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Kształtowanie się nierówności społecznych  
a wzrost gospodarczy 

Forming social inequalities and economic growth
in the Visegrad Group countries in the years 1991-2016

The aim of this study is to present the development of the 
socio-economic changes in the countries of the Visegrad Group in 
the years 1991-2016 and to investigate the impact of changing so-
cial inequalities on economic growth. The research was based on 
a panel-based research method and analysis of time series of se-
lected macroeconomic variables and indicators such as: Gini coeffi-
cient, GDP per capita, unemployment rate and level of investment 
for the years 1991-2016.
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Celem pracy jest przedstawienie kształtowania się zmian spo-
łeczno-gospodarczych w krajach Grupy Wyszehradzkiej w latach 
1991-2016 oraz zbadanie wpływu zmieniających się nierówności 
społecznych na tempo wzrostu gospodarczego. W badaniu posłużo-
no się panelową metodą badawczą oraz analizą szeregów czasowych 
wybranych zmiennych makroekonomicznych oraz wskaźników takich 
jak: Współczynnik Giniego, PKB per capita, wielkość bezrobocia oraz 
poziom inwestycji za lata 1991-2016. 
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Nierówności społeczne są ważnym problemem często porusza-
nym w dyskusjach publicznych. Możemy się spotkać z poglądem, 
że nadmierne nierówności dochodowe hamują wzrost gospodar-
czy. Zbyt liczne grupy społeczne osiągające niski dochód negatyw-
nie wpływają na wielkość popytu na dobra podstawowe, co z kolei 
ma ujemny wpływ na wzrost gospodarczy. Według licznych badań 
empirycznych m.in. Banku Światowego również zbyt wysokie nie-
równości społeczne prowadzą do znacznych napięć zarówno eko-
nomicznych, jak i społecznych, co w rezultacie skutkuje zmniejszoną 
skłonnością do oszczędzania (Mikuła 2018). Oponenci bazujący na 
paradygmatach ekonomii neoklasycznej, opierając się na modelu 
Keynesa twierdzą, że poziom oszczędności równa się inwestycjom 
(Rockicki 2018), zatem musi być optymalnie wysoki, aby gospodar-
ka mogła się efektywnie rozwijać, a taki poziom oszczędności są  
w stanie zapewnić jedynie zamożni. W badaniach podjęto próbę 
przeanalizowania jak zmieniały się wymienione wyżej czynniki na 
przestrzeni lat oraz w jaki sposób zaobserwowane zmiany wpływa-
ły na kształtowanie się wzrostu gospodarczego w państwach Gru-
py Wyszehradzkiej. W tekście opisano również znaczący wpływ, 
jaki wywarło na krajowe gospodarki wejście do Unii Europejskiej  
w 2004 roku. 

Celem artykułu jest przedstawienie i porównanie nierówności 
dochodowych w państwach Grupy Wyszehradzkiej, obliczonych za 
pomocą Współczynnika Giniego na podstawie danych trzech nieza-
leżnych organizacji takich jak: Bank Światowy, Organizacja Współ-
pracy Gospodarczej i Rozwoju oraz Europejski Urząd Statystyczny, 
następnie obliczenie średnich danych, a także zbadanie w jaki spo-

sób wpływają one na tworzenie się PKB per capita, tempa wzrostu 
gospodarczego, stopy bezrobocia oraz inwestycji brutto. Do badania 
posłużono się danymi rocznymi za okres 1991-20161. Wyniki zosta-
ły przeanalizowane pod względem sytuacji gospodarczo-politycz-
nej oraz skonfrontowane z wielkością nierówności dochodowych  
w danym roku.

 
Nierówności społeczne

Niedopuszczalne jest, aby ubogie osoby kosztem własnego zdro-
wia, a nierzadko również i życia, rezygnowały z zakupu niezbędnych 
im do przeżycia lekarstw przez zbyt niskie dochody lub świadczenia 
socjalne. Według raportu GUS-u zatytułowanego Ochrona zdrowia 
w gospodarstwach domowych w 2013 roku, dla 55,1% gospodarstw 
domowych zakup leków oraz artykułów medycznych przepisanych na 
receptę lub zaleconych przez lekarza był znacznym obciążeniem finan-
sowym a 10% gospodarstw było zmuszonych do rezygnacji z zakupu 
leków (Główny Urząd Statystyczny 2018). Główną cechą społeczeństw 
jest troska o osoby, które znajdują się w gorszej sytuacji życiowej. 

