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ISTOTA NIERÓWNOŚCI W PROCESIE ROZWOJU 
– PODEJŚCIE INSTYTUCJONALNE

Nierówności narastają; biedne kraje stają się biedniejsze, a bogate bardziej zasobne. 
W wielu krajach przepaść pomiędzy potrzebami a pokojowymi możliwościami ich 
zaspokojenia rozszerza się niebezpiecznie. Boję się, że może to doprowadzić do 
dalszego podziału świata – wzdłuż granic narodowych, rasowych i ideologicznych.

Gunnar Myrdal1

Wprowadzenie

We współczesnym świecie można zaobserwować wiele pozytywnych zjawisk – roś-
nie globalna produkcja, która przekłada się na wzrost dochodów, wzrasta jakość 
życia, edukacji, opieki zdrowotnej. Niemniej pomimo tego wzrostu nie wszyscy lu-
dzie mogą korzystać z dobrodziejstw cywilizacji. Podział dobrobytu, zarówno na 
świecie, jak i w poszczególnych państwach, nie jest równomierny, a występujące 
dysproporcje wciąż się powiększają2. Jednocześnie od l. 40. XX w. ekonomiści po-
dejmują liczne próby znalezienia skutecznej teorii oraz metody rozwoju gospodar-
czego w obrębie dyscypliny ekonomii rozwoju. Wieloletnie próby nie zakończyły 
się sukcesem, a Ryszard Piasecki pisze wręcz, że ekonomia rozwoju znajduje się 
w impasie3. 

W tym świetle tematyka nierówności w aspekcie rozwoju podjęta w rozdziale 
wydaje się niezwykle istotna. W celu opracowania strategii rozwoju mających wpły-
nąć na zmniejszenie dysproporcji występujących we współczesnym świecie należy 

1 G. Myrdal, This I Believe, Philadelphia, Pennsylvania, 7 kwietnia 1957 roku [w:] The Essential 
Gunnar Myrdal, red. O. Appelqvist, S. Andersson, The New Press, New York, London 2005, s. ix. 

2 Zwracają na to uwagę M. Simai w książce The Age of Global Transformations: The Human Dimen-
sion, Akademiai Kiado, Budapeszt 2001, oraz W. Wosińska, Oblicza globalizacji, Smak Słowa, Sopot 2008. 

3 R. Piasecki, Ewolucja teorii rozwoju gospodarczego krajów biednych [w:] Ekonomia rozwoju, 
red. R. Piasecki, PWE, Warszawa 2007, s. 31.
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dobrze zrozumieć istotę problemu. W rozdziale tym przybliża się kwestie definicyj-
ne dotyczące nierówności oraz ich klasyfikację i analizuje się wpływ nierównomier-
nego rozwoju gospodarek na świecie na poziom globalnych nierówności. Jak pisze 
R. Piasecki, działania podejmowane na rzecz rozwoju przez ostatnich kilkadziesiąt 
lat cechowała wiara i nadzieja, że nieskrępowany rynek służy lepiej sprawie rozwo-
ju niż wszelkie formy protekcjonizmu i interwencjonizmu państwowego4. Program 
oparty na tych założeniach nie przyniósł jednak oczekiwanych korzyści. Wydaje 
się więc, iż należy wyznaczyć nowe ramy teoretyczne, które doprowadziłyby do 
opracowania bardziej efektywnych instrumentów zmniejszających globalne nierów-
ności. W rozdziale przyjmuje się, iż taką ramę można stworzyć, odwołując się do 
założeń ekonomii instytucjonalnej. Prezentacja poglądów przedstawicieli tej szkoły 
na temat nierówności zamyka rozważania podjęte w rozdziale.

1. Koncepcja równości jako przeciwieństwo 
nierówności

Jednym z istotniejszych problemów poruszanych od stuleci przez badaczy zajmu-
jących się różnymi dziedzinami nauk są kwestie równości i nierówności w społe-
czeństwie. Nierówność przejawia się najczęściej tym, że poszczególne jednostki nie 
mogą w pełni korzystać z przywilejów dostępnych innym lub też że są wprost ina-
czej (gorzej) traktowane, tylko ze względu na przynależność do pewnej grupy bądź 
kategorii społecznej. Aby w pełni zrozumieć pojęcie nierówności, należy rozpocząć 
rozważania od zdefiniowania kategorii równości. Pojęcie równości jest używane 
m.in. w matematyce, logice oraz innych naukach ścisłych i oznacza wtedy rodzaj 
relacji uznającej obydwa człony za jednakowe i wzajemnie równoważne. W języku 
potocznym zawarte są podobne intuicje jak w matematycznym określeniu równo-
ści. Stwierdzenie „coś jest czemuś równe” oznacza, że coś jest takie samo, a więc 
identyczne z czymś innym z pewnego punktu widzenia. Przykładowo dobro x ma 
jednakową cenę z dobrem y, gdyż kosztuje tyle samo jednostek pieniężnych.

