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Instytucjonalne przyczyny nierówno�ci społecznych a wzrost 

gospodarczy 

WST�P

Nierówno�ci społeczne s� problemem globalnym. Czy maj� ona wspólne 
przyczyny, korzenie i cechy we wszystkich pa�stwach, czy te� odmienne uwa-
runkowania historyczne tworz� ich własne cechy dla ka�dej epoki i pa�stwa? 
Jest to pytanie do przemy�lenia. W przestrzeni postradzieckiej te cechy istniej�
w kontek�cie społecznej sprawiedliwo�ci, ale nie przynosz� one korzy�ci wi�k-
szo�ci obywateli tych pa�stw. Na Ukrainie dziesi�� rodzin osi�ga dochód rocz-
ny, który równa si� rocznemu bud�etowi pa�stwa. 

Ale jest jedna cecha, wspólna dla wi�kszo�ci pa�stw: bogaci staj� si� bogatsi, 
� biedni staj� si� biedniejsi. 	rednia dochodów najbogatszych pa�stw �wiata do 
�redniej dochodów najbiedniejszych pa�stw wzrosła z 9:1 pod koniec wieku 
XIX do 60:1 pod koniec XX w. 

W Ameryce Południowej relacja pomi�dzy �rednim dochodem 20% ludzi 
najbogatszych i najbiedniejszych wynosi 16:1 (w Brazylii 25:1, w USA 10: i 5:1 
w Europie Zachodniej). 

W latach 1950. ludno�� biednych pa�stw zwi�kszyła si� o 250%, podczas 
gdy ludno�� krajów bogatych zmniejszyła si� o 50%. Dzisiaj 80% ludno�ci 
�wiata mieszka w pa�stwach, które wytwarzaj� mniej ni� 20% �wiatowego do-
chodu. 

Na pocz�tku lat 90. dochody 20% najbiedniejszych rodzin ci�gle si� obni�a-
ły, podczas gdy dochody 20% bogatych rodzin wzrosły o 15%, � u 1% najbogat-
szych rodzin wzrosły one wi�cej ni� w dwa razy. 

DEMOKRACJA A NIERÓWNO	�

Paradoksalnie, nierówno�ci wzrastaj� jednocze�nie z triumfem demokracji 
i otwartego rynku, który z zało�enia ma by�  pocz�tkiem epoki wolno�ci i no-
wych mo�liwo�ci. Wydaje si� jednak, �e w praktyce te dwa ruchy prowadz� do 
przeciwstawnych rezultatów. Rozpowszechnienie demokracji czyni coraz bar-
dziej widocznym problem nierówno�ci dochodów. Demokracja, ci�gle krytyko-
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wana za pełnienie roli „słu��cej” otwartego rynku, coraz bardziej wygl�da na 
jego sprzymierze�ca w czarnym kole nierówno�ci i niesprawiedliwo�ci. 

Podobnie technologie, odgrywaj�c centraln� rol� w dramacie rosn�cych nie-
równo�ci, tylko pogł�biaj� problem. W okresie rozpowszechniania si� technolo-
gii informacyjnych pojawia si� pytanie, czy b�d� one dalej przynosi� korzy��
jedynie zdolnej i wykształconej mniejszo�ci, czy posłu�� równie� rozwojowi 
klasy �redniej? Czy otwarte, demokratyczne społecze�stwa potrafi� wytrzyma�
prób� rosn�cych nierówno�ci? Nawet kiedy mówimy o zanikaniu granic mi�dzy 
narodami, to czy nierówno�ci nie stworz� w ich miejsce nowych, globalnych 
rozłamów? 

WYKSZTAŁCENIE A DOSTATEK

W Stanach Zjednoczonych, gdzie wpływ globalizacji i rewolucji informacyj-
nej jest najbardziej widoczny, najbardziej wzrastaj� nierówno�ci maj�tkowe, nie 
tylko z powodu wzrostu dochodów najbogatszych, lecz równie� (i to napełnia 
trwog�) z powodu strat biednych. 	rednia pensja białego absolwenta szkoły 
w ostatnich 10 latach spadła o 15%, � liczba m��czyzn w wieku �rednim zara-
biaj�cych mniej ni� 10 tysi�cy na rok wzrosła. Chyba po raz pierwszy w historii 
posiadanie wykształcenia zwi�ksza, a nie zmniejsza nierówno�ci maj�tkowe: 
wy�sze wykształcenie stało si� niezb�dnym warunkiem sukcesu ekonomiczne-
go, lecz uzyskanie go zale�y od dochodów rodziny. St�d te� dzieci z biednych 
rodzin znajduj� si� w niekorzystnej sytuacji. 