W społeczeństwach, w których nierówności są minimalne, ja-
kość życia jest nieporównywalnie lepsza, co możemy zaobserwować 
na przykładzie krajów takich jak Norwegia czy Dania, gdzie Współ-
czynnik Giniego dochodów do dyspozycji gospodarstw domowych 
w 2015 roku wyniósł kolejno 0,257 dla Norwegii i 0,256 dla Danii 
(OECD 2018). Według wprowadzonego przez ONZ Wskaźnika Roz-
woju Społecznego kraje te znajdują się na pierwszym oraz piątym 
miejscu rankingu HDI, osiągając wartość równą 0,949 dla Norwe-
gii oraz 0,925 dla Danii (United Nations Development Programme 

1 W niektórych wskaźnikach badany okres różni się ze względu na dostęp-
ność danych.
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2018). Przeciwnicy zwalczania nierówności twierdzą, że zabranie 
więcej bogatym zniechęci ich do ryzykowania i inwestowania. Nie-
rzadko można się spotkać z teorią skapywania (ang. Trickle-down 
theory) głoszącą, że dla całego społeczeństwa opłacalne jest, aby 
zamożniejsi posiadali jak najwięcej środków pieniężnych (Stiglitz 
2016), co pozwoli im inwestować oraz konsumować dobra luksu-
sowe tworząc nowe miejsca pracy, dzięki czemu w rezultacie zy-
skają również biedniejsi ludzie. Według analityków MFW, stagnacja 
we wzroście dochodów wśród najuboższej części społeczeństwa 
oraz klasy średniej prawdopodobnie znacząco przyczyniła się do 
powstania kryzysu finansowego. Zwolennicy zwalczania nierów-
ności dochodowych twierdzą, że hamują one wzrost gospodarczy  
w wyniku zamrożenia znacznych środków pieniężnych przez najbogat-
szych, bowiem wbrew powszechnie głoszonej teorii ekonomii neokla-
sycznej, oszczędności nie równają się inwestycjom oraz są społecznie 
niekorzystne (możliwość wystąpienia buntów i protestów). Istotną 
rolę odgrywa tu państwo, które za pomocą progresywnej skali podat-
kowej oraz subsydiów zmniejsza nierówności społeczne (Bolanowski 
2015).

Nierówności definiuje się jako przeciwieństwo równości, 
określone cechy przybierają w społeczeństwie różnorakie formy: 
ekonomiczne, społeczne, zawodowe, religijne, polityczne itp. (Ka-
sprzyk 2014). Pierwsze wzmianki o nierównościach społecznych 
pojawiały się już w Starożytności. Jak pisał Platon próba wyrwa-
nia się z przynależnej od urodzenia do jednostki kasty była nie-
dopuszczalna, a sam fakt istnienia różnych grup społecznych był 
wymogiem istnienia stabilnej gospodarki (Prendecki, Rejman 
2018). Ludzie różnią się między sobą pod wieloma względami,  
w tym głównie poprzez prowadzenie różnorakiego stylu życia. Socjo-
log B. Fatyga zdefiniowała styl życia jako uwarunkowany przez kulturę 
sposób realizacji potrzeb nawyków i norm (Sowa 2016). Niejedno-
krotnie nierówności są szczególnie niesprawiedliwe, ujawniające się 
poprzez większe ubóstwo występujące wśród dzieci aniżeli pośród 
dorosłych lub też nierównomierne wysokości zarobków uzależnione 
od płci (Szarfenberg 2013). Istotne jest, aby każda jednostka miała 
jednakowy dostęp do wartości społecznych oraz taką samą możliwość 
osiągnięcia bogactwa. Jedyna dopuszczalna nierówność opisana jest 
poprzez koncepcję ogólną teorii sprawiedliwości Johna Rawlsa, która 
głosi, że każda społeczna wartość taka jak wolność jednostki, możli-
wość rozwoju, dochód, bogactwo oraz podstawy szacunku, powinny 
być w równym stopniu rozdzielone dla wszystkich. Jedynym wyjąt-
kiem jest sytuacja, gdy nierówny podział którejkolwiek z wyżej wy-
mienionej wartości jest opłacalny dla każdego (Kuniński 2018). Wciąż 
jednak istnieje znaczny problem w określeniu poziomu sprawiedli-
wych i moralnie akceptowanych nierówności. 