Poza równością bezwzględną, która jest tożsamością, można mówić o równoś-
ciach względnych, a więc jedynie w relacji jednego podmiotu wobec drugiego pod 
jakimś względem. Równość jest zatem stosunkiem, a jej zakres zależy od okolicz-
ności zarówno zewnętrznych (sytuacji), jak i wewnętrznych (poczucia), które z kolei 
zależą m.in. od usytuowania w przestrzeni społecznej5. Równość jest zatem relacją, 
do której potrzeba co najmniej dwóch członów, porównywanych z sobą. Równość 
ma charakter formalny, tzn. że w takim porównaniu obydwu członów relacji nie in-
teresują nas one jako takie, lecz wyłącznie pod pewnym względem6. To, jaki jest ten 
zakres, samej relacji równości nie dotyczy. Opisując równość rzeczy, należy dodać, 

4 Ibidem, s. 24.
5 Dobrobyt społeczny, nierówności i sprawiedliwość dystrybutywna, red. S.M. Kot, A. Malawski, 

A. Węgrzecki, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Kraków 2004, s. 56–57.
6 J. Rolewski, O równości, Comer, Toruń 1994, s. 5.
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o jaką równość chodzi, czy o równą wielkość, liczbę, ciężar albo kolor. Dopiero do-
danie takiego punktu odniesienia przyznaje jakąś treść relacji równości i nadaje jej 
znaczenie. Przy czym konieczne jest treściowe uzupełnienie formalnej relacji, które 
konstytuuje sens równości.

Równość określona pod pewnym względem zakłada zarazem swego rodzaju 
nierówność (niejednakowość) w każdym innym aspekcie, inaczej bowiem mieliby-
śmy nie równość, lecz identyczność, która jest równością pod wszelkimi możliwymi 
względami. Rozdzielenie tych dwóch pojęć: równości i identyczności, jest szczegól-
nie ważne, jeśli odnosi się do równości ludzi. Równość bowiem (z pewnego punktu 
widzenia) nie oznacza braku zróżnicowania pod innymi względami, przeciwnie, 
wręcz je zakłada7. Clarence E. Ayers pisał, iż równość to brak sztucznych i narzuco-
nych barier. Nie oznacza, ponieważ nie może, braku różnic indywidualnych, fizycz-
nych, psychicznych czy społecznych8.

Gdy mowa o ludziach, rozważania na temat równości i nierówności należy uzu-
pełnić o kwestie zróżnicowania poszczególnych jednostek. Ludzie różnią się między 
sobą indywidualnymi cechami, takimi jak: wiek, płeć, fizyczna i psychiczna kondy-
cja. Porównania między ludźmi mogą być czynione za pomocą różnych zmiennych, 
takich jak: dochód, bogactwo, użyteczność, dostęp do zasobów, wolność, prawa czy 
jakość życia. Istnieje zatem wiele perspektyw, pod których kątem można badać nie-
równości między ludźmi. Gdyby wszyscy ludzie byli identyczni, to równość pod 
jednym względem (np. dochodu) oznaczałaby równość pod innymi względami. To, 
że ludzie nie są identyczni pod jednym względem, wręcz determinuje nierówność 
w pozostałych obszarach9.

Rozumienie pojęć równości i nierówności było tematem podejmowanym przez 
filozofów. Filozofia tradycyjnie zajmowała się ideą wolności pokrewną idei spra-
wiedliwości. Myśliciele argumentowali, że formalna sprawiedliwość obliguje nas 
do równego traktowania osób, które składają się na tę samą kategorię społeczną10. 
Dlatego też filozofowie przez wieki stosowali definicję równości tylko do męskiej 
części społeczeństwa. Chociaż John Locke uzasadniał, że „cały gatunek ludzki 
jest równy i niezależny”, to zakładał, że tylko mężczyźni byli stronami kontraktów 
społecznych. Rousseau, podobnie jak Arystoteles, uważał, że natura nie obdarzyła 
kobiet możliwością uczestnictwa w społeczeństwie demokratycznym. Platon i John 
Stuart Mill stanowili wyjątki w tym gronie. J.S. Mill przyznawał, że kobiety odgry-
wają większą rolę w wychowaniu dzieci, lecz nie sądził, że to wyklucza je z życia 
politycznego, ekonomicznego i społecznego. Przeciwnie sądził, że kobiety są równe 

7 Ibidem, s. 5. Podkreśla to również Agnieszka Graff w swojej książce Świat bez kobiet, Wydawni-
ctwo AB, przy wsparciu Fundacji im. Friedricha Eberta, Warszawa 2001.

8 C.E. Ayers, Towards a Reasonable Society, University of Texas Press, Austin 1961, s. 187.
9 Amartya Sen daje przykład dwóch osób, które otrzymują takie same dochody (równość docho-

dowa), lecz jedna z nich jest osobą niepełnosprawną. Równość dochodu w tym wypadku powoduje 
nierówność jakości życia, szczęścia czy dobrobytu. A. Sen, Inequality Reexamined, University Press, 
Oxford 2003, s. 20. 

