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ZamoĪnoĞü gospodarstw domowych
i jej globalne zróĪnicowanie10

W grudniu 2006 roku ogáoszono raport pt. The World Distribution of Household
Wealth sponsorowany przez World Institute for Development Economics Research
Uniwersytetu Narodów Zjednoczonych (UNU-WIDER, Davies i in., 2006). WĞród
czwórki autorów do najbardziej znanych wĞród badaczy nierównoĞci naleĪy Anthony
Shorrocks. Nowatorstwo raportu polega na tym, Īe bogactwo czy zamoĪnoĞü (wealth)
oraz nierównoĞci pod tym wzglĊdem analizowane są tam w perspektywie globalnej,
oraz nie przez pryzmat dochodu a szerszego pojĊcia lub innego wymiaru pozycji ekonomicznej, czyli „wartoĞci netto”. ZdeÞniowano ją jako „wartoĞü zasobów Þzycznych
i Þnansowych minus wierzytelnoĞci” i utoĪsamiono z „wáasnoĞcią kapitaáu”, który ma
byü zasadniczy dla pomyĞlnoĞci gospodarstwa domowego i rozwoju gospodarczego.
Ze wzglĊdu na brak danych, przy szacunkach nie ujĊto istotnej z punktu widzenia
polityki spoáecznej skáadowej, a mianowicie zamoĪnoĞci wynikającej z istnienia publicznych systemów emerytalnych (social security wealth) równej „obecnej wartoĞci
10
Davies J.B., Sandstrom S., Shorrocks A., Wolff E.N. (2006) The World Distribution of Household Wealth, UNU-WIDER, Helsinki, grudzieĔ.
Pobrano z <http://www.wider.unu.edu/research/2006-2007/2006-2007-1/wider-wdhw-launch-512-2006/wider-wdhw-press-release-5-12-2006.htm>.
Na tej stronie dostĊpne są teĪ tabele z danymi w formacie Excel, a takĪe informacje dla prasy i
wykresy
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oczekiwanych ĞwiadczeĔ netto z publicznych planów emerytalnych”. Traktowanie
ĞwiadczeĔ z zabezpieczenia spoáecznego jako czĊĞci wáasnoĞci wydaje mi siĊ u nas
rzadkie, a pewnie Īaden z naszych obroĔców „ĞwiĊtego prawa wáasnoĞci” nie bierze
pod uwagĊ, Īe mogą tu wchodziü w grĊ Ğwiadczenia spoáeczne; i to nie jako zamach
na to ĞwiĊte prawo, ale jego czĊĞü.
Na początku raportu wspomniano o pogarszającej siĊ sytuacji pod wzglĊdem nierównoĞci i ubóstwa w wymiarze dochodowym na Ğwiecie. Przytoczmy jeden cytat
z innej publikacji obrazujący z interesującego punktu widzenia sytuacjĊ w 1993 roku:
„78 proc populacji Ğwiata jest biedna, 11 procent naleĪy do klasy Ğredniej, a 11 procent to bogaci” (Milanovic, Yitzhaki, 2002, s. 175). W perspektywie dynamicznej teza
o kurczącej siĊ globalnej klasie Ğredniej i polaryzacji miĊdzy krajami biednymi i bogatymi znajduje potwierdzenie empiryczne dla okresu 1978-1998 (Milanovic, 2005).
Autorzy raportu nie przedstawiają trendów, ale obraz przekrojowy, wiĊc porównanie
dotyczyü moĪe tylko miar dotyczących dochodu Ğwiata dla roku 1998 (szacowane
przez B. Milanovica) oraz zamoĪnoĞci gospodarstw domowych dla roku 2000 (dane
na podstawie których powstaá raport).
Zanim przejdĊ do przedstawienia tych porównaĔ, pokaĪĊ metodologiczne problemy przed jakimi stanąá zespóá Shorrocksa.
Po pierwsze, dopiero od niedawna rozpoczĊto pracĊ nad budową bazy porównawczych danych o zamoĪnoĞci gospodarstw domowych. Mam na myĞli projekt Luxembourg Wealth Study rozpoczĊty w 2003 roku. Pierwszy raport bĊdący jego wynikiem
przedstawia dane dla dziesiĊciu krajów, ale juĪ dane dotyczące np. decylowego zróĪnicowania zamoĪnoĞci dostĊpne byáy dostĊpne tylko dla oĞmiu z nich (Sierminska
i in. 2006). Autorzy omawianego raportu korzystali wiĊc z wyników badaĔ budĪetów
gospodarstw domowych, sondaĪy dotyczących zamoĪnoĞci (stąd uzyskano dane dla
Chin, Indii i Indonezji) i innych Ĩródeá (np. podatkowych), a takĪe z analiz regresji,
w celu uzupeánienia bazy danych, i z dodatkowych narzĊdzi statystycznych w celu
otrzymania danych indywidualnych. Peáne lub niepeáne informacje na temat zamoĪnoĞci byáy dostĊpne dla 38 krajów, a ostatecznie operowano bazą danych zawierającą
229 paĔstw.