 
Grupa Wyszehradzka

Grupa Wyszehradzka – inaczej zwana V4, została powołana 15 lu-
tego 1991 roku w węgierskim mieście Wyszehrad na mocy deklaracji 
określającej cele i warunki wzajemnej współpracy podpisanej przez 
Prezydenta Polski Lecha Wałęsę, Premiera Węgier Józsefa Antalla 
oraz Prezydenta ówczesnej Czechosłowacji Václava Havla, przyjmu-
jąc nazwę Trójkąta Wyszehradzkiego, zmienioną po rozpadzie Cze-
chosłowackiej Republiki Federalnej w 1993 roku (Ministerstwo Spraw 
Zagranicznych 2018). Jest nieformalnym zrzeszeniem czterech Państw 

Europy Środkowej: Polski, Węgier Słowacji oraz Czech, utworzonym 
po upadku Związku Radzieckiego w celu zahamowania dalszych po-
działów po rozpadzie bloku komunistycznego, poszerzenia współpracy 
pomiędzy państwami członkowskimi przy tworzeniu demokratycz-
nych struktur państwowych oraz pomocy przy spełnianiu wymogów 
przystąpienia do Unii Europejskiej i NATO. Wszelkie działania Grupy 
nie są alternatywą dla ogólnej integracji europejskiej, lecz mają na 
celu wzmacnianie stabilności w Europie Środkowej, a także przeka-
zywanie wartości w dziedzinie kultury, edukacji, nauki i wymiany in-
formacji w ramach Grupy (The Visegrad Group 2018). Jedyną w pełni 
zinstytucjonalizowaną formą współpracy w V4 jest Międzynarodowy 
Fundusz Wyszehradzki (IVF), powołany do życia w 2000 roku przez 
premierów rządów państw V4 z sekretariatem w Bratysławie. Fundusz 
zajmuje się budową wspólnej tożsamości narodów wyszehradzkich, 
rozwijaniem kontaktów między społeczeństwami oraz wspieraniem 
współpracy kulturowej, edukacyjnej, naukowej i wymianą młodzieży 
(Ministerstwo Spraw Zagranicznych 2018). 

Wskaźnik PKB per capita w latach 1991-2016
Na wykresie 1 został przedstawiony wskaźnik PKB per capita – 

miernik wzrostu gospodarczego państwa, obliczany poprzez podzie-
lenie wartości Produktu Krajowego Brutto danego państwa przez 
liczbę jego mieszkańców (Narodowy Bank Polski 2018). 

Wykres 1. Kształtowanie się poziomu PKB per capita w krajach Grupy 
Wyszehradzkiej

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Banku Światowego.

Można zauważyć podobieństwo krzywych obrazujących kształ-
towanie się wskaźnika PKB per capita w poszczególnych państwach 
Grupy Wyszehradzkiej, które potwierdza średnia wartość korela-
cji Pearsona wynosząca 0,987, co oznacza bardzo silną zależność. 
Dowodzi to podobieństwa w rozwoju gospodarek państw Grupy 
Wyszehradzkiej. Od roku 2000 aż do roku 2008 rozwój gospodarek 
tych państw znacznie przyspieszył. Czechy rozwinęły się z poziomu  
6 011 USD w 2000 roku do 22 698 USD w 2008 roku, w którym 
osiągnęły najwyższy poziom PKB per capita w historii. Oznacza to, że  
w przeciągu 8 lat wartość dóbr i usług wytworzona przez przecięt-
nego Czecha wzrosła aż o około 377%. Na wykresie widoczny jest 
również efekt kryzysu w 2008 roku, który przyniósł załamanie we 
wzroście gospodarczym każdej z gospodarek.  

Tempo wzrostu gospodarczego w latach 1991-2016
Wskaźnik tempa wzrostu gospodarczego obrazuje, w jakim sto-

sunku dochód narodowy zwiększał się w badanym roku do wielkości 
dochodu narodowego w roku bazowym. Na wykresie 2 zauważamy 
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dynamiczne tempo wzrostu we wszystkich krajach Grupy Wyszeh-
radzkiej po zmianie ustrojowej. Następny znaczący wzrost Polska, 
Czechy i Słowacja zanotowały w okresie wejścia do Unii Europejskiej, 
w przypadku Słowacji wyniósł on aż ponad 10% w 2007 roku. Kryzys 
w 2008 roku spowodował recesję, skutkującą spadkiem Produktu Kra-
jowego Brutto. Ważny odnotowania jest fakt, że Polska gospodarka, 
jako jedyna, pomimo kryzysu nie odnotowała spadku PKB. 