Badania przeprowadzone w 45 pa�stwach �wiata pokazuj�, �e tylko w o�miu 
z nich, w tym w Japonii i trzech pa�stwach europejskich, nast�piło zmniejszenie 
nierówno�ci, ale w minimalnym zakresie. Idea wyrównywania dochodów boga-
tych i biednych krajów, w której biedni osi�gaj� poziom dochodów bogatych 
(catching up) tak�e zeszła na drugi plan. Indie i Chiny demonstruj� naprawd�
wysoki wzrost gospodarczy, ale nawet one potrzebuj� nie mniej ni� 100 lat, �eby 
osi�gn�� poziom dostatku obywateli USA. 

C� CZYNI 	WIAT NIESPRAWIEDLIWYM? 

Problem nierówno�� nie jest czyim� bł�dem, wi�c nie mo�e by� naprawiony 
nawet w trakcie naszego całego �ycia. Jednak zrozumienie jego przyczyn pomo-
�e wskaza� mo�liwe działania, które przynajmniej zapobiegn� pogorszeniu sytu-
acji. Co jest przyczyn� nierówno�ci mi�dzy pa�stwami i wewn�trz nich? 

WARUNKI HISTORYCZNE

Nierówno�� rodzi nierówno��. Na przykład, w Ameryce Południowej poł�-
czenie bogactw mineralnych, ziemi, korzystnego klimatu oraz importu taniej siły 
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roboczej doprowadziło do wytworzenia si� dwóch kast: latyfundystów i pozba-
wionych praw robotników. Zrodziło to wielk� nierówno��, która z czasem jesz-
cze si� zwi�kszyła, a instytucje polityczne tylko wzmocniły taki układ. 

SUKCES W DZIAŁALNO	CI GOSPODARCZEJ

Sukces w działalno�ci gospodarczej równie� rodzi nierówno�ci, przy czym 
tego typu nierówno�ci mog� by� usprawiedliwione, je�eli wynikaj� z innowa-
cyjno�ci i ci��kiej pracy. Jednak reformy rynkowe zmierzaj�ce do wyzwolenia 
przedsi�biorczo�ci mog� nie dawa� wszystkim podmiotom równych mo�liwo�ci. 
Prywatyzacja mo�e prowadzi� do bezrobocia i zmniejszenia dochodów pracow-
ników administracji. A je�li dodatkowo towarzyszy jej korupcja, to przynosi 
korzy�� tylko małej grupie osób. 

NIEEFEKTYWNA POLITYKA EKONOMICZNA

Polityka, która wi��e rozwój ekonomiczny z wysok� inflacj�, jest najbardziej 
drastycznym �ródłem nierówno�ci, lecz jednocze�nie jest to działanie najłatwiej-
sze do naprawienia. Reformy w duchu MFW bardzo cz�sto s� krytykowane za 
wielo�� pobocznych efektów, które uderzaj� w biednych, zwi�kszaj�c nierówno-
�ci społeczne. Wszystkich tych negatywnych zjawisk mo�na jednak unikn��, 
je�li nie dopu�ci si� do korupcji. 

Zła polityka ekonomiczna pa�stwa wynika w znacznej mierze z bierno�ci 
rz�du w niektórych obszarach. Na przykład niewystarczaj�ce inwestycje w edu-
kacj� stanowi� główne �ródło nierówno�ci. Kiedy wi�kszo�� obywateli pa�stwa 
nie otrzymuje adekwatnego wykształcenia, wykwalifikowani pracownicy staj�
si� rzadko�ci� i pracodawcy konkuruj� o nich, proponuj�c coraz wi�ksz� odpłat-
no�� za ich prac�. Zwi�kszaj�ca si� przepa�� pomi�dzy płacami absolwentów 
wy�szych uczelni a pozostałymi pracownikami w USA pokazała, �e wymagania 
na rynku pracy ci�gle jeszcze przewy�szaj� poda� wykwalifikowanych pracow-
ników, co podtrzymuje nierówno��. Jednocze�nie w Korei Południowej, gdzie 
jest coraz wi�cej absolwentów uniwersytetów, ró�nica w pensji si� zmniejszyła. 
Du�a liczba wykształconych obywateli jest charakterystyczn� cech� tych nie-
licznych pa�stw, w których wzrost gospodarczy nie wywołuje wzrostu nierów-
no�ci. 

