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Streszczenie: Artykuá porusza kwestiĊ godziwych nierównoĞci páacowych analizowanych na przykáadzie Polski. Páace godziwe zdefiniowano jako wynagrodzenie adekwatne
do wartoĞci kapitaáu ludzkiego pracowników. PrzyjĊto, Īe tak zdefiniowane zróĪnicowanie páac powinno wynikaü z rozkáadu wartoĞci indywidualnego (osobistego) kapitaáu
ludzkiego zatrudnionych w badanej gospodarce. Zgodnie z modelem kapitaáu ludzkiego
M. Dobii, odwoáującego siĊ do postulatu zgodnoĞci páacy z wartoĞcią pracy, ową zdolnoĞü do wykonywania pracy zwiĊkszają m.in. nakáady na edukacjĊ oraz zdobyte doĞwiadczenie zawodowe.
Na podstawie danych statystycznych opracowano wzorcową próbĊ zatrudnionych, dla
której obliczono wartoĞü zarobków wynikającą z wartoĞci kapitaáu ludzkiego. Pozwoliáo
to na podanie naturalnych nierównoĞci páacowych, czyli nierównoĞci wynikających
z rozkáadu indywidualnego kapitaáu ludzkiego w spoáeczeĔstwie. W dalszej kolejnoĞci
porównano naturalny poziom z rzeczywistym poziomem nierównoĞci dochodowych
w Polsce. CaáoĞü rozwaĪaĔ opatrzono stosownymi wnioskami zamieszczonymi na koĔcu
artykuáu.
Sáowa kluczowe: páaca godziwa, kapitaá ludzki, godziwe nierównoĞci páacowe, nierównoĞci dochodowe.
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Publikacja zostaáa sfinansowana ze Ğrodków przyznanych Wydziaáowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjaáu badawczego.
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Wprowadzenie
Ekonomia czĊsto definiowana jest jako nauka o pomnaĪaniu i podziale dochodu narodowego. Definicja ta káadzie nacisk na zrównowaĪony charakter
rozwoju gospodarczego. Jak wskazują wyniki badaĔ, istnieje związek miĊdzy
dwoma gáównymi przedmiotami ekonomii: dynamiką wzrostu gospodarczego
a poziomem nierównoĞci dochodowych. MoĪna wskazaü optymalny poziom
nierównoĞci dochodowych z punktu widzenia dynamiki dochodu narodowego
[Kumor i Sztaudynger, 2007]. WagĊ problematyki nierównoĞci dochodów potwierdza powszechna opinia, Īe nadmierne nierównoĞci dochodowe przyczyniają siĊ do powstania i utrwalenia patologii spoáecznych.
NierównoĞci dochodowe to bardzo szeroka kategoria ekonomiczna. Dochody osiągane przez gospodarstwa domowe mają liczne Ĩródáa, których wysokoĞü
zaleĪy od wielu czynników. Przedmiotem artykuáu jest analiza ograniczona do
rozkáadu nierównoĞci dochodów z pracy. Wynagrodzenia stanowią bowiem
podstawowe Ĩródáo utrzymania zdecydowanej wiĊkszoĞci gospodarstw domowych i tym samym są najwaĪniejszym Ĩródáem finansowania reprodukcji kapitaáu ludzkiego w rodzinie. PrzyjĊta w pracy hipoteza badawcza zakáada, Īe
z punktu widzenia spójnoĞci gospodarki najistotniejszym wskaĨnikiem rozkáadu
dochodów jest wskaĨnik nierównoĞci páacowych. Dodatkowo celem pracy jest
podanie godziwego (wzorcowego) poziomu nierównoĞci páacowych, uzaleĪnionego od struktury kapitaáu ludzkiego w spoáeczeĔstwie.
Analizując postawiony w pracy problem badawczy przyjĊto zaáoĪenie, Īe
zakres partycypacji zatrudnionego w produkcie kraju powinien byü adekwatny
do jego wkáadu w wytworzenie tego produktu. Miernikiem wkáadu pracy jest
wartoĞü indywidualnego kapitaáu ludzkiego pracownika, która jednoczeĞnie
stanowi jego potencjalną zdolnoĞü do wykonywania pracy. PrzyjĊcie takiego
zaáoĪenia pozwala na podanie naturalnych, godziwych nierównoĞci páacowych
w gospodarce. Ten zakres nierównoĞci páacowych jest nastĊpstwem struktury
kapitaáu ludzkiego w badanej spoáecznoĞci (kraju). PrzyjĊta metodologia rozwiązania celu pracy opiera siĊ na koncepcji pomiaru kapitaáu ludzkiego. Metoda
ta zakáada, Īe gáówną determinantą wartoĞci kapitaáu ludzkiego czáowieka jest