10 Development of Theories on Women’s Rights and Feminism in Europe, „Women’s Rights Series”, 
European Parlament, Luxembourg 1999, s. 12.



Anna Zachorowska-Mazurkiewicz14

mężczyznom na wszystkich tych polach11. Kobiety stanowią tylko przykład grupy 
wykluczonej, gdyż inne grupy społeczne również borykały się z wieloma ograni-
czeniami.

Realizacja rzeczywistej równości wymaga spełnienia kilku warunków12:
– jednostki muszą być wolne,
– wszyscy muszą być wolni wobec prawa,
– muszą istnieć odpowiednie prawodawstwo i niezawisłe sądy oraz wiele 

instytucji zabezpieczających funkcjonowanie tej zasady,
– uprawnienia jednostek nie mogą naruszać uprawnień innych.
Dla współczesnej koncepcji praw człowieka charakterystyczne jest przekona-

nie o równowartości każdej osoby ludzkiej. Konsekwencją tego jest przyjmowana 
współcześnie zasada równości prawa, według której każdy człowiek ma równe obo-
wiązki i uprawnienia niezależnie od takich cech, jak: wiek, płeć, kolor skóry, wy-
znanie, wykształcenie czy pochodzenie społeczne13. Równość pojęta jako wartość 
moralna oznacza bowiem, że równym ludziom (jednostkom) przyznaje się równe, 
czyli takie same prawa. W pojęciu równości zawiera się nie tylko to, że ludzie są 
sobie jakoś równi, lecz przede wszystkim to, że przysługują im takie same upraw-
nienia. Równość jest tu ujęta jako podstawa orzekania i przyznawania jednostce 
uprawnień14. Współczesna koncepcja równości nie jest stwierdzeniem, lecz receptą. 
Równość jest dokładnie zdefiniowana przez prawo po to, by różnice między ludźmi 
nie prowadziły do nierówności między nimi15.

Aby w pełni zrozumieć koncepcję równości jako przeciwieństwo nierówności, 
niezbędne wydaje się zapoznanie z definicją tego drugiego. Nierówność jest to róż-
ne traktowanie tych samych elementów lub równe traktowanie różnych elementów. 
Obie te sytuacje mogą bowiem prowadzić do niesprawiedliwości zwanej dyskry-
minacją16. Wychodząc z definicji równości, można przedstawić pojęcie nierówno-
ści jako istnienie pewnych relacji, które zachodzą między stronami. Ze względu na 
to, co jest przedmiotem jakiejś nierówności, jedna strona ma przewagę nad drugą. 
Nierówność więc może się przejawiać w posiadaniu zasobów, w dostępie do dóbr, 
w uzyskanej pozycji oraz w zakresie możliwości, jakimi dysponuje jedna ze stron17. 

11 The Blackwell Encyclopaedia of Political Thought, red. D. Miller, Blackwell, New York 1987, 
s. 138.

12 Szerzej problem ten wyjaśnia J. Rolewski, w pracy na temat: O równości, op. cit., s. 48–51.
13 B. Dybkowska, Instytucjonalne zabezpieczenie praw człowieka w procesie dostosowawczym [w:] 

Instytucjonalne podejście w analizie procesów społeczno-gospodarczych i politycznych w Polsce, red. 
E. Okoń-Horodyńska, Akademia Ekonomiczna, Katowice 1996, s. 29.

14 J. Rolewski, op. cit., s. 6.
15 Development of Theories..., op. cit., s. 13. 
16 Ibidem, s. 18. Szerzej na temat dyskryminacji patrz punkt 4 niniejszego rozdziału.
17 Dobrobyt..., op. cit., s. 15–16.
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2. Klasyfikacja nierówności

Wielu ludzi na świecie cierpi z powodu różnych form nierówności. W pewnych re-
gionach stale panuje głód, nawet w tych krajach, które nie są sporadycznie nawie-
dzane przez klęski głodu, duże grupy ludzi mogą być wystawione na niedożywienie. 
Podobnie ogromne rzesze mają ograniczony dostęp do sytemu ochrony zdrowia, 
urządzeń sanitarnych, czystej wody. Także w bardziej zamożnych krajach aż nazbyt 
często mamy do czynienia z ludźmi głęboko dyskryminowanymi, jako że radykal-
nie ograniczone są w ich wypadku podstawowe możliwości korzystania z ochrony 
zdrowia, edukacji, godziwie opłacanej pracy, zabezpieczeń ekonomicznych i spo-
łecznych18.

