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PLAN WYSTĄPIENIA

 Zarysowanie ram analizy w ekonomii rozwoju 

 Przegląd wybranych zagadnień:

 Teoria wzrostu gospodarczego z perspektywy ekonomii rozwoju

 Kobiety a rozwój gospodarczy

 Podejście eksperymentalne w ekonomii rozwoju

 Behawioralna ekonomia rozwoju

 Zakończenie

 Poor Economics i Good Economics

 Rozważni i romantyczni…



EKONOMIA ROZWOJU 

– RAMY ANALIZY WEDŁUG A. DEMERITT & K. HOFF (2018)

Akcent na:

Podejście

Racjonalność, 

stałość 

preferencji

Instytucje Kultura

Empiryczna 

weryfikacja 

intencji 

jednostek

Wczesne stadium rozwoju ekonomii (Smith) Nie Tak Tak Nie

Neoklasyczna teoria wzrostu (np. model Solowa) Tak Nie Nie Nie

Neoklasyczna teoria cen, włącznie z koncepcją 

asymetrii informacji (por. np.  Akerlof)
Tak Nie Nie Nie

Nowa Ekonomia Instytucjonalna Tak Tak Tak/Nie Nie

Analizy kolonialnych źródeł niedorozwoju Tak Tak Tak/Nie Nie

Analizy historyczne, narracyjne Tak Tak Tak/Nie Nie

Badania eksperymentalne (randomized control trials) Nie Nie Nie Tak

Behawioralna ekonomia rozwoju Nie Tak Tak Tak



TEORIA WZROSTU GOSPODARCZEGO Z PERSPEKTYWY EKONOMII 

ROZWOJU (A. BANERJEE, E. DUFLO, 2005)

 Teoria: Proces konwergencji w ujęciu neoklasycznym (z punktu widzenia kraju biednego):

 Rzeczywistość: brak konwergencji w skali globalnej [konwergencja klubowa, pułapka ubóstwa]

 Źródło problemu: niedoskonałość założeń teorii wzrostu

 M.in.: istnienie zagregowanej funkcji produkcji o własnościach ściśle związanych z założeniem optymalnej alokacji zasobów w 

gospodarce (przy czym założenie o optymalnej alokacji zasobów jest często niespełnione)

 Rozwiązanie: odejście od zagregowanej funkcji produkcji, stworzenie modeli dopuszczających istnienie suboptymalnej 

alokacji zasobów i zdezagregowanej (non-aggregative) teorii wzrostu, która mogłaby potencjalnie wyjaśnić, dlaczego 

kraje biedne pozostają biedne

kapitał 

jako zasób 

rzadki 


wysoka stopa 

zwrotu z 

inwestycji 


wyższe inwestycje 
(o ile nie ma ograniczeń 

po stronie konsumpcji) 


szybszy 

wzrost 

efekt doganiania 

(konwergencja 

w skali globalnej)



TEORIA WZROSTU GOSPODARCZEGO Z PERSPEKTYWY EKONOMII 

ROZWOJU (A. BANERJEE, E. DUFLO, 2005)

 Ani stopa inwestycji, ani zwrot z inwestycji nie muszą 

być znacząco wyższe w krajach biednych

 Zróżnicowanie stóp zwrotu dla poszczególnych 

czynników produkcji w ramach jednej gospodarki 

znacząco przewyższa zróżnicowanie między krajami

 Wiele firm w biednych krajach wykorzystuje najnowsze 

technologie, podczas gdy inne stosują przestarzałe 

sposoby produkcji

 Każdy z tych czynników może prowadzić do braku 

inwestycji mimo wysokich stóp zwrotu oraz do 

suboptymalnej alokacji czynników, która z kolei może 

obniżać dochody z inwestycji i ogólną stopę inwestycji

 Potencjalne źródła nieefektywności: 

 decyzje państwa (np. ochrona niektórych branż 

różnicuje poziom inwestycji, niektóre są 

przeinwestowane, niektóre niedoinwestowane)

 ograniczenia w dostępie do kredytu, niedoskonałość 

rynku ubezpieczeniowego (wybór nieefektywnych 

technologii bywa obarczony mniejszym ryzykiem)

 lokalne efekty zewnętrzne (strategiczna 

komplementarność i równowagi wielorakie)

 cykl życia rodziny (niekompletne umowy 

międzypokoleniowe, oczekiwania innych członków 

rodziny – rynek ubezpieczeń/finansowy nie jest 

efektywny albo nie istnieje!)

 czynniki behawioralne



KOBIETY A ROZWÓJ GOSPODARCZY (E. DUFLO, 2012)

 Pozycja kobiet jest ściśle związana z rozwojem gospodarczym:

