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Mierzenie nieró wnóś ci  

Krzywa Lorenza 

Przydatnym narzędziem do reprezentowania i porównywania podziału dochodów lub 
majątku, a także wykazywania stopnia nierówności, jest krzywa Lorenza (wynaleziona w 
1905 r. Przez Maxa Lorenza (1876-1959), amerykańskiego ekonomistę, gdy ten był jeszcze 
studentem).  

Krzywa Lorenza pokazuje całą populację ustawioną wzdłuż osi poziomej od najbiedniejszej 
do najbogatszej. Wysokość krzywej w dowolnym punkcie na osi poziomej wskazuje ułamek 
całkowitego dochodu otrzymanego przez część populacji podaną przez ten punkt na osi 
poziomej. 

Aby zobaczyć, jak to działa, wyobraź sobie wioskę X, w której jest 10 właścicieli ziemskich, z 
których każdy ma 10 hektarów, i 90 innych, którzy uprawiają ziemię jako dzierżawcy, nie 
posiadając ziemi na własność. Krzywa Lorenza jest niebieską linią na rysunku 1. Ustawiając 
ludność w porządku posiadania ziemi, pierwsze 90% populacji nic nie posiada, więc krzywa 
jest płaska. Pozostałe 10% posiada po 10 hektarów każda, więc "krzywa" rośnie w linii 
prostej, aby osiągnąć punkt, w którym 100% ludzi posiada 100% ziemi. 

Rysunek 1 Krzywa Lorenza obrazująca nierówności w posiadaniu zmieni w wiosce X 

 

Gdyby zamiast tego każdy członek populacji posiadał jeden hektar gruntu - wówczas krzywa 
Lorenza byłaby linią pod kątem 45 stopni, wskazując, że "najbiedniejsze" 10% populacji ma 
10% ziemia i tak dalej (chociaż w tym przypadku wszyscy są równie biedni i równie bogaci). 
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ZADANIE 1: Przyjrzyjmy się dodatkowo wiosce Y, w której mieszka 4 rolników. Wioska ma do 
dyspozycji 8h ziemi. Z czego pierwszych 2 rolników posiada po 1h ziemi, a pozostałych 2 
rolników posiada po 3h ziemi. Narysuj krzywą Lorenza dla wioski Y.  

Odp. 

 

 

 

 

 

 

 

Współczynnik Giniego 

Krzywa Lorenza daje dobry obraz różnicy w dochodach całej populacji.  Istnieje też bardzo 

użyteczna i prostsza miara stopnia nierówności. Można zauważyć, że bardziej nierówne 

rozkłady mają większy obszar między krzywą Lorenza i linią 45 stopni (jak w wiosce X). 

Współczynnik Giniego1 (lub współczynnik Gini) nazwany po włoskim statystyku Corrado Gini 

(1884-1965). W przybliżeniu współczynnik Gini  jest obliczany jako stosunek obszaru między 

krzywą Lorenza i linią 45 stopni obszaru do obszaru całego trójkąta pod linią 45 stopni. 

Jeśli każdy ma ten sam dochód, więc nie ma nierówności dochodów, współczynnik Giniego 

przyjmuje wartość 0. Jeśli jedna osoba otrzymuje cały dochód, współczynnik Giniego 

przyjmuje maksymalną wartość 1. Możemy obliczyć Gini dla ziemi własność na Rysunku 2. 

Obszar między krzywą Lorenza a linią idealnej równości opiszmy jako A. Pozostałą część 

trójkąta pod linią idealnej równości opiszmy jako B. Wówczas:  

𝐺𝑖𝑛𝑖 =
𝐴

𝐴 + 𝐵
 

                                                                            
1
 Współczynnik Gini - miara nierówności dowolnej wielkości, np. dochodu lub majątku, 

wahająca się od wartości zerowej (jeśli nie ma nierówności) do jednej (jeśli jedna osoba 

otrzymuje to wszystko). 
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Rysunek 2 Krzywa Lorenza i współczynnik Giniego dla własności majątkowej. 

 

 

ZADANIE 2: Zaznacz stwierdzenia które są prawdziwe. 

1. Jeśli obszar A wzrasta, nierówności dochodowe spadają.  
2. Współczynnik Giniego można obliczyć jako stosunek powierzchni A do powierzchni A+B. 
3. Kraje o niższych współczynnikach Giniego mają mniej równy rozkład dochodu. 
4. Współczynnik Giniego przyjmuje wartość 1, gdy wszyscy mają taki sam dochód. 

 

ZADANIE 3: Policz współczynnik Giniego dla wioski Y. Zauważ, że pole obszaru B możesz 

łatwo policzyć jako sumę obszaru trójkąta  i trapezu. 