MO�LIWE „LEKI NA CHOROB�” 

ROZWÓJ OPARTY NA WYDAJNO	CI PRACY

Rozwój ekonomiczny oparty na zwi�kszeniu wydajno�ci pracy zmniejsza 
nierówno�� dochodów tak pomi�dzy narodami, jak i wewn�trz pa�stw. W pa�-
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stwach, w których wyst�puje du�a ilo�� bogactw naturalnych (ropa, gaz, minera-
ły), gospodarka w niektórych bran�ach rozwija si� bardzo szybko, lecz ten roz-
wój stwarza spore nierówno�ci społeczne. Odwrotnie, brak bogactw naturalnych 
mo�e by� skrytym dobrem, co pokazuje stabilny rozwój Szwajcarii 
i Hongkongu. Trzydziestoletnie do�wiadczenie rozwoju Tajwanu i Singapuru, 
opartego na wydajno�ci pracy pokazuje, �e nierówno�ci społeczne w tych pa�-
stwach si� zmniejszyły, a jednocze�nie dochody społecze�stwa zbli�yły si� do 
poziomu dochodów obywateli bogatych pa�stw. 

WYKSZTAŁCENIE JAKO WARTO	� NARODOWA

W gospodarce �wiatowej, która coraz bardziej orientuje si� na �wiadczenie 
przeró�nych usług, wykształcenie i kwalifikacje s� podstawowymi warunkami 
osi�gni�cia sukcesu. Oprócz tego, im bardziej wykształceni obywatele, tym 
mniejsz� warto�� dla nich stanowi� ziemia, papiery warto�ciowe albo pieni�dze.  

Nie ma nic dziwnego w tym, �e wykształcenie i dochód rodziców decyduj�
o losie dziecka. Jak w Stanach Zjednoczonych i w Europie, tak i w biednych 
pa�stwach, najlepszym „lekiem” na nierówno�ci społeczne jest edukacja bied-
nych dzieci. 

SILNA POLITYKA WEWNTRZNA SKIEROWANA NA INTEGRACJ GLOBALN�

Niestety wci�� trzeba powtarza�, �e najbiedniejszymi s� pa�stwa, które s�
najmniej integrowane z globaln� gospodark�. Jest kwesti� bezsporn�, �e biedne, 
lecz bardzo dobrze rozwijaj�ce si� pa�stwa s� najbardziej otwartymi. Oprócz 
tego, podczas wchodzenia na rynek globalny, biedne pa�stwa s� zmuszone do-
stosowa� si� do wymaga� �wiatowej konkurencji, podwy�szaj�c poziom wy-
kształcenia i kwalifikacji pracowników. 

PA�STWA Z GOSPODARK
 PRZEJ	CIOW


Ostatnie dziesi�ciolecia ubiegłego wieku były oznaczone reformami poli-
tycznymi i ekonomicznymi w pa�stwach z gospodark� przej�ciow�. Podstaw�
tych zmian była liberalizacja i zabezpieczenie stabilizacji makroekonomicznej, 
� tak�e tworzenie podstawowych struktur gospodarki rynkowej. Po znacznym 
spowolnieniu gospodarczym w drugiej połowie lat 90. wieku ubiegłego, w wi�k-
szo�ci postradzieckich pa�stw rozpocz�ł si� wzrost gospodarczy i ogólna sytu-
acja społeczno-ekonomiczna zacz�ła si� poprawia�. 
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WZROST GOSPODARCZY A NIERÓWNO	CI

Po pierwsze, wyniki bada� zale�no�ci pomi�dzy wzrostem gospodarczym 
a nierówno�ciami s� niejasne i cz�sto przeciwstawne. Oczywi�cie, wzrost eko-
nomiczny nie ma alternatywy jako �rodek przezwyci��enia biedy. Teoria eko-
nomii, jak równie� badania empiryczne cz�sto potwierdzały, �e wzrost gospo-
darczy pozytywnie wpływa na zmniejszenie biedy. Według bada� Banku 	wia-
towego wzrost gospodarczy pozytywnie wpływa na biednych: dochód 20% naj-
biedniejszych warstw społecze�stwa ro�nie z tak� sam� szybko�ci�, jak �redni 
dochód wszystkich innych obywateli.  

