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Wpływ nierówności płac na wzrost gospodarczy 

 

Nierówności charakteryzują różnice między bogatymi i biednymi. Wpływają na klimat 

zaufania między ludźmi, poczucie sprawiedliwości społecznej, i stąd pośrednio mogą oddziaływać 

na inne kategorie makroekonomiczne, w tym na wzrost gospodarczy.  

W okresie ostatnich dwóch dekad zależność wzrostu gospodarczego od nierówności dochodów 

(lub płac) cieszyła się dużym zainteresowaniem badawczym na świecie. Początkowo badania 

naukowe opierały się na założeniu o liniowej zależności między zmiennymi. W jednych badaniach 

potwierdzano hipotezę o dodatnim wpływie (np. Li, Zou, 1997; Partridge, 2005), a w innych, o 

ujemnym (np. Persson i Tabellini, 1994; Sukiassyan, 2007). Niejednoznaczność wyników tych badań 

doprowadziła do sformułowania hipotezy o nieliniowym wpływie nierówności na wzrost 

gospodarczy. Do badań wykorzystywano parabolę, jako najprostszej funkcji z maksimum. Zgodnie z 

hipotezą o parabolicznej zależności, wzrost relatywnie małych nierówności dochodów sprzyja 

wzrostowi gospodarczemu. Natomiast wzrost relatywnie dużych rozpiętości, spowalnia wzrost 

gospodarczy.  

W literaturze światowej kilkakrotnie potwierdzono hipotezę o parabolicznym wpływie 

nierówności na wzrost gospodarczy (np. Blűmle i Sell, 1998; Banerjee i Duflo, 2003). 

Naszym celem jest zweryfikowanie tej hipotezy dla Polski. Oszacujemy zróżnicowanie płac, 

przy którym był maksymalizowany wzrost gospodarczy. Poziom tego zróżnicowania nazywamy 

optymalnym. Naszym zdaniem optymalne zróżnicowanie płac sprzyja najlepszym relacjom 

międzyludzkim, wzrostowi zaufania społecznego i stąd pozytywnie reprezentuje ono kapitał 

społeczny. 

Dodatkowo sformułujemy drugą hipotezę o asymetrycznym (prawostronnie), względem 

optymalnego zróżnicowania, wpływie nierówności płac na wzrost gospodarczy. Zgodnie z tą 

hipotezą wzrost stosunkowo małych nierówności płac sprzyja znacznemu przyśpieszeniu wzrostu 

gospodarczego, niż zmniejszanie stosunkowo dużych nierówności płac. 

Badania przeprowadzimy dla Polski w latach 1985-2007. Wykorzystamy m.in. współczynniki 

Giniego charakteryzujące nierównomierność rozkładu płac. 

Dotychczas badania przeprowadzano na podstawie modeli wzrostu gospodarczego. Dzięki 

uwagom łódzkiego środowiska naukowego początkowo wykorzystamy klasyczną, dwuczynnikową 

funkcję produkcji. Na jej podstawie podejmiemy próbę przeprowadzenia analizy kointegracyjnej 

przy użyciu metody korekty błędem. Wydaje się, że analiza kointegracyjna dla zależności wzrostu 

gospodarczego od nierówności płac (dochodów) nigdy wcześniej nie była przeprowadzana na 

świecie. 



Problemem może być wybór postaci funkcyjnej charakteryzującej związek wzrostu 

gospodarczego z nierównościami płac. Czy parabola jest najlepszym przybliżeniem tej relacji? 

Mimo pozytywnych wyników testów poprawności funkcyjnej uważamy, że problem pozostaje 

otwarty.  

W pracy podjęliśmy próbę analizy związku między zróżnicowaniem płac, a wzrostem 

gospodarczym. Mamy nadzieję, że praca ta przyczyni się do lepszego zrozumienia mechanizmów 

zachowań społecznych, co doprowadzi do zmniejszenia napięć i umocnienia więzi społecznych, 

wzrostu zaufania oraz przyśpieszenia wzrostu gospodarczego. 

 