Istnieje wiele klasyfikacji nierówności. Jean-Paul Fitoussi i Pierre Rosanvallon 
wskazują na nierówności strukturalne i dynamiczne. Pierwsze z nich to nierów-
ności „tradycyjne” wynikające z różnic między odmiennymi grupami społeczny-
mi. Przykładem takich nierówności może być wielkość dochodów przedstawicie-
li wysoko wykwalifikowanych specjalistów i robotników. Ten rodzaj nierówności 
mierzony jest zazwyczaj za pomocą: nierówności dochodów, wydatków, majątku, 
dostępu do edukacji itd. Pojawiają się jednak nowe nierówności, które zaliczyć moż-
na do drugiej grupy. Są to nierówności wynikające z różnic wewnątrz grupy trakto-
wanej poprzednio jako jednorodna. Przykładem tego rodzaju nierówności może być 
różne zagrożenie bezrobociem wewnątrz tej samej grupy społecznej, co następnie 
prowadzi do różnic dochodu i majątku19. Nowe nierówności wynikają z dynamiki 
bezrobocia czy też warunków życia i są to np.: nierówności z powodu zadłużenia, 
zagrożenia bezpieczeństwa osobistego, a nawet ze względu na pewne codzienne do-
kuczliwości jak hałas. Wystąpienie nowych nierówności jest konsekwencją rozwoju 
techniki, prawodawstwa lub gospodarki bądź też wynikiem percepcji przez jednost-
kę jej stosunków z innymi. 

Innej klasyfikacji nierówności dokonują autorzy książki Dobrobyt społeczny, nie-
równości i sprawiedliwość dystrybutywna. Według Janiny Filek, Dobrosława Kota, 
Kazimierza Sosenki i Adama Węgrzeckiego wszelkie nierówności da się sprowadzić 
do trzech rodzajów: materialnych, społecznych i kulturowych20. Znaczenie nierów-
ności jest najbardziej widoczne, gdy dotyczą samych podstaw bytowania człowieka. 
Można tu posłużyć się kategorią ostrych nierówności materialnych, oznaczającą nę-
dzę, a więc skrajny niedostatek dóbr zaspokajających podstawowe potrzeby. W ta-
kim wypadku człowiek nie zaspokaja niezbędnego minimum swoich potrzeb, a więc 
zagrożone jest samo jego istnienie. Takie nierówności podważają biologiczną pod-
stawę istnienia człowieka, ale również wywierają niszczący wpływ na sposób by-
towania właściwy człowiekowi. Skrajne nierówności materialne sprowadzają całość 
istnienia człowieka do zabiegów skoncentrowanych na utrzymaniu się przy życiu, 
czemu najczęściej towarzyszy degradacja podmiotowości. Nierówności społeczne 
i kulturowe wpływają na styl życia człowieka, w znacznym stopniu ograniczając 

18 A. Sen, Równość i wolność, Zysk i S-ka, Warszawa 2002, s. 29–30.
19 J.-P. Fitoussi, P. Rosanvallon, Czas nowych nierówności, Znak, Kraków 2000.
20 Dobrobyt..., op. cit., s. 19. Podobnego podziału nierówności dokonał Max Weber.
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lub zamykając dostęp do dóbr i wartości istotnych dla człowieka, spychając go 
w ten sposób na margines społeczności21. Nierówności w każdej postaci ograniczają 
możliwości rozwoju człowieka. Znacznie trudniejszy staje się w takim wypadku 
dostęp do wiedzy i wykształcenia, co zamyka perspektywy awansu zawodowego, 
mogącego stymulować rozwój osobowy. Utrudniony staje się szerszy udział w ży-
ciu społecznym i politycznym, a także maleją szanse bezpośredniego uczestnictwa 
w kulturze22.

Inną klasyfikację przyjął Prakash Loungani, który wyróżnił trzy rodzaje nie-
równości: nierówności występujące między poszczególnymi krajami (cross-country 
inequality), nierówności wewnątrz krajów (within-country inequality) oraz nierów-
ność globalną (global inequality)23. Proces globalizacji, a w konsekwencji otwie-
ranie się gospodarek mogą się przyczyniać do powiększania tych nierówności lub 
do ich zmniejszania. Z kolei John Baker, Kathleen Lynch, Sara Cantillion i Judy 
Walsh wydzielili: nierówności w dostępie do zasobów, nierówności w okazywaniu 
szacunku (inequality of respect and recognition), nierówny dostęp do opieki i soli-
darności społecznej, nierówności w dostępie do władzy i nierówności w dostępie 
do pracy i nauki24. W swojej książce Equality: From Theory to Action podkreślają 
oni znaczenie koncepcji równości warunków (equality of conditions), która zakła-
da, iż nierówności ugruntowane są w zmieniających się strukturach społecznych. 
Struktury te tworzą i stale reprodukują nierówności, które właśnie z tego powodu 
mogą wydawać się nieuniknione. Znaczenie przypisywane strukturom społecznym 
przy próbie wyjaśniania istniejących nierówności przenosi akcent z podejścia indy-
widualnego na grupowe, podkreślając wpływ czynników społecznych na decyzje 
i działania podejmowane przez ludzi25.