Po drugie, nawet tam, gdzie dostĊpne są dane z badaĔ sondaĪowych, obarczone są
one báĊdami związanymi z dobieraniem próby itp. Rozkáad zamoĪnoĞci nie jest równomierny, tzn. bogatych jest duĪo mniej niĪ pozostaáych, i stąd problem niereprezentatywnoĞci prób (w USA starano siĊ temu zaradziü zwiĊkszając udziaá zamoĪniejszych
respondentów). W niektórych przypadkach problemem byáa ogólnie niska reprezentatywnoĞü, np. w sondaĪu przeprowadzonym w Indonezji. Inny rodzaj báĊdów wynika
stąd, Īe bogatsi mają wiĊkszą tendencjĊ do nieodpowiadania na niektóre z pytaĔ zawartych w sondaĪach zamoĪnoĞci, dotyczy to m.in. informacji o wierzytelnoĞciach.
Po trzecie, przy korzystaniu z róĪnych Ĩródeá z róĪnych krajów pojawia siĊ naturalnie problem związany z róĪnymi deÞnicjami i odmiennym otoczeniem instytucjonalnym, np. róĪnice deÞnicji zasobów pomiĊdzy badaniami budĪetów gospodarstw domowych a sondaĪami zamoĪnoĞci; w USA do sektora gospodarstw domowych zalicza
siĊ teĪ organizacje pozarządowe; w Chinach nie istnieje instytucja prywatnej wáasnoĞci
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ziemi w miastach; w krajach biedniejszych wiĊkszy udziaá w zamoĪnoĞci mają zasoby
pozaÞnansowe, a w przypadku zasobów Þnansowych dominuje gotówka (zasoby bardziej páynne), poniewaĪ sáabo są tam rozwiniĊte rynki i instytucje Þnansowe.
Po czwarte, w porównaniach miĊdzynarodowych wielkoĞci pieniĊĪnych mamy do
wyboru stosowanie dwóch przeliczników na amerykaĔskie dolary (USD): wedáug parytetu siáy nabywczej (PPP) lub wedáug kursów wymiany (KW). Autorzy przedstawiają argumenty za tym, Īe te ostatnie teĪ trzeba braü pod uwagĊ, w szczególnoĞci
gdy badamy zamoĪnoĞü. Bogaci i najbogatsi robią zakupy na caáym Ğwiecie i stąd
waĪniejsze w ich przypadku są kursy wymiany charakteryzujące moĪliwoĞci poruszania siĊ na globalnej scenie Þnansowej. Z kolei biedni skazani są na zakupy na lokalnych rynkach po lokalnych cenach, co uzasadnia stosowanie PPP, obrazującego siáĊ
nabywczą na lokalnym rynku. W tym ostatnim przypadku szacunki poziomu nierównoĞci są niĪsze niĪ przy stosowaniu kursów wymiany, gdyĪ przelicznik PPP ma nieco
zwiĊkszaü wskaĨniki zamoĪnoĞci biedniejszych krajów.
Zobaczmy najpierw, jak wyglądaáa sytuacja pod wzglĊdem poziomu dochodu netto gospodarstw domowych na gáowĊ w tych krajach, dla których byáy dane z badaĔ
budĪetów gospodarstw domowych (BBGD, 18 krajów) lub sondaĪy zamoĪnoĞci (SZ,
13 krajów).
W obu przypadkach najwiĊkszy poziom zamoĪnoĞci osiągają USA (144 tys. USD),
Polska znalazáa siĊ w rankingach (BBGD) na przedostatnim miejscu wĞród tych 31
krajów, wyprzedzając jedynie AfrykĊ Poáudniową (24 tys. do 16 tys. USD wedáug parytetu siáy nabywczej PPP). W rankingu SZ ostatnie miejsce zajĊáy Indie (6,5 tys. USD
wedáug PPP). Stosunek najbogatszego kraju do najbiedniejszego w rankingu wedáug
budĪetów (PPP) wynosiá 8,84 i wedáug sondaĪy (PPP) 22,09. Charakterystyczne, Īe
byáy to wskaĨniki prawie dwa razy wyĪsze w porównaniu z realnym PKB na gáowĊ,
odpowiednio 4,44 i 13,27. Innymi sáowy, USA byáy ponad osiem razy bogatsze pod
wzglĊdem zamoĪnoĞci gospodarstw domowych na mieszkaĔca od Poáudniowej Afryki,
a pod wzglĊdem takiego samego wskaĨnika dla produktu na mieszkaĔca byáy bogatsze
ponad cztery razy. Widaü wiĊc wyraĨnie, Īe porównania wáasnoĞci kapitaáu wykazują
wiĊkszą nierównoĞü w rozkáadzie niĪ to jest w przypadku dochodu narodowego.