Podobne wyniki daje badanie współczynnika Giniego w pa�stwach byłego 
Zwi�zku Radzieckiego. Na przykład w fazie pocz�tkowej okresu przej�ciowego 
(lata 1988-1992) w Rosji i na Ukrainie wska�nik ten wyniósł odpowiednio 0,24 
i 0,23. W latach 1997-1999 jego warto�� wzrosła do 0,37 w Rosji i 0,35 na 
Ukrainie, co �wiadczyło o zwi�kszeniu nierówno�ci. Od roku 2000 w wi�kszo�ci 
pa�stw regionu ma miejsce wzrost gospodarczy, który jest główn� przyczyn�
zmniejszenia nierówno�ci, o czym �wiadczy zmniejszenie współczynnika Ginie-
go do 0,34 w Rosji i 0,29 na Ukrainie. 

��bela 1. Współczynnik Giniego w Rosji i Ukrainie w okresie transformacji 
Warto�� współczynnika Giniego 

Pa�stwa 
1988-1992 1997-1999 2000-2003 

Rosja 0,24 0,37 0,34 

Ukraina 0,23 0,35 0,29 

Z tego mo�emy wyprowadzi� nast�puj�cy wniosek: polityka, która zwi�ksza 
wzrost, zmniejsza równie� poziom biedy, wi�c nie ma �adnej potrzeby poszuki-
wa� specyficznego modelu wzrostu „dla biednych”. 

Najnowsze badania wykazuj� jednak, �e istnieje pozytywna korelacja pomi�-
dzy wzrostem gospodarczym a nierówno�ciami. Na przykład, wzrost gospodar-
czy w Tajlandii na pocz�tku lat 90. był poł�czony z wolnym zwi�kszaniem si�
nierówno�ci w społecze�stwie, to znaczy miał słaby wpływ na poziom biedy. 
W połowie lat 90. tempo wzrostu gospodarczego obni�yło si�, co doprowadziło 
do zmniejszenia nierówno�ci. Takie zjawisko mo�e mie� kilka przyczyn. Szybki 
rozwój gospodarczy pocz�tkowo doprowadza do zwi�kszenia nierówno�ci, 
a w dalszej perspektywie do jej zmniejszenia. W trakcie szybkiego rozwoju 
zwi�ksza si� tempo zmian strukturalnych w gospodarce, co wpływa na dochody 
najbardziej „bezbronnych” warstw społecze�stwa. 
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Je�eli chodzi o wpływ biedy i nierówno�ci na wzrost gospodarczy istnieje 
jedna prawidłowo��: wielkie nierówno�ci spowolniaj� tempo wzrostu. Jedna 
z przyczyn tego zjawiska polega na tym, �e biedni z wielu powodów nie maj�
mo�liwo�ci gromadzenia �rodków, co prowadzi do zmniejszenia dochodu i ob-
ni�a ogólne tempo wzrostu gospodarczego. Potwierdzaj� to badania empiryczne. 

Po drugie, nadal trwa dyskusja na temat wyboru i wypracowania optymalnej 
polityki ekonomicznej w warunkach, kiedy wzrost gospodarczy prowadzi do 
zwi�kszenia nierówno�ci w społecze�stwie. Na przykład badania Banku 	wia-
towego udowadniaj�, �e w wi�kszo�ci pa�stw byłego Zwi�zku Radzieckiego 
nierówno�ci si� zwi�kszyły, a wzrost biedy odbywał si� na ró�ne sposoby.  

W tym wypadku nie ma uniwersalnych rozwi�za� i oczywistych przepisów 
na likwidacj� problemów. Wła�nie dlatego rozwijaj�ce si� pa�stwa, a tak�e pa�-
stwa z gospodark� przej�ciow�, powinny szuka� rozwi�za� nietypowych, bior�c 
pod uwag� proces reform tak, aby stworzy� strategie narodowe na podstawie ju�
istniej�cych realiów. 