We współczesnym świecie zwraca się uwagę na cztery nowe elementy, które 
powodują wzrost nierówności:

– kapitał finansowy – jest to nowy element w gospodarce światowej, który ze 
względu na swoją wartość i płynność dostarcza niezwykłej siły jednostkom, 
które go posiadają. Niezbyt liczna, dobrze powiązana z sobą sieć finansistów 
może wprowadzać zamieszanie w gospodarkach państw narodowych przez 
przenoszenie swojego zasobu z miejsca na miejsce,

21 Warto wspomnieć, iż Karol Marks uważał nierówności materialne za źródłowe względem wszyst-
kich innych rodzajów nierówności,  a za ich przyczynę uważa wyzysk. Dobrobyt..., op. cit., s. 68.

22 Dobrobyt..., op. cit., s. 37–38.
23 P. Loungani, Inequality. Now You See It, Now You Don’t. „Finance & Development”, wrzesień 

2003, s. 22. Więcej na ten temat zob. A. Zachorowska-Mazurkiewicz, Społeczne implikacje dysproporcji 
ekonomicznych w zglobalizowanym świecie [w:] Oblicza nierówności społecznych, red. J. Klebaniuk, 
Eneteia, Warszawa 2007, lub A. Zachorowska-Mazurkiewicz, Problem realizacji interesów ekonomicz-
nych w warunkach otwierania się gospodarek [w:] Człowiek i społeczeństwo w obliczu globalizacji, 
red. E. Okoń-Horodyńska, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2007.

24 J. Baker, K. Lynch, S. Cantillion, J. Walsh, Equality: From Theory to Action, Palgrave Macmillan, 
London 2009.

25 Ibidem, s. 33.
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– informacja – ważna od zawsze, lecz współcześnie zdecydowanie bardziej 
istotna i łatwiejsza do przekazania lub uzyskania przez rozwój informatyki 
i komunikacji elektronicznej,

– nauka – której znaczenie wzrasta z każdym dniem, w formie badań farma-
ceutycznych, inżynierii genetycznej, mikroelektroniki, medycyny, telekomu-
nikacji czy astrofizyki; innowacje naukowe dają możliwość większej kontroli, 
niemniej mogą prowadzić do nierówności26,

– zasoby produkujące wartość – środki przechowywania i transportu kapitału, 
informacji i wiedzy – wzrost ich znaczenia sugeruje m.in. ilość inwestycji 
w mass media27.

W niniejszym opracowaniu przyjęto podział na aspekty społeczne, polityczne 
i ekonomiczne nierówności na świecie. Aspekt społeczny koncentruje się na pozycji 
człowieka w społeczeństwie, gospodarczy na rynku, a aspekt polityczny dotyczy 
sprawowania władzy. Wyodrębniono również składniki specyficzne, podkreślając 
szczególne znaczenia pewnych działalności ludzkich dla niwelowania bądź też kre-
owania nierówności. Aspekty specyficzne oparto na wyżej wymienionych nowych 
elementach kreujących nierówności na świecie.

3. Społeczne, ekonomiczne i polityczne aspekty 
nierówności

Nierówności społeczne kształtują się w związku z zajmowaną pozycją społeczną, 
posiadanym prestiżem czy pełnioną funkcją społeczną. W wyniku różnej oce-
ny poszczególnych grup przez społeczeństwo pojawiają się między nimi różnice. 
Podstawami takich nierówności mogą być: różnice majątkowe, różnice biologicz-
ne (płeć, kolor skóry), różnice kulturowe (wykształcenie, wyznanie)28. Nierówności 
społeczne odnoszą się do sposobów, w jaki charakterystyczne cechy ludzi (ich płeć, 
wiek, grupa etniczna) decydują o dostępie do wielu dóbr społecznych, takich jak 
rynek pracy i inne źródła dochodu, edukacja i systemy ochrony zdrowia oraz różne 
formy reprezentacji. Do nierówności społecznych można dodać nierówności w oka-
zywaniu szacunku, dostępie do opieki czy solidarności społecznej, wymienione 
przez autorów książki Equality: From Theory to Action.

Istotne nierówności istnieją w wielu obszarach gospodarki, przykładowo we 
własności, dobrobycie, rozporządzalnym dochodzie, wynagrodzeniu, opodatkowa-
niu, zatrudnieniu, warunkach pracy, warunkach mieszkaniowych czy edukacyj-

26 Zygmunt Bauman cytuje Nami Klein (No Logo, s. 13), wskazując na komputery jako przykład 
dóbr, wróżących nową światową równość, która w praktyce uszczęśliwia ich konsumentów (najczęściej 
pochodzących z krajów rozwiniętych), jednocześnie w żaden sposób niepomagające wydobyć z nędzy 
ich wytwórców (pochodzących z krajów rozwijających się). Z. Bauman, Praca, konsumpcjonizm i nowi 
ubodzy. Wydawnictwo WAM, Kraków 2006, s. 169.

27 Ch. Tilly, Historical Perspectives on Inequality [w:] The Blackwell Companion to Social Inequa-
lities, Blackwell Publishing Ltd., Oxford 2005, s. 24.