zakres wyksztaácenia zawodowego. Zatem o naturalnym poziomie nierównoĞci
páacowych decyduje zastana w spoáeczeĔstwie struktura wyksztaácenia wĞród
osób pracujących.
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1. Znaczenie podziaáu dochodu w gospodarce
oraz waĪniejsze metody pomiaru nierównoĞci dochodowych
Podziaá dochodu pomiĊdzy zatrudnionych w gospodarce jest jedną z najistotniejszych kwestii w ekonomii. Przyczyniając siĊ do ksztaátowania róĪnorodnych zjawisk spoáecznych, wpáywa nie tylko na dynamikĊ rozwoju gospodarczego, ale i poziom dobrobytu spoáeczeĔstwa. Gáównie z tego powodu
analiza zróĪnicowania dochodowego wiąĪe siĊ z kwestią oceny spoáecznej tych
nierównoĞci. OdpowiedĨ na pytanie, czy zastane nierównoĞci dochodowe są za
wysokie, zbyt niskie czy moĪe są na wáaĞciwym poziomie, wymaga podania
normy ekonomiczno-spoáecznej. Norma ta powinna w sposób jednoznaczny
okreĞlaü zasady róĪnicowania wysokoĞci dochodu naleĪnego poszczególnym
czáonkom badanego spoáeczeĔstwa.
Egalitarny podziaá dochodu, mimo idealistycznego wydĨwiĊku, nie jest
wolny od wad. Nie motywuje do podnoszenia kwalifikacji czy podejmowania
wyzwaĔ zawodowych, a w ostatecznoĞci moĪe byü Ĩródáem napiĊü i niezadowolenia. Pracownicy, którzy zainwestowali wiele w swoje wyksztaácenie, choü
wykonują pracĊ záoĪoną i odpowiedzialną – w egalitarnym wariancie podziaáu
dochodu – otrzymywaü bĊdą podobne wynagrodzenie, jak pracownicy wykonujący prace proste.
Z kolei znaczna róĪnica w dochodach spoáeczeĔstwa powoduje polaryzacjĊ
dochodową, czyli podziaá na bieguny bogactwa i biedy. Taki podziaá jest Ĩródáem licznych patologii spoáecznych, táumiących dynamikĊ rozwoju. Te ogólne
uwagi uzasadniają koniecznoĞü okreĞlenia optymalnego, ekonomicznie uzasadnionego poziomu zróĪnicowania dochodów w spoáeczeĔstwie.
PowyĪszy postulat potwierdzają badania zaleĪnoĞci miĊdzy poziomem nierównoĞci dochodowych a wzrostem gospodarczym. Badania te wskazują na
istnienie pewnego poziomu rozkáadu dochodów, przy którym wzrost gospodarczy osiąga najwyĪszą dynamikĊ. Odchylenia od tego poziomu skutkują niepeánym wykorzystaniem dostĊpnego potencjaáu ekonomicznego i gorszymi wskaĨnikami gospodarczymi [Kumor i Sztaudynger, 2007, s. 494].
Problem pomiaru nierównoĞci dochodowych ma znaczące miejsce w literaturze. Znanych jest wiele miar nierównoĞci, które pozwalają na kwantyfikacjĊ
nierównoĞci dochodowych. Problem ten zostaá usystematyzowany przez opracowanie aksjomatów miar nierównoĞci, które umoĪliwiają dobór najbardziej
adekwatnej miary dla postawionego problemu badawczego. PodkreĞliü naleĪy,
Īe nie w kaĪdym przypadku konieczne jest speánienie przez daną miarĊ wszystkich aksjomatów [Kwakani, 1980, s. 65-69].
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Jedną z najczĊĞciej stosowanych miar poziomu nierównoĞci dochodowych
w spoáeczeĔstwie jest wskaĨnik Giniego, bĊdący pochodną krzywej Lorenza.
Speánia on wspomniane aksjomaty. Wspóáczynnik Giniego moĪna zobrazowaü
jako stosunek powierzchni pola A, zawartego miĊdzy krzywą Lorenza a linią 45
stopni (linią egalitarnego, równego podziaáu dochodów) do pola trójkąta pod
linią 45 stopni. Wspóáczynnik ten przyjmuje wartoĞü z przedziaáu [0; 1], przy
czym wartoĞü 0 osiąga dla rozkáadu egalitarnego, czyli przypadku, kiedy dochód
dzielony jest po równo miĊdzy pracujących, a 1 dla rozkáadu o skrajnej koncentracji páac, kiedy jedna osoba otrzymuje caáy dochód. Nieco mniej popularną
miarą nierównoĞci dochodowych jest indeks Theila odznaczający siĊ cechą zwaną addytywną dekomponowalnoĞcią. Pozwala na okreĞlenie wpáywu poszczególnych grup spoáecznych w uzyskanym áącznym wyniku pomiaru nierównoĞci
