wołoszyn, Kozera, Stanisławska 2015). Generalnie jednak udział 
wydatków na żywność w budżetach osób starszych jest wyższy. Spowodowane jest to, po 
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pierwsze, relatywnie mniejszymi dochodami tej grupy, a po drugie osoby starsze często 
przygotowują posiłki także dla swoich już usamodzielnionych dzieci.

Najważniejszą determinantą wydatków na żywność i napoje bezalkoholowe pozostaje 
wciąż dochód rozporządzalny na osobę. Istotny statystycznie wpływ dochodu rozporządzal-
nego na osobę na wydatki na żywność i napoje bezalkoholowe potwierdzają też inne analizy 
(Gutkowska, Piekut 2014; Hanusik, Łangowska-Szczęśniak 2014). Skądinąd wiadomo, że 
w gospodarstwach domowych o korzystniejszej sytuacji materialnej obserwuje się, mimo 
większego poziomu wydatków na żywność, niższy ich udział w wydatkach ogółem. Dopiero 
po zaspokojeniu potrzeb żywnościowych pojawiają się kolejne. Ernest Engel w opubli-
kowanym w 1857 roku opracowaniu zauważył zależność ekonomiczną, zgodnie z którą 
w miarę wzrostu dochodów w gospodarstwach domowych udział wydatków na żywność 
w wydatkach ogółem się zmniejsza. Dochodowa elastyczność popytu jest więc w przypadku 
żywności w przedziale od 0 do 1. Engel zauważył, że bezwzględna wysokość wydatków na 
artykuły żywnościowe rośnie wraz ze wzrostem dochodu oraz liczbą osób w gospodarstwie 
domowym, i jednocześnie udział wydatków na żywność w całości wydatków zmniejsza się 
wraz ze wzrostem dochodu.

Podsumowanie

Na podstawie przeprowadzonych badań można skonstatować, że od 1995 udział wydat-
ków na żywność i napoje bezalkoholowe w wydatkach ogółem w polskich gospodarstwach 
domowych znacznie obniżył się, co wskazuje na poprawę sytuacji materialnej Polaków. 

W strukturze wydatków ogółem udział wydatków na żywność i napoje bezalkoholowe 
w Polsce na tle krajów europejskich pozostaje na średnim poziomie. Zbliżone udziały wy-
datków na żywność i napoje bezalkoholowe w wydatkach ogółem do polskich gospodarstw 
domowych posiadały gospodarstwa Greków, Czechów, Portugalczyków oraz Słoweńców. 
W ciągu dwóch dekad w Polsce udział wydatków na żywność i napoje bezalkoholowe uległ 
znaczącemu obniżeniu. Większe zmiany w odsetku wydatków na żywność w wydatkach 
ogółem zaobserwowano jedynie na Łotwie i Litwie oraz w Rumunii. Fakt ten świadczy 
o poprawie sytuacji materialnej w gospodarstwach domowych z krajów byłego Bloku 
Wschodniego.

Największe poziomy wydatków na żywność i napoje bezalkoholowe zaobserwowano 
w gospodarstwach domowych osób piastujących nierobotnicze stanowiska pracy. Natomiast 
na drugim końcu skali pod względem wysokości omawianych wydatków znalazły się go-
spodarstwa domowe, w których głównym źródłem utrzymania były niezarobkowe źródła. 
Zauważono też, iż najniższy udział wydatków na żywność i napoje bezalkoholowe, co 
świadczy o korzystnej sytuacji dochodowej, występował w gospodarstwach osób z wyż-
szym wykształceniem, z największych miast oraz osób pracujących na własny rachunek 
lub na stanowiskach nierobotniczych. Relatywnie największe dochody uzyskiwane w tych 
gospodarstwach domowych pozwalały na – można się spodziewać – pełne zaspokojenie 
potrzeb żywnościowych i przywiązanie większej uwagi do jakości kupowanych artykułów 
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spożywczych. W znaczącej części polskich gospodarstw domowych nadal realizowany jest 
żywnościowy model konsumpcji.
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Differentiation of Spending on Food and Soft Drinks in Households’ 
Budgets 

Summary

The aim of the article was to identify differences and changes in the level and 
share of food expenditure between households from different European countries. 
The purpose was also to investigate the differences in food expenditures across 
various types of Polish households. The research material comes from Household 
Budget Survey of the Polish Central Statistical Office in Poland and Eurostat data-
bases. In the structure of total expenditure, the share of food expenditure in Polish 
households remains at an average level compared to other European countries. In 
a significant part of Polish households there is still a high share of food expenditure.

Key words: expenses, food and soft beverages, consumption, types of households.

JEL codes: D12, D14, E21

Дифференцирование расходов на продукты питания  
и безалкогольные напитки в бюджетах домохозяйств 

Резюме

Цель рассуждений – выявить отличия в уровне и доле расходов на про-
дукты питания и безалкогольные напитки между домохозяйствами из разных 
стран Европы и в разных типах польских домохозяйств, а также изучить силу 
влияния характеристик домохозяйств на уровень расходов в них. Исходный 
материал представляли отдельные данные изучения бюджетов домохозяйств 
ЦСУ и Евростата. Методами изучения были анализы вариации и множест-
венной регрессии. В структуре общих расходов доля расходов на продукты 
питания и безалкогольные напитки в Польше на фоне других европейских 
стран остается на среднем уровне, сходном с уровнем Греции, Чехии, Порту-
галии и Словении. В значительной части польских домохозяйств по-прежне-
му осуществляется пищевая модель потребления. Проведение таких анализов 
интересно с познавательной точки зрения и имеет прикладной характер. По-
лученные данные указывают изменения в поведении потребителей на рынке 
продуктов питания в зависимости от разных черт домохозяйств.

Ключевые слова: расходы, продукты питания и безалкогольные напитки, по-
требление, типы домохозяйств.

Коды JEL: D12, D14, E21

Artykuł nadesłany do redakcji w grudniu 2017 roku
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