28 Dobrobyt..., op. cit., s. 20.
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nych29. Nierówności ekonomiczne najogólniej dotyczą nierównego dostępu do za-
sobów oraz dobrobytu. Najbardziej oczywiste wydają się nierówności w dochodach 
(warto przy tym pamiętać, iż dochody uzyskuje się nie tylko z pracy, ale także z ty-
tułu własności), lecz wśród nierówności ekonomicznych warto również podkreślać 
dostęp do statusu ekonomicznego, władzy ekonomicznej czy wreszcie dostęp do 
pracy30. W tej ostatniej kwestii należy zwrócić uwagę na obciążenie pracą, gdyż 
przykładowo przeciętny pracownik w Hong Kongu czy Istambule pracuje około 
600 godzin rocznie dłużej niż osoba zatrudniona w Berlinie czy Amsterdamie31. 
Obciążenie pracą nie rozkłada się równo między płcie. W Raporcie na temat roz-
woju społecznego z 1995 roku (Human Development Report) opublikowano dane 
dotyczące podziału pracy według płci, z których wynika, że 53% całości pracy na 
świecie wykonują kobiety, z czego tylko jedna trzecia pracy przez nie wykonywanej 
jest odpłatna32.

W wypadku nierówności politycznych należy zwrócić uwagę na podział i do-
stęp do władzy i możliwość uczestniczenia w podejmowaniu decyzji na wszystkich 
poziomach33. Sidney Verba definiuje nierówności polityczne jako nierówny wpływ 
obywateli na decyzje podejmowane przez organa władzy. Jedna z podstaw demo-
kracji mówi o równym uwzględnianiu preferencji i zainteresowań wszystkich oby-
wateli. Jej wyrazem są następujące zasady: jeden obywatel – jeden głos, równość 
wobec prawa czy wolność słowa. Podstawę tę wzmacnia również równe uczestni-
ctwo w działalności politycznej, które przejawia się nie tylko równym rozłożeniem 
głosów między poszczególne grupy społeczne, ale także równością w innych jej for-
mach – pracy na rzecz kampanii politycznych, aktywności w środowisku lokalnym, 
bezpośrednich kontaktach z przedstawicielami władzy czy uczestnictwie w prote-
stach. Tak więc aktywne uczestnictwo stanowi o równości politycznej34. 

Wymienione powyżej nierówności przeplatają się i wpływają na siebie nawza-
jem. Definiując nierówności ekonomiczne, podkreślono kwestię dostępu do zaso-
bów, m.in. dostępu do wody pitnej, co niewątpliwie można definiować jako nie-
równość społeczną. Innym przykładem przeplatania się nierówności społecznych 
i ekonomicznych jest dostęp do opieki zdrowotnej. W krajach bogatych (wymiar 
ekonomiczny) wydatki na służbę zdrowia, a więc dostęp do niej oraz jej jakość są 
zdecydowanie wyższe niż w krajach biednych35. W wymiarze indywidualnym osoby 
o wysokich dochodach mają dostęp do uprzywilejowanych sieci społecznych – dro-

29 J. Baker, K. Lynch, S. Cantillion, J. Walsh, op. cit., s. 76.
30 Ibidem.
31 B. Sutcliffe, 100 Ways of Seeing an Unequal World, Zed Books, London, New York 2002.
32 Human Development Report, Gender and Human Development Report, UNDP, Oxford University 

Press, New York, Oxford 1995.
33 Wyróżnione aspekty nierówności społecznych, ekonomicznych i politycznych oparto na Forth 

World Conference on Women „Platform for Action” [za:] D.K. Barker, S.F. Feiner, Liberating Econo-
mics. Feminist Perspectives on Families, Work, and Globalization, The University of Michigan Press, 
Ann Arbor 2004. 

34 S. Verba, Thoughts about Political Equality: What Is It? Why Do We Want It?, http://www.hks.
harvard.edu/inequality/Summer/Summer01/papers/Verba.pdf (dostęp: 12 stycznia 2010).

35 W Irlandii i Wielkiej Brytanii 13 razy wyższe niż w Ekwadorze czy Wietnamie, dane za J. Baker, 
K. Lynch, S. Cantillion, J. Walsh, op. cit., s. 5.



19Istota nierówności w procesie rozwoju – podejście instytucjonalne

gich szkół, uniwersytetów, klubów. Nierówności ekonomiczne wpływają również na 
nierówności polityczne. Osoby o niskich dochodach lub utrzymujące się z transfe-
rów zwykle nie uczestniczą aktywnie w podejmowaniu kolektywnych decyzji, czę-
sto ze względu na brak czasu, energii i zasobów finansowych. Z drugiej strony oso-
by uprzywilejowane ekonomicznie uzyskują również znaczny wpływ polityczny, 
ze względu na swoją zdolność do finansowania partii czy kampanii politycznych36. 