dochodowych [Shorrocks, 1980, s. 613-625]. W opracowaniach statystycznych
powszechnie stosowaną miarą nierównoĞci dochodowych jest porównanie dochodu najbogatszego kwintyla lub decyla z odpowiednio najuboĪszym kwintylem lub decylem. Ponadto w opracowaniach, zwykle o publicystycznym charakterze, stosowane jest równieĪ porównanie najbogatszego centyla z najuboĪszym.
Wadą tych rozwiązaĔ, zwáaszcza ostatniego z wymienionych, jest nieuwzglĊdnienie rozkáadu dochodu w pozostaáej czĊĞci populacji.
Analiza rozkáadu dochodów w skali poszczególnych krajów wskazuje na
bardzo wysoki poziom zróĪnicowania dochodu w krajach afrykaĔskich oraz Ameryki Poáudniowej. W 2012 r. w RPA zanotowano wartoĞü wskaĨnika Giniego na
poziomie 0,65. Nieco niĪszy poziom notuje siĊ w Boliwii i Kolumbii (0,58), Brazylii (0,53), Paragwaju (0,53), Meksyku i Chile (oba 0,52). Natomiast najniĪszy
poziom nierównoĞci zanotowano w Szwecji (0,23), na WĊgrzech i w Norwegii
(ok. 0,25). Z kolei najwiĊksze zróĪnicowanie dochodów w europejskich krajach
wyksztaáciáo siĊ w Buágarii (0,46), Rosji (0,46) oraz w Turcji (0,40) [Dane statystyczne OECD].
W USA wartoĞü wskaĨnika Giniego wynosi obecnie ok. 0,45, jest to jedna
z wyĪszych wartoĞci osiąganych przez gospodarki narodowe. Do lat 70. wartoĞü
nierównoĞci dochodowych w USA malaáa, zarobki najsáabszych grup spoáecznych rosáy szybciej niĪ Ğrednia krajowa. Po tym czasie trend ulegá odwróceniu
i nasila siĊ [Pikkety i Saer, 2003].
W Polsce od czasu transformacji gospodarczej w 1989 r. wspóáczynnik rósá
w sposób ciągáy z poziomu 0,22 w 1989 r., osiągając w 2005 r. poziom 0,36.
W kolejnych latach wartoĞü wskaĨnika Giniego nieco spadáa i utrzymuje siĊ na
poziomie ok. 0,31-0,34. Przed okresem transformacji w 1989 r. gospodarkĊ polską odznaczaáa niska wartoĞü wskaĨnika Giniego. W duĪej mierze byáo to kon-
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sekwencją braku premii edukacyjnej, typowej dla gospodarki centralnie planowanej. Wynagrodzenia byáy sáabo skorelowane z poziomem wyksztaácenia zatrudnionych. Transformacja w kierunku gospodarki rynkowej to staáy wzrost nierównoĞci dochodowych. Wzrost ten byá efektem korzystnych zjawisk, jak
przykáadowo pojawienie siĊ premii edukacyjnej. Jednak pojawiáy siĊ równieĪ
czynniki, które spowodowaáy nadmierny wzrost nierównoĞci dochodowych. Zahamowanie wzrostu nierównoĞci i ich lekki spadek byáo efektem istotnej podwyĪki páacy minimalnej w 2006 r. oraz wzrostu emigracji zarobkowej towarzyszącej
wejĞciu Polski do Unii Europejskiej. W tym okresie wyemigrowaáo ok. 2 mln
osób, gáównie máodych. Niskie zarobki máodych pracowników w początkowym
okresie kariery zawodowej zwiĊkszają nierównoĞci dochodowe. Wyjazd istotnej
czĊĞci reprezentantów tej grupy spoáecznej spowodowaá spadek nierównoĞci dochodowych [BrzeziĔski, 2013].
Poszerzeniem analizy rozkáadu dochodów w spoáeczeĔstwie jest zbadanie
nierównoĞci dochodowych w zaleĪnoĞci od Ĩródáa utrzymania gospodarstw domowych. W poniĪszej tabeli podano wyniki badaĔ dla Polski. Badania potwierdzają wzrost nierównoĞci dochodowych w kaĪdej z grup spoáecznych (w tym
przypadku mierzone indeksem Theila). Szczególnie wysoki wzrost nastąpiá
wĞród dochodów z samozatrudnienia oraz emerytur, najmniejszy w obszarze
gospodarstw rolniczo-robotniczych. Natomiast najwyĪsze zróĪnicowanie dochodowe wystĊpuje w grupie gospodarstw domowych osiągających dochody z gospodarstwa rolnego oraz samozatrudnienia. Najmniejsze zróĪnicowanie, pomimo zaobserwowanej tendencji wzrostowej, odnotowano w gospodarstwach
emeryckich [Ulman i WaáĊga, 2006].
Tabela 1. NierównoĞci dochodowe w podziale na Ĩródáa dochodów
gospodarstw domowych w Polsce (mierzone wskaĨnikiem Theila)
Pracownicze

