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W tym rozdziale szukaj odpowiedzi na 

pytania: 

 Jaki jest poziom nierówności i ubóstwa w 

społeczeństwie? 

 Jakie problemy występują przy pomiarze skali 

nierówności? 

 Jakie są główne filozofie polityczne redystrybucji 

dochodu?  

 Jakie są polityki zwalczające nierówności? 

Jakie są ich konsekwencje? 
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Wstęp 

 Dystrybucja dochodu w społeczeństwie, nawet 

przy braku dyskryminacji, może być daleka od 

sprawiedliwej lub innej pożądanej. 

  W tym rozdziale poznamy: 

• czynniki powodujące nierówności i ubóstwo 

• koncepcje redystrybucji dochodu w 

społeczeństwie 

• polityki państwa wspomagające najuboższych 
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Rozkład dochodów w USA:  2018 
https://www.census.gov/data/tables/time-series/demo/income-poverty/historical-income-families.html 
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Rozkład dochodów w USA:  2018 
https://www.census.gov/data/tables/time-series/demo/income-poverty/historical-income-families.html 
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Krzywa Lorenza 

 Krzywa Lorenza – krzywa pokazująca stopień 

koncentracji/nierównomierności podziału zasobu 

danej cechy/zmiennej. 

 Np. jeżeli dotyczy dochodu pokazuje relację 

pomiędzy skumulowanym odsetkiem 

gospodarstw domowych a skumulowanym 

odsetkiem dochodu całkowitego. 
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Krzywa Lorenza 
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Współczynnik Giniego 

 Współczynnik Giniego – miara stopnia 

nierówności. Przyjmuje wartości od 0 (brak 

nierówności) do 1 (ekstremalna nierówność). 

Współczynnik 

Giniego 
= 

Pole obszaru pomiędzy krzywą 

45o a krzywą Lorenza 

Pole obszaru pod krzywą 45o 

A 

A+B 
= 
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Współczynnik Giniego na świecie 
https://ourworldindata.org/income-inequality 
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Współczynnik Giniego dla USA 
https://ourworldindata.org/income-inequality 
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Współczynnik Giniego dla USA na tle innych krajów 
https://ourworldindata.org/income-inequality 
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Nierówności na świecie, 2013 

Udział dochodów przypadający na top 20%  

podzielony przez udział dochodów  dolnych 20% 
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Udział dochodu Top 1% 
https://wid.world  
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Udział dochodu Top 1% na przestrzeni lat 

CHAPTER 20    INCOME INEQUALITY AND POVERTY 
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Ubóstwo 

 Granica ubóstwa: ustalany przez rząd poziom 

dochodu gospodarstwa domowego, poniżej 

którego jej członków uznaje się za dotkniętych 

ubóstwem, tzw. ubóstwo ustawowe 

(świadczenia socjalne) 

 Inne miary ubóstwa  

• Ubóstwo skrajne (minimum egzystencjalne) 

• Ubóstwo relatywne (konsumpcja <50% medianowej) 

 Poziom ubóstwa: procent gospodarstw 

domowych żyjących poniżej granicy ubóstwa 
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Ubóstwo w Polsce na przestrzeni lat 
https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/warunki-zycia/ubostwo-pomoc-spoleczna/zasieg-ubostwa-ekonomicznego-w-polsce-w-2018-roku,14,6.html 

CHAPTER 20    INCOME INEQUALITY AND POVERTY 
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Ubóstwo o wykształcenie 
https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/warunki-zycia/ubostwo-pomoc-spoleczna/zasieg-ubostwa-ekonomicznego-w-polsce-w-2018-roku,14,6.html 

CHAPTER 20    INCOME INEQUALITY AND POVERTY 
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Ubogie dzieci 
https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/warunki-zycia/ubostwo-pomoc-spoleczna/zasieg-ubostwa-ekonomicznego-w-polsce-w-2018-roku,14,6.html 

CHAPTER 20    INCOME INEQUALITY AND POVERTY 
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Skrajne ubóstwo w skali globu spada 
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Problemy pomiaru skali nierówności 

1. Transfery nie-majątkowe: „dziedziczenie” zdrowia, 

zdolności i sukcesu przez kolejne pokolenia 

• Pomijane przy pomiarze skali nierówności i 

ubóstwa. 