4. Dyskryminacja jako przejaw nierówności

Najbardziej ogólnie dyskryminację można definiować jako pozbawienie równych 
praw społecznych, politycznych, ekonomicznych pewnych grup bądź całych zbioro-
wości danego społeczeństwa. Należy tu także zaliczyć prześladowanie ze względu na 
pochodzenie etniczne, narodowość, wyznanie i inne czynniki społeczne. U podstaw 
dyskryminacji leżą najczęściej interesy grup społecznych panujących ekonomicznie 
i politycznie. Potocznie używane słowo dyskryminacja ma lekkie zabarwienie nega-
tywne i oznacza dyskryminację kogoś, czegoś. W szerszym ujęciu dyskryminować 
oznacza traktować w inny sposób na podstawie przeświadczenia, iż ta osoba jest 
gorsza, niezdolna do czegoś.

Dyskryminacja może przybierać wiele form. Podstawowym podziałem jest roz-
różnienie dyskryminacji na dyskryminację „wprost” i „nie wprost”. I tak dyskry-
minacja wprost występuje wówczas, gdy jednostka traktowana jest gorzej z powodu 
swej płci lub innej cechy wyróżniającej je z ogółu. Natomiast z dyskryminacją nie 
wprost ma się do czynienia, gdy rezultatem regulacji, działań lub praktyk jest rze-
czywiste dyskryminacyjne traktowanie37. Innymi słowy jest to dyskryminacja bez-
pośrednia i pośrednia.

Według Międzynarodowej Organizacji Pracy dyskryminacja to: „(...) wszelkie 
rozróżnienie, wyłączenie lub uprzywilejowanie oparte na rasie, kolorze, płci, reli-
gii, orientacji politycznej i pochodzenie, które powoduje zniweczenie albo naru-
szenie równości szans lub traktowanie w zakresie zatrudnienia lub wykonywania 
zawodu”38. Dyskryminacja, która polega właśnie na działaniach wspomnianych 
w tej definicji, jest zakazana zarówno w dokumentach międzynarodowych, jak i co-
raz częściej w dokumentach, które regulują sytuację na narodowych rynkach pracy.

We współczesnych społeczeństwach dyskryminacja przybiera przynajmniej 
cztery formy:

– różna wartość przypisana czynnościom i rolom wykonywanym przez różne 
grupy społeczne,

– zróżnicowany dostęp do źródeł potrzebnych do rozwoju indywidualnych 
zdolności,

36 Ibidem, s. 62.
37 M. Fuszara, E. Zielińska, Progi i bariery czyli o potrzebie ustawy o równym statusie kobiet i męż-

czyzn [w:] Kobiety, dawne i nowe role, „Biuletyn CEUW”, Warszawa 1994.
38 Konwencja nr 111 MOP z 4 czerwca 1958 r., Dz.U. 1958, Nr 42, poz. 218. Polska ratyfikowała 

Konwencję 111 w 1961 r., http://www.unhchr.ch/html/menu3/b/d_ilo111.htm.
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– różne „przyzwolenie” społeczności na rozwój określonych zdolności,
– oraz różna ocena osiągnięć osób należących do odmiennych grup społecz-

nych39. 
Współczesna kultura kapitalistyczna szanuje rynek i mierzy status za pomocą 

wartości rynkowych. I tak w wielu krajach głównie biali mężczyźni mają dostęp 
do najwyższych stanowisk w hierarchii rynkowej. Biali mężczyźni dominują także 
m.in. w hierarchii politycznej i wojskowej. Najbardziej cenione są umiejętności i rysy 
charakteru typowe dla tej grupy. Umiejętności innych grup społecznych z reguły są 
niedoceniane lub nawet postrzegane jako nieodpowiednie. Grupy poszkodowane, do 
których można zaliczyć np. kobiety, pozostają niedowartościowane40. W społeczeń-
stwie nie ceni się cech charakterystycznych dla grup niedocenianych, co przyczynia 
się bezpośrednio do niedopuszczania przedstawicieli tych grup do organów władzy 
czy wyższych szczebli hierarchii. W skrajnych wypadkach całkowicie eliminuje się 
danych przedstawicieli z poszczególnych rynków. Podkreślić należy, iż cechy, które 
przyczyniały się do eliminowania przedstawicieli dyskryminowanych grup społecz-
nych, z czasem mogą się okazać niezwykle przydatne i pożądane. Tak więc na dys-
kryminacji tracą nie tylko grupy dyskryminowane, lecz także i całe społeczeństwo.

5. Koncepcja równości miar, szans i sytuacji

Współcześnie debata przeniosła akcent z równości praw na równość możliwości. 
Poczyniono kroki, aby zapewnić jednakowy dostęp do uwarunkowań, które umoż-
liwiają jednostkom korzystanie z równych szans zagwarantowanych przez prawo41. 
Równość uprawnień istnieje, gdy każdy człowiek należący do danej zbiorowości 
posiada te same uprawnienia, co pozostali jej członkowie – w tym sensie jest im 
równy42. Równość wyraża się w powszechnych uprawnieniach (prawach) do: ochro-
ny życia i mienia, zdrowia, wolności i wykształcenia. Wyróżnia się trzy wymiary 
równości (rozumianej jako sprawiedliwość) – równość szans, sytuacji i miar, które 
można następująco zdefiniować:

– równość szans obejmuje przygotowanie do udziału w życiu społecznym 
i ekonomicznym43,

– równość sytuacji dotyczy istniejących obecnie uwarunkowań determinują-
cych udział i pozycję jednostki w społeczeństwie oraz na rynku,

39 A.L. Jennings, Discrimination, Economic Policies to Counter [w:] The Elgar Companion to In-
stitutional and Evolutionary Economics, red. G.H. Hodgson, W.J. Samuels, M.R. Tool, Edward Elgar, 
Hants 1993, s. 163.