Skoncentrujmy teraz uwagĊ na strukturze zamoĪnoĞci gospodarstw domowych.
W przypadku danych z BBGD najmniejszy udziaá zasobów nieÞnansowych w zasobach ogóáem miaáy USA (33 proc.), a najwiĊkszy Polska (80 proc.) przy Ğredniej 54
proc.
W przypadku wierzytelnoĞci jako odsetka wartoĞci caákowitych zasobów Polska
byáa tuĪ za Wáochami ze wskaĨnikiem nieco ponad 3-procentowym, a najwyĪszy byá
on w Danii (30 proc.) przy Ğredniej 14 proc. Zaraz za Czechami plasowaliĞmy siĊ pod
wzglĊdem udziaáu páynnych zasobów Þnansowych (59 proc.), najniĪszy wskaĨnik
miaáy tu USA (13 proc.) przy Ğredniej 34 proc. Na podstawie SZ (13 krajów) pierwsze
dwa wskaĨniki dla Indii i Chin wynosiáy odpowiednio 95 i 3 proc. oraz 78 i 1 proc.
Dla tych pierwszych udziaá páynnych zasobów wynosiá 92 proc.
Korelacje miĊdzy zamoĪnoĞcią gospodarstw domowych na mieszkaĔca a realnym
PKB, rozporządzalnym dochodem i realną konsumpcją na mieszkaĔca byáy wysokie
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(odpowiednio 0,739,0,841,0,715, BBGD przy zastosowaniu PPP) i dodatkowo rosáy,
gdy do przeliczeĔ na USD zastosowano kursy wymiany, dane byáy z SZ oraz zastosowano logarytmowanie zmiennych; ale kolejnoĞü w rankingu siĊ nie zmieniaáa. Na tej
podstawie w analizach regresji wybrano rozporządzalny dochód na mieszkaĔca jako
zmienną niezaleĪną, pozostaáe zmienne byáy to gĊstoĞü zaludnienia (przypuszczalny
dodatni związek z nieÞnansowymi zasobami), poziom kapitalizacji rynku (przypuszczalny dodatni związek z zasobami Þnansowymi), udziaá wydatków publicznych na
emerytury w PKB (przypuszczalny ujemny związek z zasobami Þnansowymi), wspóáczynnik Gini’ego dla dochodu (przypuszczalny dodatni związek z zamoĪnoĞcią), dostĊpnoĞü krajowych kredytów dla prywatnego sektora (przypuszczalny dodatni związek z wierzytelnoĞciami).
Zmienną zaleĪną byáa zamoĪnoĞü gospodarstw domowych zdezagregowana na trzy
komponenty: zasoby Þnansowe, nieÞnansowe i wierzytelnoĞci. AnalizĊ regresji przeprowadzono w celu uzyskania modelu, który pozwoli przypisaü zamoĪnoĞü tym krajom, dla których nie byáo danych pozwalających liczyü ją bezpoĞrednio. Interesujące,
Īe związki miĊdzy wydatkami na emerytury a zasobami Þnansowymi i poziomem nierównoĞci a zamoĪnoĞcią okazaáy siĊ nieznaczące statystycznie. Rzuca to empiryczny
cieĔ na dwie hipotezy teoretyczne zwykle wyciągane przeciwko polityce spoáecznej:
1. wypiera ona oszczĊdnoĞci, a wiĊc jest przeciwko rozwojowi gospodarki;
2. obniĪa nierównoĞci dochodowe, a ich wysoki poziom bardziej motywuje do wydajnej pracy i innowacyjnoĞci, a wiĊc jest przeciwko rozwojowi gospodarki.
Po przypisaniu krajom, dla których brakowaáo danych, wartoĞci zamoĪnoĞci na 1
mieszkaĔca autorzy raportu mogli przejĞü do pokazania globalnego obrazu, wykorzystując podziaá paĔstw Ğwiata wedáug poziomu dochodu stosowany przez Bank ĝwiatowy.