 Z jednej strony, rozwój przyczynia się do zmniejszania nierówności między kobietami i mężczyznami

 Z drugiej strony, wzmocnienie pozycji kobiet pozytywnie wpływa na tendencje rozwojowe

 Zależności te jednak nie pozwalają na pojawienie się samopodtrzymujących się pozytywnych sprzężeń zwrotnych, 

dlatego też wymagają działań na rzecz równości płci

 Nierówności między kobietami i mężczyznami są większe wśród biednych, zarówno wewnątrz poszczególnych 

krajów, jak i w porównaniach międzynarodowych

 Nierówne traktowanie pojawia się najczęściej wtedy, kiedy dzieci lub rodzice stykają się z sytuacjami ekstremalnymi

 Śmiertelność dziewczynek nieproporcjonalnie wzrasta w okresach suszy czy słabych plonów



KOBIETY A ROZWÓJ GOSPODARCZY (E. DUFLO, 2012)



KOBIETY A ROZWÓJ GOSPODARCZY (E. DUFLO, 2012)

[missing women]



KOBIETY A ROZWÓJ GOSPODARCZY (E. DUFLO, 2012)

 Ludobójstwo ze względu na płeć:

 Corocznie jest to ok. 6 milionów kobiet, z których 23% jest uśmiercanych w życiu płodowym, 10% we 

wczesnym dzieciństwie, 21% w latach reprodukcyjnych, 38% powyżej 60 roku życia.



KOBIETY A ROZWÓJ GOSPODARCZY (E. DUFLO, 2012)

 Przyczyny „niedoinwestowania” w kobiety w krajach słabo rozwiniętych:

 Większe prawdopodobieństwo śmierci np. w skutek powikłań okołoporodowych 

 Mniejsze możliwości na rynku pracy i stereotyp, iż do pracy w domu i zamążpójścia niepotrzebna jest edukacja

 Tradycyjny podział obowiązków opiekuńczych (utrudniający udział w rynku pracy)

 Mniejsze i słabiej chronione prawa – własność ziemi, (nie)możność wzięcia pożyczki

 Rozwiązania:

 Lepsza opieka zdrowotna i obniżenie dzietności dla kobiet oznacza wydłużenie przeciętnej długości życia, co 

przekłada się na wydłużenie lat edukacji

 Możliwość pracy z fabrykach (np. przemysł odzieżowy), przy zbiorach herbaty, w nowoczesnych centrach usług 

biznesowych zwiększa dochody kobiet i zwiększa prawdopodobieństwo przeżycia

 Postęp technologiczny i obniżenie dzietności wydłuża czas, który może być przez kobiety wykorzystany na pracę

 Edukacja kobiet ma ogromne znaczenie, ponieważ generuje wiele pozytywnych skutków ubocznych, w 

szczególności przekładających się na zdrowie, kondycję i edukację ich dzieci



KOBIETY A ROZWÓJ GOSPODARCZY

Edukacja

DochódDzietność



KOBIETY A ROZWÓJ GOSPODARCZY
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RANDOMIZACJA W BADANIACH EKONOMICZNYCH Z ZAKRESU 

EKONOMII ROZWOJU (A. BANERJEE, E. DUFLO, M. KREMER, 2019)

 W badaniach eksperymentalnych nie można jednoznacznie stwierdzić, jaki jest związek przyczynowo-skutkowy

między określonym czynnikiem a sytuacją jednostki, ale randomizacja pozwala na oszacowanie oczekiwanych 

uśrednionych efektów poprzez porównanie sytuacji odpowiednio dobranej grupy kontrolnej i eksperymentalnej

 Problem uogólnienia wniosków płynących z badań randomizowanych: wpływ czynników behawioralnych (np. zmiany 

zachowań w grupie eksperymentalnej i kontrolnej), konieczność replikacji w różnych kontekstach, oparcia się w 

teorii ekonomii

 Obserwacja a eksperyment w ekonomii:

 Ekonomia dość długo w porównaniu do innych nauk opierała się głównie na obserwacji

 W latach 80-tych i 90-tych XX wieku nastąpił nie tylko szybki rozwój technik ekonometrycznych wspierających 

wnioskowanie o przyczynowości (np. zmienne instrumentalne, metoda różnicy w różnicach, PSM etc.), ale także 

zwrot w kierunku eksperymentów

 Co istotne, rozwój obu nurtów wspiera się nawzajem, jak również rodzi innowacje w zbieraniu danych 

 Jednym z nowych trendów jest wykorzystanie uczenia maszynowego dla modelowania heterogeniczności



POWSTANIE BEHAWIORALNEJ EKONOMII ROZWOJU 

(M. KREMER, G. RAO, F. SCHILBACH, 2019)