NA PROGU „POSTPRZEJ	CIOWEGO” OKRESU

Jak polityka ekonomiczna powinna reagowa� na wzrost nierówno�ci? Jakie 
czynniki strukturalne powoduj� wzrost nierówno�ci w gospodarkach przej�cio-
wych? Jakie działaj� równie� w rozwijaj�cych si� pa�stwach? 

Od ko�ca lat 1980. do czasu tera�niejszego du�� popularno�ci� cieszył si�
tzw. „konsensus waszyngto�ski”, według którego przepis na rozwój dla wszyst-
kich bez wyj�tku pa�stw polega na wykonaniu standartowych wymaga�, takich 
jak pełna liberalizacja gospodarki, szeroka prywatyzacja, stabilizacja obrotu 
pieni��nego i finansów pa�stwowych itd. 

W najnowszych badaniach i dyskusjach powstaje nowy „konsensus waszyng-
to�ski”, który podobnie jak poprzedni opiera si� na uznaniu czołowej roli insty-
tucji w rozwoju ekonomicznym. Jednocze�nie jednak w nowym konsensusie nie 
zakłada si� jednakowego podej�cia do wszystkich pa�stw z jedyn� miar�. 

Według tej koncepcji efektywny zespół instytucji powinien zabezpiecza� roz-
wi�zanie nast�puj�cych głównych zada�: obrona praw własno�ci i lekka regulacja 
ekonomiczna, stabilno�� makroekonomiczna, efektywna administracja pa�stwowa 
i polityka socjalna, zwalczanie korupcji, jak równie� ubezpieczenie socjalne 
i regulowanie konfliktów w społecze�stwie. Próby przeniesienia modelu instytu-
cyjnego rozwini�tego pa�stwa do pa�stwa, które si� rozwija, nie gwarantuj� jed-
nak powodzenia, ze wzgl�du na odmienne, lokalne uwarunkowania. 

Z tego powodu okres transformacji ekonomicznej jeszcze nie jest uko�czony, 
ale ju� si� zacz�ł si� proces okre�lenia problemów okresu „postprzej�ciowego”, 
gdzie głównym zadaniem jest zwi�kszenie tempa wzrostu gospodarczego i ogra-
niczenie biedy i nierówno�ci w społecze�stwie. 
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Dla zabezpieczenia wysokiego tempa wzrostu ekonomicznego potrzebna jest 
stabilno�� makroekonomiczna i reformy strukturalne, skupienie si� na „refor-
mach drugiego pokolenia” (sprawiedliwy i kompetentny system s�downiczy, 
„przejrzysta” prywatyzacja, korporacyjne zarz�dzanie, kontrola nad pa�stwo-
wymi przedsi�biorstwami, ograniczanie „szarej strefy”). Z tymi strukturalnymi 
problemami Ukraina musi poradzi� sobie samodzielnie. Efekt zewn�trznej po-
mocy b�dzie niewielki, poniewa� potrzebna jest gł�boka wiedza na temat poli-
tycznego i instytucjonalnego kontekstu, pyta� i procederów, które czasem s�
poza zasi�giem obcych pa�stw, organizacji mi�dzynarodowych i dobroczy�ców.  

Stabilny wzrost gospodarczy jest owocem mocnych instytucji. Mniej istotne 
jest to, w jaki sposób s� kierowane – autorytarny czy demokratyczny. 
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Streszczenie 

Instytucjonalne uwarunkowania nierówno�ci społecznych rozwa�ane s� jako problem global-
ny. Badaniom poddano ogólne przyczyny oraz historyczne uwarunkowania powoduj�ce niepowta-
rzaln� specyfik� nierówno�ci w poszczególnych epokach i pa�stwach. Przeanalizowano niektóre 
cechy charakterystyczne nierówno�ci społecznych na terenach post-radzieckich i mo�liwe sposoby 
ich ograniczania. 

Institutional Preconditions for Social Inequalities and Economic Growth 

Summary 

Institutional preconditions for social inequality are being considered as a global problem. 
General reasons, historical determinants which raise typical peculiarities of inequality for different 
epochs and states are being investigated. Some peculiarities of social inequality on post-soviet 
territory and possible ways of its reduction are being analyzed. 
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