ZamoĪnoĞü gospodarstw domowych Ğwiata na mieszkaĔca wyniosáa 26,4 tys.
USD (PPP).
Kraje OECD zaliczane do grupy o wysokich dochodach (24) z 14,8 proc.
udziaáem w populacji Ğwiata miaáy 63,7 proc. caákowitej zamoĪnoĞci na mieszkaĔca (PPP) lub 83,3 proc. wedáug kursów wymiany. W przypadku ich udziaáu
w Ğwiatowym PKB przypadaáo na nie 53,5 proc. (PPP) lub 76,9 proc. wedáug
kursów wymiany.
Z kolei kraje zaliczane do grupy o niskich dochodach (64), z prawie 40-procentowym udziaáem w ludnoĞci Ğwiata, miaáy tylko 8,3 proc. (PPP) lub 2,0 proc.
(KW) Ğwiatowej zamoĪnoĞci na mieszkaĔca. ZaĞ ich udziaá w Ğwiatowym PKB
wynosiá - w zaleĪnoĞci od przelicznika - odpowiednio 11,3 lub 3,2 proc.
Regionalny podziaá Ğwiatowej zamoĪnoĞci pokaĪĊ na wykresie z udziaáami poszczególnych regionów (przelicznik KW).
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Wykres 1.
Regionalny rozkáad Ğwiatowej zamoĪnoĞci gospodarstw domowych

Widaü wyraĨnie, Īe ogromna wiĊkszoĞü Ğwiatowej zamoĪnoĞci skoncentrowana
jest w trzech obszarach, które ani pod wzglĊdem liczby ludnoĞci, ani teĪ pod wzglĊdem zajmowanego obszaru nie są dominujące. Przy tym dwa z nich moĪna przypisaü
do cywilizacji europejskiej.
W globalnej perspektywie na górne 10 proc. najbogatszych przypadaáo 85,1 proc.
zamoĪnoĞci Ğwiata (wpisowe, czyli dolna granica przedziaáu, wynosiáo nieco ponad
61 tys. USD wg KW), na górne 5 proc. – 70,6 proc. zamoĪnoĞci Ğwiata (wpisowe ponad 150 tys. USD), na górne 1 proc. – 39,9 proc. (wpisowe 524,5 tys. USD, gdy wziąü
tylko dorosáych to byáo tu 37 mln ludzi, a wpisowe wynosiáo 500 tys. USD). Dolnej
poáowie przypada ledwie 1 proc. globalnej zamoĪnoĞci, naleĪący do górnego procenta
są od nich prawie 40 razy bardziej zamoĪni. Jeszcze bardziej obrazowe jest porównanie najwyĪszego i najniĪszego decyla:
„PrzeciĊtny czáonek górnego decyla jest zamoĪniejszy 3000 razy bardziej niĪ
wynosi Ğrednia zamoĪnoĞü w najniĪszej grupie decylowej, a przeciĊtny czáonek górnego procenta jest ponad 13 tys. razy bogatszy”.
Struktura regionalna 1 proc. najbogatszych byáa zdominowana przez mieszkaĔców Ameryki Póánocnej (39 proc.), krajów Azji zaliczonych do przedziaáu
wysokich dochodów (31 proc.) oraz Europy (26 proc.).
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Razem stanowili oni 96 proc. najzamoĪniejszych mieszkaĔców Ziemi, przy
czym ludnoĞü tych obszarów stanowiáa tylko 25,5 proc. ludzkoĞci.
W raporcie przedstawiane są dwa wskaĨniki nierównoĞci rozkáadu zamoĪnoĞci gospodarstw domowych w poszczególnych krajach i na Ğwiecie wspóáczynnik wariancji
i wspóáczynnik Gini’ego.
Pierwszy wskaĨnik ukazuje z grubsza sytuacjĊ, gdy w grupie 10 osób jedna ma
1000 USD, a reszta po 1 USD.
Wspóáczynnik Gini’ego dla Ğwiata wynosiá 0,892 (KW) i 0,802 (PPP). Rozkáad zamoĪnoĞci gospodarstw na Ğwiecie jest wiĊc bardzo nierówny. Jest on wyĪszy niĪ oszacowany dla 1998 roku wskaĨnik rozkáadu dochodu, który wynosiá 0,795 (KW) lub
0,642 (PPP). RóĪnica jest wiĊksza, gdy zastosujemy przelicznik PPP. Jeszcze wiĊksza
bĊdzie natomiast, gdy spojrzymy na najwiĊkszą i najmniejszą wartoĞü tego wskaĨnika
dla poszczególnych krajów: Japonia – 0,547 i Namibia – 0,846. WĞród krajów o wysokich dochodach najwyĪszy poziom nierównoĞci wystĊpowaá w Szwajcarii (0,803)
i zaraz za nią byáy USA (0,801).