Wykres 2. Tempo wzrostu gospodarczego

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Banku Światowego.

Godne uwagi jest również porównanie tempa wzrostu Słowacji  
i Czech po rozpadzie w 1993 roku Czechosłowacji na dwa odrębne 
państwa. Za wyjątkiem jedynie lat: 1995, 2000, 2009, 2015, Słowacja 
notowała znacznie wyższy roczny wzrost gospodarczy, zdecydowanie 
zmniejszając dysproporcje między rozwojem gospodarczym swojego 
zachodniego sąsiada.

Współczynnik Giniego w latach 1990-2016
Współczynnik Giniego to utworzona przez pochodzącego  

z Włoch statystyka Corrado Giniego (1884-1965) miara nierównomier-
ności zmiennej losowej. Znalazł on zastosowanie głównie w ekonomii, 
gdzie jest określany jako Wskaźnik Nierówności Społecznej do mierze-
nia rozwarstwienia w dochodach społeczeństwa. Może kształtować 
się od 0 do 1 lub od 0 do 100; 0 informuje nas o braku zróżnicowania 
(każde gospodarstwo domowe osiąga taki sam dochód), natomiast 1 
lub 100 to skrajna nierówność (wszystkie gospodarstwa domowe po-
siadają zerowy dochód, z wyjątkiem jednego, posiadającego całkowity 
dochód) (Kołodko 2014). Oznacza to, że wraz ze wzrostem współczyn-
nika rosną nierówności w dochodach społeczeństwa. 

Współczynnik Giniego jest obarczony zasadniczą wadą, mianowi-
cie dane wykorzystywane do jego pomiaru pochodzą z dobrowolnych 
badań społecznych. Pomimo tego, że są one przeprowadzane na licz-
nej grupie społecznej (w przypadku Głównego Urzędu Statystycznego 
jest to około 37 tysięcy gospodarstw domowych) (Chądzyński 2017), 
to nie oddają one w pełni prawdziwego obrazu sytuacji, ze względu 
na niski udział w badaniu osób zamożnych, a dostęp do osób skraj-
nie ubogich jest znacznie ograniczony (często odmawiali oni wzięcia 
udziału w badaniu). Jak wynika z pracy zatytułowanej Współczesne 
nierówności dochodowe w Polsce – świadomość i pomiar autorstwa 
Anny Siudy oficjalne wyniki podawane przez GUS oraz Eurostat znacz-
nie różnią się od prawdziwych. Przytoczono w niej przykład badań 
Marka Kośnego, który w 2010 roku za pomocą zeznań podatkowych 
z województwa dolnośląskiego oszacował wskaźnik Giniego na po-
ziomie 0,4, a według oficjalnych danych GUS-u wskaźnik ten wyniósł 
0,33 (Siuda 2017). W celu przedstawienia możliwie najbliższej zgodnej 

z prawdą wielkości nierówności dochodowych, w badaniu posłużono 
się danymi Banku Światowego, Organizacji Współpracy Gospodarczej 
i Rozwoju, a także Europejskiego Urzędu Statystycznego, następnie 
przeanalizowano otrzymane wyniki i wykonano kolejny wykres skła-
dający się z uśrednionych danych.

Wykres 3. Nierówności dochodowe mierzone współczynnikiem Giniego wg 

danych Banku Światowego

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Banku Światowego.