Robotniczorolne

Rolne

Samozatrudnienie

Emeryckie

Ogólne

1999

1,90

0,156

0,400

0,202

0,104

0,205

2004

0,226

0,159

0,444

0,280

0,166

0,238

ħródáo: Ulman i WaáĊga [2006].

Podobne badania przeprowadzono dla Wáoch. Dotyczą one m.in. rozkáadu
dochodów w zaleĪnoĞci od Ĩródáa otrzymywania dochodu we Wáoszech. Z analizy danych wynika stabilizacja poziomu nierównoĞci dochodowych w kaĪdej
z grup. NajwyĪszy poziom nierównoĞci dochodowych zanotowano w grupie
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czerpiącej dochody z samozatrudnienia i najmu, najniĪszy w obszarze transferów socjalnych [Quintano, Castellano i Regoli, 2005].
Tabela 2. Poziom koncentracji dochodu, mierzony wskaĨnikiem Giniego,
w zaleĪnoĞci od Ĩródáa jego uzyskiwania dla Wáoch w latach 1998-2002
ħródáo przychodu
1. Páace

Lata
1998

2000

2002

0,33

0,32

0,30

2. Samozatrudnienie

0,55

0,51

0,55

3. Renty, emerytury i zasiáki

0,17

0,15

0,16

4. Przychody z najmu

0,46

0,45

0,42

Ogóáem

0,35

0,33

0,32

ħródáo: Opracowanie wáasne na podstawie [Quintano, Castellano i Regoli, 2005].

Analiza danych zawartych w tabelach 1 i 2 stanowi dobry punkt wyjĞcia do
doprecyzowania terminów nierównoĞci dochodowych oraz nierównoĞci páacowych. NierównoĞci dochodowe obejmują rozkáad wszystkich Ĩródeá dochodów
gospodarstw domowych. Niniejsze opracowanie dotyczy analizy rozkáadu dochodów z pracy, rozumianej jako wynagrodzenie za udostĊpnienie pracodawcy kapitaáu ludzkiego pracownika. Oznacza to, Īe w prowadzonych analizach pominiĊte
zostaáy skáadniki dochodu, jak dochody z tytuáu emerytur, zasiáków, czy teĪ dochody kapitaáowe. Zostaáy pominiĊte, poniewaĪ nie są bezpoĞrednio związane
z przepáywami kapitaáu ludzkiego. Na ksztaát transferów socjalnych bezpoĞrednio
wpáywają decyzje polityczne, bĊdące nastĊpstwem sytuacji budĪetowej paĔstwa
i bieĪących celów politycznych. Natomiast dochody kapitaáowe w znacznej mierze uzaleĪnione są od koniunktury rynkowej, w mniejszym stopniu od instytucji
gospodarczych, zwáaszcza w gospodarkach rozwiniĊtych. Specyficzną kategorią
są emerytury. W systemach repartycyjnych emeryturĊ naleĪy traktowaü jako transfer socjalny. W kapitaáowej odmianie systemu emerytalnego emerytury stanowią
pochodną uzyskiwanych i oszczĊdzanych dochodów. Stanowią zatem pochodną
otrzymywanego wynagrodzenia. W takim systemie emerytalnym dodatkowego
znaczenia nabiera wáaĞciwy poziom nierównoĞci páacowych [Kozioá, 2013].
Dane zawarte w tabelach 1 i 2 wskazują na Ğcisáy związek miĊdzy nierównoĞciami páacowymi i dochodowymi. Badania [Clementi i Gallegati, 2005] sugerują, Īe nierównoĞci dochodowe są Ğrednio o ok. 2 pkt. proc. wiĊksze od nierównoĞci páacowych. Ponadto wyniki badaĔ tych wáoskich uczonych dowodzą,
Īe przychody z aktywów finansowych podnoszą indeks Giniego o 1-3 pkt. proc.,
w zaleĪnoĞci od sytuacji na rynkach finansowych.
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NierównoĞci dochodowe, jak juĪ wspomniano, obejmują zarówno wynagrodzenie kapitaáu ludzkiego, jak i wynagrodzenie kapitaáu materialnego.
W krajach, gdzie odnotowano wysoki poziom akumulacji kapitaáu, nierównoĞci
dochodowe mogą ksztaátowaü siĊ na podwyĪszonym poziomie. JednakĪe, jeĞli
osoby pracujące otrzymują wynagrodzenie adekwatne do wartoĞci posiadanego
kapitaáu ludzkiego, stan ten naleĪy oceniü pozytywnie. W tym miejscu warto
wspomnieü, Īe jedną z przyczyn dysproporcji dochodowych jest organizacja
rynków kapitaáowych i produktowych oparta na báĊdnej teorii pieniądza [Dobija,
2014] i z naruszeniem zasady konkurencyjnoĞci, zwáaszcza w ukáadzie globalnym. W efekcie wybrane grupy mogą uzyskiwaü nadmierne dochody kapitaáowe
kosztem obniĪenia oszczĊdnoĞci pozostaáych.
NierównoĞci páacowe w literaturze ekonomicznej dzielone są na dwa rodzaje, jako rozkáad zarobków (labour earnings inequality) i rozkáad dochodów
z pracy (labour income inequality). Pierwsze z pojĊü obejmuje nierównoĞci dochodowe poĞród osób uzyskujących dochody z pracy – jest to grupa, która jest
obiektem analiz w dalszej czĊĞci niniejszej pracy. Natomiast druga kategoria
obejmuje nierównoĞci obejmujące róĪnice w stawkach godzinowych, iloĞci
przepracowanych godzin, ale takĪe wynagrodzenie na czas braku zatrudnienia.
Są to nierównoĞci páacowe poĞród aktywnych zawodowo [Hoeller, Joumard
i Koske, 2014, s. 44].
WaĪniejsze czynniki wpáywające na ograniczenie nierównoĞci páacowych
[Hoeller, Joumard i Koske, 2014, s. 50-62] to:
– lepszy dostĊp do edukacji, zwáaszcza wyĪszego wyksztaácenia,
– wyĪszy poziom páac minimalnych,
– wysoki poziom uzwiązkowienia i wzrost zasiĊgu oddziaáywania zbiorowych
porozumieĔ páacowych,
– zmniejszenie luki miĊdzy ochroną staáego i czasowego zatrudnienia,
– poprawa instytucji rynkowych mająca na celu eliminacjĊ rozwiązaĔ ograniczających konkurencyjnoĞü.