 Aż do lat 90-tych XX wieku ekonomię rozwoju zdominowało podejście, iż biedni są biedni, ale efektywni

 Wraz z powstaniem ekonomii behawioralnej oraz rozpowszechnieniem się eksperymentów, bardziej realistyczna 

perspektywa psychologiczna wkroczyła także do ekonomii rozwoju

 Behawioralna ekonomia rozwoju m.in.:

 Nie „wini” biednych za biedę 

 Dostrzega, że nieefektywność programów rozwojowych może być wynikiem specyficznych założeń ekonomii 

głównego nurtu co do natury psychologicznej człowieka

 Bada mechanizmy behawioralne, a nie tylko identyfikuje zawodność modeli standardowych

 Akcentuje rolę instytucji w rozwoju społeczno-ekonomicznym

 Analizuje związki między zachowaniami jednostek a funkcjonowaniem państwa



POWSTANIE BEHAWIORALNEJ EKONOMII ROZWOJU 

(M. KREMER, G. RAO, F. SCHILBACH)

 Behawioralna ekonomia rozwoju bada m.in.:

 Niestandardowe preferencje

 Kwestia preferencji czasowej, postawy względem 

ryzyka (np. awersja względem strat)

 Niestandardowe przekonania

 Zakładanie niezmienności preferencji w czasie, 

wnioskowanie niebayesowskie, rozumowanie 

obciążone emocjonalnie

 Niestandardowe podejmowanie decyzji

 Ograniczona uwaga i pamięć, księgowanie 

mentalne, efekt opcji domyślnej

 … w kontekście takich obszarów jak np.:

 Wysokie stopy zwrotu a brak wzrostu gospodarczego 

 Zdrowie (wysoka wrażliwość na cenę profilaktyki wobec niskiej 

wrażliwości w przypadku leczenia, prokrastynacja)

 Oszczędności

 Ryzyko i ubezpieczenia (instytucje nierynkowe, nieformalne 

dzielenie ryzyka)

 Praca (m.in.: behawioralne podłoże różnic w aktywności zawodowej 

kobiet w różnych krajach)

 Funkcjonowanie przedsiębiorstw (np. „firmy behawioralne”)

 Psychologia ubóstwa (wpływ rzadkości na zdolności poznawcze)…



CO WARTO ZAPAMIĘTAĆ Z DZISIEJSZEGO KOLOKWIUM?

 Nie można rozwiązań wypracowanych w krajach bogatych przeszczepiać do krajów biednych

 Bieda zmienia sposób, w jaki ludzie myślą i podejmują decyzje

 Decyzje nie zależą wyłącznie od rzeczywistych dochodów osiąganych przez jednostki, ale od oczekiwanych 

rezultatów, a oczekiwania są w istotnym stopniu zdeterminowane doświadczeniem życiowym

 Presja wywierana przez członków rodziny i sąsiadów jest szczególnie silna, kiedy są oni na krawędzi śmierci głodowej

 Im bogatsze stają się gospodarstwa domowe, tym mniej decyzji podejmowanych jest w obliczu zagrożenia 

przetrwania rodziny i tym lepsza sytuacja kobiet

 Wejście ekonomii rozwoju w nurt behawioralny oznacza akceptację tego, że o poziomie rozwoju danego kraju 

decyduje nie tylko rzadkość odnosząca się do dóbr, usług i czynników produkcji, ale i ograniczoność „zasobów 

psychologicznych”



CO WARTO POLECIĆ NIE TYLKO STUDENTOM?

POOR ECONOMICSVS. GOOD ECONOMICS (A. BANERJEE, E. DUFLO)



CO WARTO POLECIĆ NIE TYLKO STUDENTOM?

POOR ECONOMICSVS. GOOD ECONOMICS (A. BANERJEE, E. DUFLO)

POOR ECONOMICS (2011)

 Pomoc – dobra czy zła? dawać czy sprzedawać?

 Głód, zdrowie, edukacja, dzietność…

 Instytucje, ubezpieczenie, dostęp do kredytu…

 Biedni mają mniejszy dostęp do informacji i do 
wielu rynków, a także muszą podejmować więcej 
decyzji

 Ideologia, ignorancja, inercja – 3xI odpowiedzialne 
za porażki wielu działań

GOOD ECONOMICS (2019)

 MEGA

 Migracje

 Koniec wzrostu? Reorientacja na dobrobyt?

 Zmiany klimatyczne – nierówny wpływ na kraje 
najuboższe (gdzie ↑1°C oznacza ↓1.4% dochodu 
p.c.)

 Automatyzacja, AI, luddyzm…

 Pomoc, opieka, godność…



ROZWAŻNI I ROMANTYCZNI…

 Ekonomia jako nauka rozważna i romantyczna?


