
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

Konwergencja w Polsce i w EuropieKonwergencja w Polsce i w EuropieKonwergencja w Polsce i w EuropieKonwergencja w Polsce i w Europie

Ewa KusidełEwa Kuside

Wykład dla EUROREG  30.04.2015 r.



Plan prezentacjiPlan prezentacjiPlan prezentacjiPlan prezentacji

1.1.1.1. Definicje konwergencji:Definicje konwergencji:Definicje konwergencji:Definicje konwergencji:

betabetabetabeta---- vs sigmavs sigmavs sigmavs sigma----konwergencja, konwergencja, konwergencja, konwergencja, 

konwergencja zewnkonwergencja zewnkonwergencja zewnkonwergencja zewnętrzna vs wewntrzna vs wewntrzna vs wewntrzna vs wewnętrznatrznatrznatrzna

ś ś

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

konwergencja zewnkonwergencja zewnkonwergencja zewnkonwergencja zewn trzna vs wewntrzna vs wewntrzna vs wewntrzna vs wewn trznatrznatrznatrzna

2.  Analiza 2.  Analiza 2.  Analiza 2.  Analiza nierównonierównonierównonierówności dochodowych na ci dochodowych na ci dochodowych na ci dochodowych na świecie i w UEwiecie i w UEwiecie i w UEwiecie i w UE

3. Wp3. Wp3. Wp3. Wpływ wzrostu gospodarczego na nierównoyw wzrostu gospodarczego na nierównoyw wzrostu gospodarczego na nierównoyw wzrostu gospodarczego na nierówności ci ci ci –––– hipoteza hipoteza hipoteza hipoteza WilliamsonaWilliamsonaWilliamsonaWilliamsona, , , , 

raport OECD, ksiraport OECD, ksiraport OECD, ksiraport OECD, książka Kapitalizm XXI w, P. ka Kapitalizm XXI w, P. ka Kapitalizm XXI w, P. ka Kapitalizm XXI w, P. KrugmanKrugmanKrugmanKrugman

4. Wp4. Wp4. Wp4. Wpływ polityki spójnoyw polityki spójnoyw polityki spójnoyw polityki spójności na nierównoci na nierównoci na nierównoci na nierówności regionalne w Polsceci regionalne w Polsceci regionalne w Polsceci regionalne w Polsce
5. Konkluzje5. Konkluzje5. Konkluzje5. Konkluzje



Definicje konwergencji

Spadek nierówności  (gospodarczych?) 
pomiędzy badanymi obszarami 

(regionami/krajami) – sigma konwergencja
Proces doganiania obszarów bogatszych przez 

biedniejsze – beta konwergencja

Porównanie nierówności w początkowym i 
końcowym okresie badania (duża prostota!). 
Nierówności mierzone są:

Policzenia rocznego tempa konwergencji za 
pomocą modelu ekonometrycznego 
(trudniejsze), który:
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Źródło: Maddison [2001] - lewy panel, Piketty and Saez 2003 (uaktualnione do 2008 r. przez P. Krugmana) – prawy panel
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• wsp. max/min

• odchyleniem standardowym

• współczynnikiem zmienności

• wsp. Giniego

• inne (por. Kusideł [2013])

• może być dobrze osadzony w teoriach wzrostu

• może odzwierciedlać wiele czynników wzrostu

• pozwala policzyć roczne tempo konwergencji

• pozwala policzyć  tzw. half-life

Występowanie beta konwergencji nie musi pociągać za sobą występowania sigma-konwergencji. 
Beta-konwergencja jest warunkiem koniecznym ale nie wystarczającym dla sigma!



Rodzaje 
konwergencji
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Różne miary nierówności na świecie

Nierówności w PKB per capita od 
początku naszej ery narastały

Nierówności mierzone udziałem dochodów 
1% najbogatszych ludzi 

dwa szczyty w czasie dwóch kryzysów

Rok

Miara 

nierówności

1 1,1

1000 1,1

1500 2,8

1600 3,5
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Źródło: Maddison [2001] - lewy panel, Piketty and Saez 2003 (uaktualnione do 2008 r. przez P. Krugmana) – prawy panel
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1600 3,5

1700 5,2

1820 4,4

1870 6,4

1913 9,6

1950 21,8

1973 21,7

2001 18,8

Majątek 85 najbogatszych ludzi świata odpowiada zamożności połowy ludzkości, czyli 3,5 miliarda ludzi (wg raportu Oxfam). 
Wg Picketty’ego [2013]  nierówności rosną wtedy, gdy dochody z kapitału przekraczają tempo wzrostu gospodarczego



Nierówności (mierzone współczynnikiem zmienności) PKB per capita 
pomiędzy krajami tworzącymi Wspólnotę Europejską
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Konwergencja zewnętrzna vs wewnętrzna

Nierówności wewnątrz gospodarek UE 
zwiększają się

Zmniejszaniu zróżnicowania 
pomiędzy gospodarkami 

poszczególnych krajów UE 

Hipoteza Williamsona

poszczególnych krajów UE 
towarzyszy utrwalanie lub 

pogłębianie zróżnicowań na 
poziomie regionów
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Z prac Kumora i Sztaudyngera  [2007] wynika, że istnieje optymalny punkt nierówności gospodarczych (przy którym maksymalizuje się stopa wzrostu PKB) na 

poziomie 28-29%
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Nierówności mają charakter przejściowy (S. Kuznets, J. Friedmann, J. G Williamson )



Zależność pomiędzy tempem wzrostu 
gospodarczego a poziomem nierówności
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Nierówności wewnątrz krajów OECD
wzrosły z 0,29 w latach 80. do 0,32 w latach 2011/2012 

(gdzie 0 oznacza równy rozkład dochodów wśród analizowanych obszarów, 1 – ich pełną koncentrację w jednym z nich)
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Źródło: Raport OECD, grudzień 2014
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Konsekwencje zmian w nierównościach (1985-2005) na skumulowany wzrost 
gospodarczy w wybranych krajach w okresie 1990-2010

2015-05-04 Źródło: Raport OECD, grudzień 2014` 10



Główne wnioski z Główne wnioski z Główne wnioski z Główne wnioski z 
najnowszego raportu OECD (grudzień 2014)

1
• Rosnące nierówności ograniczają wzrost gospodarczy. 

• Średni wzrost nierówności o 3 pp. (wg współczynnika Giniego) spowodował spadek wzrostu 
gospodarczego o  8,5 pp. (średnio 0,35 pp.)
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2
• Nierówności dochodowe w krajach OECD są największe od 30 lat.

Wzrost nierówności jest implikowany przez zwiększającą się rzeszę najbiedniejszych. 
Dotyczy to aż 40% populacji

3
• Należy realizować polityki nakierowane na ograniczanie nierówności dochodowych
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Wpływ polityki spójności na poziom nierówności w Polsce
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Konkluzje – różne źródła, różne opinie
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1. Nierówności nie są skutkiem ubocznym, 
lecz główną cechą kapitalizmu (cofamy się 
do kapitalizmu jaki znał Marks

2. Przyczyną nierówności są dochody z 
kapitału (większe od wzrostu produkcji)

3. 80% podatek dla najbogatszych, 10% 
podatek od zysków kapitałowych
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