2. Szacowanie godziwego poziomu nierównoĞci páacowych
Przytoczone wybrane fakty statystyczne wskazują, Īe analiza nierównoĞci
dochodowych, ze wzglĊdu na swoją powszechnoĞü i szerokie instrumentarium
metodologiczne, moĪe byü zaliczona do grona najczĊĞciej podejmowanych
analiz makroekonomicznych. Jednak problemem jest ocena uzyskanych wyni-
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ków, zarówno z punktu widzenia sprawiedliwoĞci spoáecznej, jak i efektywnoĞci ekonomicznej.
Do rozwiązania problemu okreĞlenia metody szacowania naturalnego poziomu zróĪnicowania páacowego zastosowano alternatywny model kapitaáu
ludzkiego. Model ten pozwala na wycenĊ wartoĞci indywidualnego kapitaáu
ludzkiego (kapitaáu ludzkiego kaĪdego pracownika) w sposób zgodny z zasadami rachunkowoĞci. Kolejnym zastosowaniem alternatywnego modelu kapitaáu
ludzkiego jest podanie zasad opáacenia kapitaáu ludzkiego w sposób godziwy,
czyli zapewniający moĪliwoĞü zachowania wartoĞci tego kapitaáu w dáugim
okresie. Model zakáada opáacenie pracy zgodnie z wartoĞcią wykonanej pracy.
Zgodnie z modelem, Ĩródáem kapitaáu ludzkiego są skapitalizowane nakáady
niezbĊdne do wytworzenia ekonomicznego potencjaáu do wykonywania pracy,
jakim jest jednostka ludzka. BĊdą to przede wszystkim koszty profesjonalnej edukacji zawodowej, które są powiĊkszone o koszty utrzymania. Poniesienie kosztów
utrzymania jest nieodzowne do przygotowania fizycznego noĞnika kapitaáu ludzkiego, jakim jest ciaáo czáowieka. Nakáady ponoszone są w czasie (t) niezbĊdnym
do przygotowania czáowieka do wykonywania danego zawodu, czyli od urodzin
do momentu podjĊcia pracy zawodowej. Zatem otrzymujemy formuáĊ kapitaáu
naleĪącego do pracownika (Ht), który bĊdzie zaleĪaá od nakáadów początkowych
(H0), staáej ekonomicznej (p) i czasu kapitalizacji (t) [Dobija, 2004]:
Ht = H0 · e p t .
RozwiniĊcie przedstawionego modelu kapitaáu ludzkiego pozwala na ujĊcie
kapitaáu ludzkiego jako sumy kwot reprezentujących skapitalizowane wydatki
na utrzymanie (K) i wyksztaácenie (E). Nakáady te są Ĩródáem zdolnoĞci do wykonywania okreĞlonej pracy, które doskonalą siĊ wraz ze staĪem pracy. Uzupeániające wzory przedstawiają proces konstytuowania siĊ kapitaáu ludzkiego
z kosztów utrzymania K oraz z wyksztaácenia E:
H(T) = (K + E) · (1 + Q(T)).
Przy rocznej kapitalizacji nakáadów poszczególne skáadniki kapitaáu ludzkiego moĪna przedstawiü za pomocą poniĪszych wzorów:
 ܭൌ ݇ ȉ ͳʹ