W tej grupie Szwecja uchodzi za kraj egalitarny, ale znalazáa siĊ zaraz za USA
z wynikiem 0,776. W analizach LWS Szwecja wĞród 8 krajów miaáa ten wskaĨnik
nawet wyĪszy (0,89) niĪ USA (0,84), nie mówiąc juĪ o Finlandii (0,68), Wielkiej Brytanii (0,66) czy Wáoszech (0,61) (Sierminska i in. 2006, s. 32). Wynika to m.in. stąd,
Īe wĞród szwedzkich gospodarstw domowych byá bardzo wysoki udziaá gospodarstw
domowych z ujemną wartoĞcią netto (wierzytelnoĞci wiĊksze niĪ wartoĞü zasobów Þnansowych i nieÞnansowych) Z kolei inny wskaĨnik nierównoĞci, zastosowany tylko
do górnego decyla zamoĪnoĞci, wykazywaá, Īe Szwecja ma ten rozkáad duĪo bardziej
równomierny w porównaniu z USA i Kanadą, ale nadal nieco wyĪszy niĪ Finlandia
i Wáochy (Atkinson, 2006, s. 2).
Polska klasyÞkowana jest jako kraj w grupie o dochodach wyĪszych Ğrednich (35)
i pod wzglĊdem wspóáczynnika Gini’ego znalazáa siĊ na miejscu 5 z wynikiem 0,656.
Przed nami byáy Czechy, Sáowacja, WĊgry i Chorwacja. W tej grupie krajów najmniejszym poziomem nierównoĞci zamoĪnoĞci charakteryzowaáy siĊ Czechy (0,624),
a najwyĪszymi Brazylia i Gabon (po 0,783) zaraz po nich byáo Chile (0,777).
Porównaáem Ğrednie dla wspóáczynników Gini’ego w poszczególnych grupach
krajów. NajwyĪsza Ğrednia byáa wáaĞnie w grupie o dochodach wyĪszych Ğrednich
(0,720), druga z kolei w krajach zaliczonych do dochodów niskich (0,702), a najniĪsza - wĞród naleĪących do OECD krajów o wysokich dochodach (0,668).
Wynikająca z badaĔ liczba miliarderów (wartoĞü netto zasobów ponad miliard
USD) na Ğwiecie wyniosáa 499 i byáa bardzo zbliĪona do szacunków przygotowywanych przez dziennikarzy z czasopisma Forbes (492). ZbliĪone są teĪ szacunki udziaáu
obywateli USA w tej grupie: 40,7 proc. wedáug Forbesa a 37,4% przy metodzie autorów omawianego raportu.
Od tego czasu – liczba miliarderów wzrosáa prawie dwukrotnie, do poziomu 946
w 2007 roku (Forbes, 2007). Odsetek obywateli USA wĞród miliarderów wzrósá do
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43,9%, a wartoĞü netto ich majątku wynosiáa áącznie 1,3 biliona USD (obliczenia
wáasne autora, dane za Forbesem).
*
Raport koĔczą konkluzje o duĪej koncentracji zamoĪnoĞci gospodarstw domowych
na Ğwiecie, wiĊkszej niĪ koncentracja samych tylko dochodów i wiĊkszej od tej, jaką
stwierdzono w ogromnej wiĊkszoĞci krajów Ğwiata. Autorzy podkreĞlają teĪ inne odkrycia empiryczne, np. to, Īe udziaá zasobów Þnansowych i wierzytelnoĞci szybko
wzrasta wraz ze wzrostem poziomu dochodu i rozwojem rynków Þnansowych.
Autorzy wyraĪają nadziejĊ, Īe wraz z wyrównywaniem siĊ zamoĪnoĞci miĊdzy
krajami, czyli redukcją miĊdzynarodowej nierównoĞci, nawet przy utrzymujących
siĊ nierównoĞciach wewnątrz krajów, zmniejszaü siĊ bĊdzie nierównoĞü w rozkáadzie
globalnej zamoĪnoĞci. Postulują równieĪ rozwijanie badaĔ budĪetów gospodarstw
domowych i sondaĪy zamoĪnoĞci w krajach rozwijających siĊ. Byü moĪe bardziej
realistyczna i mniej naraĪona na problemy natury metodologicznej jest propozycja B.
Milanovica zorganizowania Ğwiatowego sondaĪu dotyczącego dochodów lub wydatków gospodarstw domowych (2005).
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