Jak wynika z wykresu 3, wśród wszystkich państw Grupy Wy-
szehradzkiej Polska, pomimo stałego zmniejszania się Współczynnika 
Giniego od roku 2004, cechuje się najwyższymi nierównościami. Sta-
ły spadek od roku 2004 można interpretować jako efekt wstąpienia 
do Unii Europejskiej. Współczynnik ten, po transformacji ustrojowej, 
osiągnął najwyższą wartość 35,4 w 2004 roku. Natomiast najwidocz-
niej efekt zmiany nierówności dochodowych dzięki wstąpieniu do Unii 
Europejskiej można zaobserwować na przykładzie Węgier oraz Słowa-
cji, gdzie najpierw nastąpił gwałtowny wzrost rok do roku, kolejno dla 
Węgier z 29,9 w 2004 roku, poprzez 34,7 w 2005, aż do 28,3 w roku 
2006 oraz dla Słowacji 27,1 w 2004 roku, 29,3 w 2005 i 25,8 w 2006. 
W przypadku Czech obserwujemy systematyczne, coroczne zmniej-
szanie się nierówności dochodowych, co należy ocenić pozytywnie. 

Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju gromadziła 
dane na temat nierówności dochodowych od momentu wstąpie-
nia państw Grupy Wyszehradzkiej do Unii Europejskiej. Podobnie 
jak według danych Banku Światowego, na wykresie 4 również za-
uważono gwałtowny spadek nierówności dochodowych w Polsce  
w latach 2004-2005 oraz późniejszy rok do roku utrzymujący się trend 
spadkowy. 

Wykres 4. Nierówności dochodowe mierzone współczynnikiem Giniego 
wg danych Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Organizacji Współ-
pracy Gospodarczej i Rozwoju.
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kryzysie w 2008 roku, spowodowany złymi nastrojami dla inwestycji 
na całym świecie. Niewątpliwie niepokojący jest trend zmniejsza-
nia się poziomu inwestycji brutto w krajach Grupy Wyszehradzkiej,  
a zwłaszcza dynamiczny spadek w latach 2015-2016 w Czechach oraz 
Słowacji i w latach 2014-2016 na Węgrzech.

Wykres 7. Inwestycje Brutto (%PKB)

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Banku Światowego.

Stopa bezrobocia w latach 1990-2016
Na wykresie 8 przedstawiono stopę bezrobocia obrazującą 

procentowy stosunek liczby osób bezrobotnych do liczby osób two-
rzących zasób siły roboczej (Włodarczyk 2017). Można zauważyć, 
że pomimo gwałtownego wzrostu bezrobocia w trzech państwach 
Grupy Wyszehradzkiej w latach 1998-2003, jedynie na Węgrzech 
bezrobocie stale malało, aż do roku 2004. Również po roku 2004 
Węgry wykazywały odwrotną tendencję niż pozostałe kraje, bo-
wiem bezrobocie zaczęło tam rosnąć do poziomu 11,17% w roku 
2010, natomiast w Polsce oraz Słowacji stopa bezrobocia po wej-
ściu do Unii Europejskiej gwałtownie zmniejszyła się, w Polsce  
z 19,06% w 2004 roku, do 7,11% w roku 2008 oraz na Słowacji  
z 18,6% w roku 2004 do 9,51% w roku 2008.

Wykres 8. Stopa bezrobocia

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Banku Światowego.

Spadek stopy bezrobocia w trzech Państwach Grupy Wyszeh-
radzkiej po wstąpieniu do Unii Europejskiej łatwo wytłumaczyć sy-
tuacją na rynku pracy w Europie Zachodniej, w której występował 
znaczny deficyt pracowników, natomiast w przeliczeniu na ówczesne 
kursy walut Państw V4, przeciętne wynagrodzenia w państwach ta-
kich jak Niemcy, Francja czy Wielka Brytania były kilkukrotnie wyższe 
niż w Polsce, Czechach, Słowacji zatem znaczny odsetek Polaków, Sło-
waków oraz Czechów wyemigrował zarobkowo z ojczystych krajów. 
Dopiero po roku 2008, w którym wystąpił kryzys finansowy na całym 
świecie, krzywe bezrobocia w całej Grupie Wyszehradzkiej kształto-
wały się w ten sam sposób, a mianowicie obserwujemy gwałtowny 
wzrost bezrobocia w roku 2008, który corocznie rósł aż do roku 2013, 

Pojedyncze roczne dane z Węgier wskazują na nieznaczny wzrost 
nierówności dochodowych, natomiast w Czechach nie odnotowuje 
się znaczących zmian. W Słowacji zaobserwowano ich najniższy po-
ziom spośród wszystkich państw Grupy Wyszehradzkiej. Na wykresie 
5 przedstawiono nierówności dochodowe mierzone współczynnikiem 
Giniego według danych Europejskiego Urzędu Statystycznego. Zaob-
serwowano istotny wzrost nierówności na Węgrzech w latach 2005-
2006 oraz dynamiczny spadek w latach 2006-2010. 