 ܧൌ ݁ ȉ ͳʹ

  ିଵ


,

  ିଵ


,

gdzie: k – miesiĊczne koszty utrzymania, e – miesiĊczne koszty edukacji, pozostaáe oznaczenia jak wyĪej.
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Nabywanie doĞwiadczenia w procesie pracy moĪna zilustrowaü na gruncie
koncepcji krzywej uczenia. Zakáada ona malejący przyrost zdolnoĞci do wykonywania pracy wraz z kolejnym cyklem zawodowym (powtórzeniem). MoĪna zatem
przyjąü, Īe pracownik wykona tĊ samą pracĊ w nastĊpnym roku o (w) procent
áatwiej, jednak ów przyrost zdolnoĞci do pracy bĊdzie kaĪdego roku mniejszy.
Dostosowanie koncepcji krzywej uczenia do potrzeb modelu kapitaáu ludzkiego
pozwala na oszacowanie przyrostu kapitaáu ludzkiego w trakcie pracy skutkującej
nabywaniem doĞwiadczenia. Ta dodatkowa wartoĞü kapitaáu ludzkiego podlega
wycenie i wáączeniu do struktury kapitaáu ludzkiego jako kapitaá z doĞwiadczenia.
Czynnik doĞwiadczenia (Q(T)) wyraĪa siĊ funkcją lat:
ܳሺܶሻ ൌ ͳ െ ܶ

ౢሺభషೢሻ
మ

,

gdzie: w = wspóáczynnik uczenia, T = lata pracy zawodowej, T > 1.
ZdolnoĞü aktywów do wykonywania pracy jest warunkiem koniecznym do
ich istnienia. Zachowanie wartoĞci kapitaáu ucieleĞnionego w aktywach wymaga
podjĊcia dziaáaĔ zmierzających do przezwyciĊĪenia siá destrukcyjnych (s). Uwaga ta odnosi siĊ w szczególnoĞci do kapitaáu ludzkiego, czyli kapitaáu ucieleĞnionego w zasobach ludzkich. Kapitaá ludzki podlega naturalnemu rozproszeniu, fakt ten stanowi podstawĊ teorii godziwego wynagradzania. Badania
pokazaáy, Īe godziwa páaca musi równowaĪyü rozpraszanie kapitaáu ludzkiego,
czyli ksztaátowaü siĊ na poziomie 8% wartoĞci kapitaáu ludzkiego [Kozioá,
2011]. Teoria páacy godziwej jest jednym z punktów, w których alternatywny
program badania kapitaáu ludzkiego róĪni siĊ od programu zainicjowanego przez
Shultza i Beckera.
Warunkiem zachowania kapitaáu ludzkiego jest odpowiedni strumieĔ dochodu, kompensujący rozpáyw kapitaáu ludzkiego. W przypadku czáowieka
stratnoĞü wynika z istoty Īycia, przede wszystkim z codziennej utraty siá witalnych, a takĪe starzenia siĊ. Zachowanie wartoĞci kapitaáu ludzkiego (rozumianego jako potencjalna zdolnoĞü do wykonywania pracy) wymaga poniesienia nakáadów kompensacyjnych, czyli nakáadów na odbudowĊ siá oraz przygotowanie
przyszáego pokolenia do wykonywania pracy o tej samej wartoĞci. Innymi sáowy, wynagrodzenie godziwe powinno zachowywaü zdolnoĞü do wykonywania
pracy w krótkim i dáugim okresie. Rozmiar stopy stratnoĞci (p) wynosi Ğrednio
8% rocznie. Jest to równoczeĞnie rozmiar staáej ekonomicznej okreĞlającej wysokoĞü páacy godziwej (W):
W = H(T)⋅ p.
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ObniĪenie poziomu opáacenia pracy powoduje spadek wartoĞci kapitaáu
ludzkiego. W praktyce moĪe objawiaü siĊ káopotami rodziny w zapewnieniu
dzieciom takiego poziomu przygotowania zawodowego, jaki posiadają rodzice.
System wynagradzania oparty na pomiarze kapitaáu ludzkiego zatrudnionych
wymaga zindywidualizowanej informacji na temat zakresu przygotowania zawodowego pracowników. Dane na temat wyksztaácenia czy zdobytego doĞwiadczenia zawodowego są kluczowe dla ustalenia staáego skáadnika wynagrodzenia.
Jak wynika z zastosowanego modelu, przede wszystkim wartoĞü nakáadów
na wyksztaácenie oraz zdobyte doĞwiadczenie wpáywają na wiĊkszą produktywnoĞü, uprawniając tym samym do partycypacji w wytworzonym produkcie globalnym w wiĊkszym zakresie. Kapitaá z kosztów utrzymania odgrywa znacznie
mniejszą rolĊ. Owa partycypacja przebiega na drodze otrzymywanego okresowo
wynagrodzenia. Gdyby wszyscy zatrudnieni posiadali identyczne kompetencje
i staĪ pracy, poziom zróĪnicowania dochodowego byáby znikomy, wiĊc indeks
Giniego nieznacznie przekraczaáby wartoĞü 0. W ujĊciu ogólnospoáecznym wartoĞü kapitaáu ludzkiego pochodzącego z doĞwiadczenia zaleĪy od struktury wieku,
jednak nie ma to wiĊkszego wpáywu na proces róĪnicowania páac w spoáeczeĔstwie. Jak wskazują analizy modeli teoretycznych, jak i badania empiryczne, zdobywane doĞwiadczenie ma znaczący wpáyw na wzrost wynagrodzeĔ jedynie
u progu kariery zawodowej, w póĨniejszym okresie traci na znaczeniu [Cahuc
i Zylberberg, 2004, s. 74].
Wedáug danych GUS i MiĊdzynarodowej Organizacji Pracy moĪna dostrzec wzglĊdnie staáą strukturĊ wyksztaácenia w spoáeczeĔstwie w krajach wysoko rozwiniĊtych. W tych krajach poziom wyksztaácenia wyĪszego ksztaátuje
siĊ w okolicach ok. 25-30% ludnoĞci aktywnej zawodowo. Podobnie wygląda
sytuacja w Polsce, gdzie w latach 2004-2014 liczba aktywnych zawodowo legitymujących siĊ wyĪszym wyksztaáceniem wzrosáa z 19 do 32%.
Tabela 3. Struktura wyksztaácenia wĞród pracujących w Polsce w roku 2004 i 2014
Udziaá w strukturze pracujących
w 2004 (%)

