
Nierówności ekonomiczne  
a wzrost gospodarczy 



Teoria 
• Nierówność może wpływać pozytywnie na wzrost gospodarczy 

– Gdy rośnie nierówność mogą rosnąć dochody bogatych, a oni mają wyższą 
stopę oszczęności, co prowadzi do wyższego wzrostu 
 

• Nierówność może wpływać negatywnie na wzrost, gdyż  
– Powoduje konflikty spoleczne 
– Prowadzi do zwiększonej redystrybucji a ta ogranicza bodźce do pracy i 

przedsiębiorczość 
– W warunkach niedoskonałości rynków kretydowych ogranicza dostęp do 

kredytu zdolnym ale biednym osobom i pewne zyskowne/innowacyjne 
projekty nie powstają 

– Popyt zgłaszany przez biedną dużą część społeczeństwa jest zbyt mały by 
pozwolić na odpowiednio dużą produkcję (dotyczy raczej gospodarek 
rozwijających się. 

– Nierówność (ekonomiczna i siły politycznej) powoduje, ze nie pojawiają 
się instytucje polityczne i ekonomiczne sprzyjające wzrostowi w długim 
okresie 
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Tematy możliwych prac z zakresu relacji między 
nierównością a wzrostem 

• Zweryfikowanie czy wyniki poprzednich badań empiryczneych 
dotyczących relacji nierówność/wzrost ostają się jeżeli użyjemy 
nowszych albo lepszych danych 

• W tym kontekście można użyć dłuższych szeregów czasowych  

• Albo poprawionych danych o nierówności – w tym przypadku 
proszę zobaczyć artykuły z tego numeru Journal of Economic 
Inequality (zwłaszcza art. S. Jenkinsa): 
– http://link.springer.com/journal/10888/13/4/page/1 

 

• Nierówność konsumpcyjna a wzrost  
– nowa baza danych o konsumpcji dla 140 krajów w 

ostatnim półwieczu: http://www.gcip.info/ 
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