Odp.  

 

 
 

 

 

https://www.core-econ.org/the-economy/book/images/web/figure-05-14-a.jpg
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Porównywanie rozkładu dochodów i nierówności na świecie 

 

Aby ocenić nierówności dochodów w danym kraju, możemy przyjrzeć się całkowitemu 
dochodowi rynkowemu (wszystkim dochodom z pracy, samozatrudnieniu, oszczędnościom i 
inwestycjom) lub rozporządzalnym dochodom. Dochód rozporządzalny jest tym, co 
gospodarstwo domowe może wydać po zapłaceniu podatku i otrzymaniu transferów (takich 
jak zasiłek dla bezrobotnych i emerytury) od rządu. Lepiej obrazuje standardy życia. 

 Rysunek 3 Nierówności dochodowe dla Holandii dane z 2010 roku 

  

 

Krzywa Lorenza dla dochodu rynkowego... ... i dla dochodu rozporządzalnego 

Gini dla dochodu rynkowego 

Współczynnik Giniego to stosunek powierzchni A (między krzywą dochodową rynku a idealną 

linią równości) do powierzchni A + B (poniżej idealnej linii równości), która wynosi 0,47. 

Gini dla dochodu rozporządzalnego 

Współczynnik Giniego dla dochodu rozporządzalnego jest niższy: stosunek powierzchni 
A'(między krzywą dochodów do dyspozycji a idealną linią równości) i A' + B (poniżej idealnej 
linii równości) wynosi 0,25. Zauważ, że w Holandii prawie jedna piąta gospodarstw 
domowych ma prawie zerowy dochód rynkowy, ale większość z nich ma wystarczający 
dochód do dyspozycji, aby przetrwać, a nawet żyć wygodnie: najbiedniejsza jedna piąta 
populacji otrzymuje około 10% wszystkich dochód do dyspozycji. 
 
 
 
 
 
 

https://www.core-econ.org/the-economy/book/text/05.html#figure-5-15b
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ZADANIE 4: W oparciu o dane o nierównościach w Holandii (rysunek 3) Określ czy poniższe 
stwierdzenia są prawdziwe czy nie: 

• Najbiedniejsze 20% populacji zarabia 3% całkowitego dochodu. 
• Najbiedniejsze 20% populacji ma mniej niż 3% dochodu do dyspozycji 
• Mniej zamożna połowa populacji zarabia mniej niż 20% dochodów 
• Mniej zamożna połowa ma do dyspozycji mniej niż 20% dochodów 
• Mniej zamożne 90% populacji ma do dyspozycji mniej niż 90% dochodów 

 
Rysunek 4 porównuje współczynniki Giniego dla dochodu rozporządzalnego i rynkowego dla 
państw, uporządkowanych od najmniej do najbardziej nierównych na podstawie miary 
dochodu rozporządzalnego. Główną przyczyną znacznych różnic między narodami pod 
względem nierówności dochodowu rozporządzalnego jest to, w jakim stopniu rządy mogą 
opodatkować dobrze sytuowane rodziny i przekazywać dochody do mniej zamożnych. 
Zauważ, że: 
• Różnice między krajami pod względem nierówności dochodu rozporządzalnego (górna 

granica niższych słupków) są znacznie większe niż różnice w nierówności dochodów 
rynkowych (górna granica górnych słupków). 

 
• Stany Zjednoczone i Wielka Brytania należą do najbardziej nierównych gospodarek o 

wysokim dochodzie. 
 
• Kilka krajów ubogich i o średnich dochodach, dla których dostępne są dane, jest jeszcze 

bardziej nierówne pod względem dochodu rozporządzalnego niż w USA, ale… 
 
• ... wynika to głównie z ograniczonego stopnia redystrybucji od bogatych do biednych, a 

nie z nadzwyczaj wysokiej nierówności w dochodach rynkowych. 
 
Rysunek 4 Współczynniki Giniego w wybranych krajach

 

https://www.core-econ.org/the-economy/book/images/web/figure-05-16.jpg
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ZADANIE 5: W oparciu o dane o nierównościach na Świecie (rysunek 4) odpowiedz na 
następujące pytania: 

• Wskaż 3 kraje o najmniej redystrybucyjnym systemie: 
 
 
 

• Wskaż 2 kraje o najbardziej redystrybucyjnym systemie: 
 

 

 

• Porównaj skale redystrybucji w Polsce i USA: 

 

 

 

 

• Jaki wpływ na nierówności może mieć dostęp do darmowej edukacji wyższej? 
 

  

 

 

 

 

 

• Jaki wpływ na nierówności może mieć program 500+? 
 
 

 
 
 