Udziaá w strukturze pracujących
w 2014 (%)

WyĪsze

19

32

Policealne i Ğrednie zawodowe

29

28

ĝrednie ogólnoksztaácące

8

9

Zasadnicze zawodowe

33

25

Podstawowe i gimnazjalne

12

6

Rodzaj wyksztaácenia

ħródáo: Opracowanie wáasne na podstawie danych GUS (raporty Badania AktywnoĞci Ekonomicznej LudnoĞci z lat 2004 i 2014).
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Badania przeprowadzono na podstawie danych GUS dotyczących struktury
zatrudnienia w Polsce w latach 2004 i 2014 (tabela 3). Zatrudnieni zostali przypisani do piĊciu grup w zaleĪnoĞci od posiadanego wyksztaácenia. NastĊpnie
skonstruowano próbĊ pracujących Polaków, odzwierciedlającą statystyczną
strukturĊ wyksztaácenia i doĞwiadczenia zawodowego. Dla kaĪdej osoby z tak
okreĞlonej próby obliczono wartoĞü kapitaáu ludzkiego oraz wynikającą z niej
wysokoĞü godziwych zarobków. NiezbĊdnych kalkulacji dokonano, wykorzystując wczeĞniej przedstawiony model kapitaáu ludzkiego.
Tabela 4. WartoĞü indeksu Giniego w latach 2004 i 2014 wynikająca z zastosowania
metody kapitaáu ludzkiego, w porównaniu z faktycznym poziomem
nierównoĞci dochodowych (w %)
Rok

2004

2014

Wspóáczynnik Giniego naturalny

23,2

23,4

Wspóáczynnik Giniego rzeczywisty dochodowy

36,6

30,7

RóĪnica

13,4

7,3

ħródáo: Opracowanie wáasne na podstawie danych z tabeli 3 i GUS.

WskaĨnik nierównoĞci páacowych Giniego wynikający ze struktury wyksztaácenia oraz páac adekwatnych do wartoĞci kapitaáu ludzkiego w poszczególnych grupach zawodowych wynosi ok. 0,23 zarówno w 2004, jak i 2014 r.
(por. tabela 4). MoĪna zaobserwowaü nieznaczny wzrost o 0,02 punktu wskaĨnika Giniego spowodowany zmianą struktury wyksztaácenia w Polsce.
Warto porównaü uzyskaną wartoĞü naturalnego (godziwego) zróĪnicowania
páacowego z rzeczywistymi danymi na temat nierównoĞci dochodowych w Polsce
podanych przez GUS. W 2004 r. wyniósá on 0,366, a dziesiĊü lat póĨniej spadá do
poziomu 0,307. Tym samym róĪnica miĊdzy oboma wskaĨnikami spadáa z 0,134
do 0,073. Kierunek, jak i zakres tych zmian naleĪy oceniü pozytywnie.
Powstaje równieĪ kwestia porównywalnoĞci obu wskaĨników podanych
w tabeli 4. Jeden wskaĨnik dotyczy nierównoĞci páacowych, a drugi dochodowych. W Ğwietle analiz przytoczonych w poprzedniej czĊĞci pracy, nierównoĞci
dochodowe są statystycznie wyĪsze o kilka pkt. proc., gáównie na skutek znacznego zróĪnicowania dochodów z samozatrudnienia, przychodów z najmu i aktywów finansowych, pomimo niĪszego zróĪnicowania dochodów z emerytur
i ĞwiadczeĔ socjalnych.
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W kontekĞcie powyĪszych uwag róĪnica miĊdzy wskaĨnikami zastana
w 2004 r. (0,134 Gini) jest wysoka i Ğwiadczy o nadmiernych nierównoĞciach
dochodowych w Polsce. W ciągu dziesiĊciu lat nierównoĞci dochodowe w Polsce ulegáy znaczącemu ograniczeniu. RóĪnica miĊdzy naturalnym poziomem
nierównoĞci páacowych a rzeczywistym poziomem nierównoĞci dochodowych
wynosi 0,073 Gini i moĪe zostaü w znacznej mierze uzasadniona przyczynami
omówionymi w poprzednim akapicie.
PowyĪsze obserwacje potwierdzają badania ekonometryczne Kumora
i Sztaudyngera [2007], które dowodzą, Īe zbyt wysoki poziom nierównoĞci dochodowych ogranicza tempo wzrostu gospodarczego. W warunkach polskich
najwyĪszy poziom wzrostu gospodarczego jest moĪliwy, jeĞli wskaĨnik Giniego
dla dochodów osiąga poziom ok. 0,27-0,28. Jest to rezultat spójny z zaprezentowanymi w tabeli 4 wynikami badaĔ. Jest to godziwy zakres nierównoĞci dochodowych, który ma miejsce, kiedy zakres partycypacji w dochodzie narodowym
zaleĪy od indywidualnych nakáadów kapitaáowych: kapitaáu ludzkiego (wkáadu
pracy) oraz kapitaáu tradycyjnie rozumianego.