2. Cykl życia:  typowa zmienność dochodu w trakcie 

życia jednostki 

• ludzie pożyczają i oszczędzają, aby zmniejszyć 

zróżnicowanie dochodu w cyklu życia (np.: 

kredyty hipoteczne, oszczędności emerytalne). 

• różnice wysokości dochodu w konkretnych 

latach, ale nie różnice w poziomie życia. 
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Problemy pomiaru skali nierówności 

3. Dochód stały vs. tymczasowy: 

• ludzie pożyczają i oszczędzają, aby wygładzić 

przejściowe różnice w wysokości dochodu. 

• ocena zróżnicowania standardu życia powinna 

bazować na dochodzie stałym, czyli na średnim 

dochodzie z długiego okresu (nie z danego roku). 

4. Mobilność ekonomiczna: 

• przemieszczanie się pomiędzy grupami 

dochodowymi (drabina społeczna). 

• miary ubóstwa nie uwzględniają różnic między 

przejściowym a tymczasowym ubóstwem. 



26 

Filozofia polityczna redystrybucji dochodu 

Zajmiemy się trzema szkołami filozofii politycznej: 

 Utylitaryzm 

 Liberalizm 

 Libertarianizm 
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Utylitaryzm 

 Użyteczność: miara szczęścia, zadowolenia 

 Utylitaryzm:  państwo kieruje się kryterium 

maksymalizacji użyteczności całkowitej 

• Utylitaryści:  Jeremy Bentham, John Stuart Mill 

 Zakładając malejącą użyteczność krańcową, 

redystrybucja dochodu od bogatych do biednych 

powoduje większy wzrost użyteczności biednych 

niż spadek użyteczności bogatych. 

 Mimo to utylitaryści nie chcą całkowitego 

zrównania dochodów – efektem byłby spadek 

efektywności i dochodu całkowitego (bodźce).  
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Liberalizm 

 Liberalizm: państwo realizuje polityki, które 

bezstronny obserwator uznałby za sprawiedliwe, 

„pozostający za zasłoną niewiedzy” (before veil of 

ignorance is lifted) 

 Założyciel:  John Rawls, A Theory of Justice 

 Kryterium maksiminu:  państwo maksymalizuje 

dobrobyt najgorzej sytuowanej jednostki 

 Bardziej redystrybucyjne polityki niż w utylitaryzmie 

(ale nadal niepełne zrównanie dochodów). 

 Redystrybucja jako ubezpieczenia społeczne. 
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Libertarianizm 

 Libertarianizm:  państwo nakłada kary za 

popełnione przestępstwa i pilnuje przestrzegania 

prawa, ale nie redystrybuuje dochodu 

• Libertarianie:  Robert Nozick 

 Libertarianie nie koncentrują się na wyniku, ale na 

procesie. 

• Państwo stoi na straży praw jednostki i 

wyrównuje szanse. 

• Jeżeli rozkład dochodu jest wynikiem 

prawowitego działania, to państwo nie 

interweniuje, nawet jeśli występują nierówności. 
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Polityki wyrównujące nierówności 

 Ubogie gospodarstwa domowe częściej 
doświadczają 

• bezdomności 

• problemu uzależnień 

• problemów zdrowotnych 

• analfabetyzmu 

• bezrobocia 

 Popularną opinią jest, że państwo powinno 
zapewniać pewien rodzaj zabezpieczenia. 

 Zajmiemy się takimi politykami ochrony 
obywateli…  
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1.  Płaca minimalna 

 Argumenty za: 

• pomoc dla biednych bez wydatków państwa 

• zakładając nieelastyczny popyt na pracę 

niewykwalifikowanych pracowników, mały 

negatywny efekt na poziom zatrudnienia 

 Argumenty przeciw: 

• W długim okresie, popyt na pracę jest 

elastyczny, a więc powoduje wzrost bezrobocia 

• Najbardziej korzysta młodzież klasy średniej, a 

nie dorośli pracownicy o najniższych 

dochodach. 
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2.  Dobrobyt 

 Dobrobyt:  rządowe programy wsparcia dla 

potrzebujących, system ubezpieczeń społecznych. 

 zasiłki dla bezrobotnych 

 zasiłki dla rodziców niepełnosprawnych dzieci, 

dodatki dla samotnie wychowujących rodziców. 