Wykres 5. Nierówności dochodowe mierzone współczynnikiem Giniego 
wg danych Europejskiego Urzędu Statystycznego

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Europejskiego Urzędu 
Statystycznego.

Uśrednione dane z trzech niezależnych organizacji na wykresie 
6 potwierdzają utrzymujący się najwyższy poziom nierówności do-
chodowych w Polsce spośród całej Grupy Wyszehradzkiej, pomimo 
ich corocznego spadku od momentu wejścia Polski do Unii Europej-
skiej. W Czechach odnotowuje się utrzymujący się na podobnym 
poziomie Współczynnik Giniego, którego wartość zmalała jedynie  
o 0,009; od 0,26 w roku 1993 do 0,251 w roku 2016. Na Węgrzech ob-
serwujemy największą dynamikę zmian nierówności dochodowych. 
W 2016 roku Współczynnik Giniego w tym kraju był niższy jedynie 
od Polski. Słowacja cechuje się natomiast najniższym poziomem nie-
równości dochodowych spośród wszystkich państw Grupy Wyszeh-
radzkiej. 

Wykres 6. Średnia wartość nierówności dochodowych wg danych Banku 

Światowego, Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju oraz Europej-
skiego Urzędu Statystycznego

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BŚ, OWGiR oraz EUS.

 Inwestycje Brutto liczone jako procent Produktu Krajowego 
Brutto zawierają nakłady na ulepszanie gruntów, zakup maszyn i urzą-
dzeń, budowę szkół, dróg i tym podobne oraz zmiany netto zapasów, 
które są przechowywane przez firmy, aby móc zaspokoić bieżące 
lub nagłe wahania w produkcji lub sprzedaży (The World Bank Data 
2018). Na wykresie 7 widoczny jest gwałtowny spadek inwestycji po 
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Wykres 12. Współczynnik Giniego oraz tempo wzrostu gospodarczego 
wyrażone w % PKB w Słowacji w latach 1992-2016

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Banku Światowego, 
Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju oraz Europejskiego Urzędu 
Statystycznego

Korelacja Pearsona wynosiła kolejno: 0,02 dla Czech, -0,11 dla 
Polski, -0,13 dla Węgier oraz -0,14 dla Słowacji. Wyniki te należy in-
terpretować jako brak związku liniowego pomiędzy poszczególnymi 
badanymi zmiennymi. Znaczące podobieństwa pomiędzy spadkiem/
wzrostem nierówności dochodowych oraz zwiększaniem się/zmniej-
szaniem się tempa wzrostu gospodarczego zaobserwowano:

• Czechy lata 2004-2007, spadek nierówności dochodowych  
o 0,0152, zwiększenie tempa wzrostu o 1,71 punktu procen-
towego

• Polska lata 2000-2003, wzrost nierówności dochodowych  
o 0,034, spadek tempa wzrostu gospodarczego o 5,8 punktu 
procentowego.

Porównanie średniej wartości współczynnika Giniego  
z miernikiem PKB oraz tempem wzrostu gospodarczego

Na wykresie 13 zaobserwowano istotną tendencję do zwiększa-
nia się wielkości PKB wraz ze spadkiem nierówności dochodowych. 
Taki trend potwierdza istotny wpływ nierówności dochodowych na 
wielkość Produktu Krajowego Brutto.

Wykres 13. Współczynnik Giniego oraz miernik PKB

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Banku Światowego, 
Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju oraz Europejskiego Urzędu 
Statystycznego.

Natomiast wykres 14 obrazuje sytuację odwrotną, widoczny jest 
trend do zwiększania się tempa wzrostu gospodarczego wraz ze wzro-
stem nierówności dochodowych. 

Sytuację tą można interpretować następująco: wyższe PKB było 
skorelowane z niższymi wartościami Współczynnika Giniego, nato-
miast większe tempo wzrostu gospodarczego odnotowano wraz ze 
wzrostem nierówności dochodowych. 

począwszy od którego, aż do teraz bezrobocie maleje osiągając histo-
rycznie niskie poziomy. Taka sytuacja pozytywnie wpływa na niwelo-
wanie nierówności dochodowych.