Podsumowanie
NierównoĞci dochodowe stanowią jeden z kluczowych parametrów opisujących stan gospodarki danego kraju. Jednak wskaĨnik ten integruje wiele
zmiennych o róĪnym wzajemnym powiązaniu, co utrudnia rzeczową i jednoznaczną interpretacją. Zwykle dominuje przeĞwiadczenie, najczĊĞciej oparte na
intuicji badaczy, Īe im mniejsze nierównoĞci, tym lepiej. Taki stan rzeczy uniemoĪliwia zastosowanie tego wskaĨnika do prowadzenia efektywnej polityki
ekonomicznej. ZawĊĪenie obszaru analizy rozkáadu dochodów do rozkáadu wynagrodzeĔ za pracĊ pozwala na uzyskanie informacji lepiej odzwierciedlających
stan danego spoáeczeĔstwa. Uzyskane wnioski uprawniają do sformuáowania
postulatu o wprowadzeniu do systemu powszechnej statystyki danych na temat
rozkáadu dochodów z pracy w spoáeczeĔstwie (labour earnings inequality).
NierównoĞci páacowe są pochodną relacji páacowych w gospodarce. Zastosowanie alternatywnego modelu kapitaáu ludzkiego umoĪliwia podanie wáaĞciwych, naturalnych relacji páacowych, uzasadnionych rozkáadem kapitaáu ludzkiego w badanej spoáecznoĞci. Analiza skáadników kapitaáu ludzkiego, a zatem
elementów decydujących o poziomie posiadanych kompetencji wskazuje, Īe są
to wiedza i doĞwiadczenie. Przeprowadzone badania dowodzą, Īe pomimo istotnych zmian w rozkáadzie wiedzy, godziwy (naturalny) poziom nierównoĞci do-
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chodowych jest wzglĊdnie staáy i wynosi nieco ponad 0,23 Gini. WartoĞü ta
moĪe stanowiü wartoĞü referencyjną dla oceny rzeczywistego poziomu nierównoĞci páacowych w danych spoáeczeĔstwach. W krajach o duĪym poziomie regionalnego zróĪnicowania kosztów utrzymania zalecany jest pomiar nierównoĞci
páacowych (labour earning inequality) dla poszczególnych regionów kraju.
UmoĪliwi to z jednej strony uzyskanie bardziej wiarygodnych wyników, z drugiej strony pozwoli na identyfikacjĊ obszarów bardziej zagroĪonych niewáaĞciwym poziomem nierównoĞci dochodowych.
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STRUCTURE OF KNOWLEDGE IN THE SOCIETY
AS A DETERMINANT OF FAIR LABOUR INCOME INEQUALITIES
IN POLAND IN 2004-2014
Summary: The article rises a question of fair wage inequalities, analyzed on the example of Poland. Fair wage was defined as a compensation that is adequate to the value of
human capital of employees. It was assumed that such a definition of wage inequalities
should result from the distribution of an individual human capital of employees in
a studied economy. According to the M. Dobija model of human capital, referring to
a postulate of compatibility of pay with value of work, the ability to perform work can
be achieved through expenditure on education end accumulated work experience.
Based on the statistical data, a sample of employees was selected, for which value of
wage resulting from the value of human capital was calculated. This resulted in determining of natural wage inequalities, which are the inequalities resulting from a distribution of an individual human capital in the society. Subsequently, the natural level of
wage inequality was compared with the actual level of wage inequality in Poland. The
conclusion of the discussion with its outcomes was placed at the end of article.
Keywords: fair wage, human capital, fair wage inequalities, income inequalities.