 Przeciwnicy uważają, że tego typu programy 

generują bodźce do pozostawania lub znalezienia 

się w biedzie – praca nierejestrowana, „fikcyjne 

rozwody”. 

 Skala nadużyć w systemie ubezpieczeń 

społecznych jest bardzo trudna do zmierzenia.  
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3.  Negatywny podatek dochodowy 

 Negatywny podatek dochodowy:  w ramach 

systemu podatkowego gospodarstwa domowe z 

wysoki dochodami płacą podatek, a te z niskimi 

dochodami otrzymują transfery 

 Przykład: Należny podatek = (1/3 dochodu) – 

$10,000 

• Dochód = $90,000, podatek należny = $20,000 

• Dochód = $60,000, podatek należny = $10,000 

• Dochód = $30,000, podatek należny = $0 

• Dochód = $15,000, podatek należny = –$5,000 

i.e., transfer w wysokości $5000 z systemu 
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4.  Transfery rzeczowe 

 Transfery rzeczowe to dostarczanie bezpłatnych 

dóbr i usług potrzebującym. Przykłady: 

• przytułki 

• banki żywności 

• program dożywania dzieci w szkołach 

• darmowa opieka medyczna, bezpłatne leki 

 Alternatywą są zasiłki pieniężne 

• przeznaczane na precyzyjne potrzeby rodziny 

• potrzeby te mogą dotyczyć zakupu narkotyków, 

alkoholu, itd. 
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Polityka ograniczania ubóstwa a zachęty do 
podejmowania pracy 

 W miarę wzrostu dochodu  w gospodarstwie 

domowym, pomoc ze strony państwa stopniowo 

maleje.   

 Efekt:  efektywna krańcowa stopa 

opodatkowania rodzin ubogich jest bardzo 

wysoka (w niektórych przypadkach przekracza 

100%!).  

 Polityki ograniczania ubóstwa ogranicza 

motywacje do zmiany sytuacji dochodowej. 

 Rozwiązanie: gotowość podjęcia pracy 

warunkiem pobierania zasiłku dla bezrobotnych 
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Wnioski 

 Ubóstwo wyzwaniem współczesnego świata. 

 Jedna z 10 głównych zasad ekonomii z wykładu 1:   

Niekiedy państwo może poprawić wyniki  

działania rynku.   

 Polityki społeczne mogą zmniejszać skalę 

ubóstwa i nierówności.  

 Inna zasada:  ludzie reagują na bodźce. 

 Polityki niwelujące nierówności często powodują 

ubytek efektywności – debata na temat roli 

państwa w życiu gospodarczym.  
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PODSUMOWANIE 

 Dane obrazujące podział dochodów w 

społeczeństwie wykazują znaczne ich 

zróżnicowanie. 

 Ze względu na transfery rzeczowe, zmiany 

dochodu w cyklu życia, różnice pomiędzy 

dochodem przejściowym a stałym oraz mobilność 

ekonomiczną mierzenie nierówności jest 

problematyczne. Kiedy weźmiemy je pod uwagę, 

nierówności dochodowe są mniejsze niż w ujęciu 

rocznym.  
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PODSUMOWANIE 

 Przedstawiciele różnych szkół filozofii politycznej 

różnią się w temacie ingerencji państwa w 

redystrybucję dochodu w społeczeństwie. 

Utylitaryści dążą do redystrybucji, która 

maksymalizuje użyteczność całkowitą w 

społeczeństwie. Liberałowie uważają, że państwo 

powinno zwiększać dobrobyt najuboższych w 

społeczeństwie. Libertarianie postulują 

ograniczenie roli państwa do przestrzegania praw 

własności i wyrównywania szans (a nie dochodu). 
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PODSUMOWANIE 

 Narzędzia, takie jak płace minimalne, system 

ubezpieczeń społecznych, negatywne podatki 

dochodowe oraz transfery rzeczowe wydają się 

pomagać najbiedniejszym.  

 Pomoc ze strony państwa maleje wraz ze 

wzrostem dochodu gospodarstwa domowego, a 

więc może zniechęcać część populacji ludzi 

ubogich do podejmowania prób zmiany swojego 

położenia.  


