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1. Wpływ nierówności na wzrost 1/7

Nierówności dochodowe oddziałują na wzrost 
kilkoma kanałami:
Bogaci mają większą skłonność do 
oszczędzania, nierówności pozwalają na 
akumulację kapitału.
Nierówności dochodowe umożliwiają 
inwestycje, gdy na rynku finansowym występują 
ograniczenia płynności.
Nierówności zachęcają do wysiłku 
innowacyjnego i do inwestycji.

1. Wpływ nierówności na wzrost 2/7

W przypadku ograniczeń płynności biedni nie 
mogą inwestować w edukację. Zasób kapitału 
ludzkiego maleje.
Władza polityczna może być rozdzielona w 
sposób bardziej egalitarny niż dochód i kontrola 
nad zasobami. Władza polityczna może być 
wykorzystana do redystrybucji za pośrednictwem 
podatków wprowadzających zakłócenia.
Nierówności mogą prowadzić do niestabilności 
politycznej i zwiększyć niepewność 
gospodarowania.
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1. Wpływ nierówności na wzrost 3/7

Nierówności wpływają na kompozycję 
zagregowanego popytu:
Ludzie bogaci zgłaszają popyt na dobra 
luksusowe, których produkcja nie generuje 
wzrostu produktywności
Ludzie biedni zgłaszają popyt na dobra 
produkowane masowo, których produkcja 
charakteryzuje się rosnącymi korzyściami skali
Duża klasa średnia umożliwi wykorzystanie 
efektów aglomeracji – gospodarka dokonuje 
„wielkiego skoku”.

1. Wpływ nierówności na wzrost 4/7

Nierówności a wzrost – wyniki empiryczne
Szybki wzrost obserwowany był w latach 1945-
1973, kiedy malała nierówność w krajach 
uprzemysłowionych i niektórych rozwiniętych.
W ostatnich trzech dekadach nierówności 
rosną, osiągając poziom nieobserwowany od lat 
20 XX w. Jest to okres wolniejszego wzrostu, 
który zakończył się kryzysem 2008 (pogoń za 
zyskiem najbogatszych, wysoki poziom 
zadłużenia najbiedniejszych).
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1. Wpływ nierówności na wzrost 5/7

Nierówności a wzrost – wyniki empiryczne c.d.
Ujemny związek między wzrostem a 
nierównościami został potwierdzony. Nie 
wszystkie kanały wydają się jednakowo ważne.
Zależność między nierównością a wzrostem nie 
jest silniejsza w demokracjach.
Nierówność oddziałuje przez polityczną 
niestabilność, niższe inwestycje w edukację i 
decyzje dotyczące liczby dzieci.
Nierówność nie oddziałuje na wzrost przez 
redystrybucję dochodu.

1. Wpływ nierówności na wzrost 6/7

Równość zwiększa prawdopodobieństwo 
wydłużenia okresu szybkiego wzrostu (wysokość 
słupka pokazuje wydłużenie okresu szybkiego wzrostu (w%) w 
wyniku wzrostu wartości zmiennej z 50 do 60 centyla)
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1. Wpływ nierówności na wzrost 7/7

UWAGA: wzrost oddziałuje też na nierówności
Wpływ wzrostu gospodarczego (rozwoju) na 
nierówności jest nieliniowy. Krzywa Kuznetsa 
ma kształt .

W początkowym stadium industrializacji i 
urbanizacji nierówności rosną z migracjami 
pracowników do miast do pracy w sektorach o 
wysokiej produktywności.
Mechanizacja rolnictwa i migracje powodują 
wzrost produktywności rolnictwa i spadek 
nierówności.

2. Ewolucja nierówności 1/11

Istnieją dwie główne miary podziału dochodu:
Podział funkcjonalny: podział dochodu między czynniki 
produkcji
Podział indywidualny: podział dochodu między 
gospodarstwa domowe i ich członków, niezależnie od 
źródeł dochodu.