Tempo wzrostu gospodarczego a współczynnik Giniego  
w poszczególnych Państwach Grupy Wyszehradzkiej

Na wykresach 9, 10, 11 i 12 przedstawiono współczynnik Giniego 
oraz tempo wzrostu gospodarczego wyrażone w % PKB w poszczegól-
nych Państwach Grupy Wyszehradzkiej w latach 1992-2016.

Wykres 9. Współczynnik Giniego oraz tempo wzrostu gospodarczego 
wyrażone w % PKB w Czechach w latach 1992-2016

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Banku Światowego, 
Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju oraz Europejskiego Urzędu 
Statystycznego.

Wykres 10. Współczynnik Giniego oraz tempo wzrostu gospodarczego 
wyrażone w % PKB w Polsce w latach 1992-2016

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Banku Światowego, 
Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju oraz Europejskiego Urzędu 
Statystycznego.

Wykres 11. Współczynnik Giniego oraz tempo wzrostu gospodarczego 
wyrażone w % PKB na Węgrzech w latach 1992-2016

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Banku Światowego, 
Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju oraz Europejskiego Urzędu 
Statystycznego.
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Wykres 14. Współczynnik Giniego oraz tempo wzrostu gospodarczego

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Banku Światowego, 
Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju oraz Europejskiego Urzędu 
Statystycznego.

 
Podsumowanie

W pracy użyto współczynnika Giniego mierzącego poziom nie-
równości dochodowych oraz wybrane zmienne makroekonomiczne 
takie jak: PKB per capita, tempo wzrostu gospodarczego, wielkość 
bezrobocia oraz poziom inwestycji, do zbadania czy występują za-
leżności pomiędzy zmianą nierówności dochodowych a wzrostem 
gospodarczym na przykładzie państw Grupy Wyszehradzkiej w latach 
1991-2016. Następujące wskaźniki wykazały że:

1. Analizując dane z pojedynczych krajów, brak jest jedno-
znacznego potwierdzenia zależności pomiędzy zmianą tem-
pa wzrostu gospodarczego a zmieniającymi się nierówno-
ściami społecznymi, zwłaszcza dochodowymi, mierzonymi 
za pomocą współczynnika Giniego. Na przykładzie Węgier  
w latach 2004-2006 można zauważyć, że przy dynamicz-
nym wzroście gospodarczym nierówności dochodowe rów-
nież się zwiększały, aby pomimo utrzymującego się wzrostu  
w roku następnym gwałtownie się zmniejszyć;

2. Analizując zbiorczo współczynnik Giniego, PKB oraz tempo 
wzrostu gospodarczego zaobserwowano znaczną korelację 
pomiędzy nierównościami dochodowymi a miernikiem PKB, 
w przypadku którego występuje zależność wprost propor-
cjonalna (co oznacza, że wraz ze wzrostem PKB malały nie-
równości dochodowe) oraz tempem wzrostu gospodarczego, 
gdzie zaobserwowano zależność odwrotnie proporcjonalną, 
oznaczającą spadek tempa wzrostu gospodarczego przy jed-
noczesnym wzroście nierówności dochodowych; 

3. Wzrost gospodarczy we wszystkich krajach V4 w znacz-
nym stopniu był kształtowany przez polityczno-go-
spodarcze wydarzenia światowe, jak wstąpienie do 
Unii Europejskiej w 2004 roku oraz kryzys finansowy  
w 2008 roku; 

4. Zmniejszanie się stopy inwestycji brutto we wszystkich pań-
stwach może negatywnie odbić się w przyszłości na gospo-
darkach tych państw. Aby nadal utrzymywać stałe tempo 
wzrostu gospodarczego należy zwiększyć inwestycje sektora 
zarówno publicznego, jak i prywatnego; 

5. Rekordowo niskie stopy bezrobocia pozytywnie wpływają 
na niwelowanie nierówności dochodowych. Dzięki niskiemu 

bezrobociu, ekonomiści zaczynają mówić o rynku pracownika 
(Forbes 2018). Przedsiębiorstwa, aby utrzymać pracowników, 
zostają zmuszone do zwiększenia wysokości wynagrodzeń; 

6. W Polsce, pomimo corocznego spadku, wciąż obserwuje się 
najwyższe nierówności dochodowe ze wszystkich państw 
Grupy Wyszehradzkiej.
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