Podział funkcjonalny wpływa na podział 
indywidualny, bo własność kapitału jest 
skoncentrowana i wzrost udziału w dochodzie 
tego czynnika zwiększa nierówności (ale trzeba 
uwzględnić zyski niepodzielone i inne źródła 
dochodów).
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2. Ewolucja nierówności 2/11

Funkcjonalny podziału dochodu: udział płac w PKB

2. Ewolucja nierówności 3/11

Od lat 1980 udział płac w dochodzie maleje w 
wielu krajach rozwiniętych i wschodzących
W krajach rozwiniętych wynikało to z polityki 
podtrzymywania konkurencyjności (Niemcy) oraz 
rosnącej dominacji sektora finansowego.
W krajach transformacji udział płac malał w 
wyniku restrukturyzacji.
W krajach wschodzących udział wahał się w 
wyniku zmian poziomu zatrudnienia i siły 
przetargowej pracowników (recesje, inflacja, 
zmiany polityczne). 
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2. Ewolucja nierówności 4/11

Udział płac w dochodzie krajach rozwiniętych

2. Ewolucja nierówności 5/11

Udział płac w dochodzie krajach wschodzących
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2. Ewolucja nierówności 6/11

Podział indywidualny dochodu: do 1980 
nierówności maleją (wcześniej rosły, co jest 
zgodne z hipotezą Kuznetzsa).
W krajach rozwijających się obserwujemy 
większe zróżnicowanie. Nierówności malały z 
przyczyn politycznych (lewicowe rządy ARG i BRA 
w 1950, CHL 1970 i PER w 1985) lub parcelacji 
gruntów (Korea, Tajwan)
Na rosnące nierówności od 1980 złożyły się: 
malejący udział pracy w dochodzie oraz rosnące 
nierówności w wysokości płac.

2. Ewolucja nierówności 7/11

Gini
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2. Ewolucja nierówności 8/11

Współczynnik Giniego (pomarańczowy – dochód 
po opodatkowaniu)

2. Ewolucja nierówności 9/11

Współczynnik Giniego (pomarańczowy – dochód 
po opodatkowaniu)
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2. Ewolucja nierówności 10/11

Współczynnik Giniego (pomarańczowy – dochód 
po opodatkowaniu)

2. Ewolucja nierówności 11/11

Współczynnik Giniego w krajach OECD obecnie
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3. Efekty globalizacji 1/6

Globalizacja i zmiany technologiczne są 
powiązane i łącznie wpłynęły na nierówności 
dochodowe.
Zgodnie ze standardową teorią handlu, 
otwarcie gospodarki faworyzuje czynniki, w które 
kraj jest relatywnie zasobny. W krajach 
rozwiniętych stwierdzono jednak, że (a) zmiana 
cen dóbr i czynników produkcji nastąpiła 
wewnątrz sektorów, nie zaś między nimi; (b) 
„skill premium” wystąpiło się także w krajach 
rozwijających się, musiało więc wynikać z 
postępu technicznego.

3. Efekty globalizacji 2/6

W krajach rozwiniętych, handel i zmiany 
technologiczne doprowadziły do polaryzacji: 
spadku popytu na pracowników o średnich 
kwalifikacjach.
Fragmentacja produkcji zmieniła popyt na siłę 
roboczą w krajach rozwiniętych na korzyść 
pracowników wykwalifikowanych.
Rosnący udział importu dóbr przetworzonych z 
krajów o niskich płacach spowodował presję na 
obniżkę płac w krajach rozwiniętych. 
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3. Efekty globalizacji 3/6

Zmiana 
udziału  w 
zatrudnieniu  
w latach 
1993-2006.

3. Efekty globalizacji 4/6

Udział importu dóbr przetworzonych z krajów o 
niskich płacach całkowitym imporcie dóbr 
przetworzonych.
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3. Efekty globalizacji 5/6

Płace w przemyśle przetwórczym w stosunku do 
USA w okresie doganiania.

3. Efekty globalizacji 6/6

W krajach rozwijających się globalizacja była 
powiązana ze zmianami w strukturze produkcji.
W krajach azjatyckich (Chiny) nastąpił przepływ 
pracowników z zajęć o niskiej produktywności 
(rolnictwo) do zajęć o wysokiej produktywności 
(przetwórstwo przemysłowe). W Ameryce 
Łacińskiej i Afryce Subsaharyjskiej zwiększyło się 
zatrudnienie nieformalne i w sektorze dóbr 
nieprzetworzonych (niska produktywność). 
Nierówność najbardziej wzrosła w krajach o 
średnim poziomie industrializacji.
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4. Nierówności a kryzys i powolne 
ożywienie 1/4

Udział najbogatszych w dochodzie gospodarstw 
domowych w USA

4. Nierówności a kryzys i powolne 
ożywienie 2/4

Oszczędności i dług w % dochodu do dyspozycji w 
USA
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4. Nierówności a kryzys i powolne 
ożywienie 3/4

Stosunek długu do dochodu wg grup dochodowych w 
USA

4. Nierówności a kryzys i powolne 
ożywienie 4/4

Skumulowany wzrost dochodu 1988-2008 wg centyli 
globalnego poziomu dochodu. (Milanovic, Lankner)