40 Ibidem.
41 Development of Theories..., op. cit., s. 12.
42 Równość uprawnień pozostaje zatem w ścisłym związku z takimi pojęciami, jak „równość warun-

ków”, „równość życiowych perspektyw” czy „równość szans realizacji życiowych celów”. Dobrobyt..., 
op. cit., s. 48–49.

43 Równość szans obejmuje stworzenie jednakowych warunków startu dla wszystkich, co zakłada 
redystrybucję, a więc i udział państwa. Dobrobyt..., op. cit., s. 52.
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– równość miar (wyników) odnosi się do wyników działalności jednostki, wy-
rażać może się poziomem zarobków bądź innych rzeczywistych warunków 
zatrudnienia, jak również reprezentacji danej grupy społecznej44. 

Linie podziału między tymi kategoriami są niewyraźne i w niektórych wy-
padkach mogą na siebie zachodzić. Potocznie używa się sformułowania równość 
możliwości, w celu określenia wszystkich trzech zasad sprawiedliwości. Definicja 
równości możliwości (equality of opportunities) pojawiła się dzięki prawu antydy-
skryminacyjnemu45. Oznacza zapewnienie równości między ludźmi przez de facto 
usunięcie przeszkód, jakie mogą oni napotkać46. Inna interpretacja tego pojęcia pod-
kreśla, że ludzie nie powinni być postrzegani przez pryzmat swojego pochodzenia 
społecznego, lecz jedynie przez podjęte wysiłki i swoje osiągnięcia47. Coraz waż-
niejszą rolę odgrywa nierówność możliwości, dlatego też następuje przejście od idei 
równości realizowanej przez redystrybucję do idei równości jako działań mających 
za zadanie wyrównanie szans48. 

Równość szans dotyczy stworzenia możliwości pełnego włączenia się w życie 
społeczne i gospodarcze bez względu na indywidualne cechy danego człowieka. 
Zasada ta odnosi się nie tyle do niedyskryminacji, ile do podejmowania działań mają-
cych stworzyć możliwości rozwoju wszystkim obywatelom. Zasada mówiąca o rów-
ności sytuacji dotyczy każdej działalności ekonomicznej człowieka. Przykładowo 
na rynku pracy powinna być uwzględniana przy podziale obowiązków, warunkach 
pracy czy warunkach zwolnienia.

Podczas gdy dwie pierwsze zasady równości szans oraz sytuacji wydają się przej-
rzyste, równość miar wymaga dodatkowych wyjaśnień. W kwestii tej Filek, Kot, 
Sosenko i Węgrzecki, powołując się na Ajdukiewicza, stwierdzają, że równość miar 
oznacza, iż nikomu nie należy się nic z tego tylko tytułu, że to jest on, a nie kto inny. 
W społeczeństwie kierującym się zasadą równej miary ludzie mogą zajmować różne 
pozycje, w zależności od swoich talentów i umiejętności. W takim wypadku nie wy-
stępuje nierówność niemerytoryczna, a więc taka, w której wyjątkowe uprawnienia 
przyznawane są bez względu na zdolności czy starania49. 

Nieścisłości związane z pomiarem nierówności można prześledzić na podstawie 
miar używanych do określania nierówności między państwami. Jest wiele sposo-
bów, w jaki można porównywać nierówności między różnymi krajami, a więc mie-
rzyć je, najczęstszym z nich jest jednak porównanie średniego dochodu w badanych 
krajach. Często przybiera on formę dochodu per capita – a więc na głowę mieszkań-
ca. Niemniej wskaźnik ten nie w pełni odzwierciedla sytuację ludności zamieszku-
jącej dane kraje z trzech powodów:

44 Przykłady tego podziału w stosunku do rynku pracy omówiono w książce autorstwa M. Leat, Hu-
man Resource Issues of the European Union, Financial Times Pitman Publishing, London 1998, s. 172.

45 Jako źródło tak definiowanej równości możliwości można wskazać francuską Deklarację Praw 
Człowieka z 1789 r.

46 Development of Theories..., op. cit., s. 12.
47 J. Baker, K. Lynch, S. Cantillion, J. Walsh, op. cit., s. 25.
48 Dobrobyt..., op. cit., s. 71.
49 Ibidem, s. 49–50.
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– wskaźnik ten jest średnią dla całej populacji – kobiet, mężczyzn, dzieci – bez 
względu na to, czy zarabiają oni pieniądze, czy nie,

– opisuje on sytuację ekonomiczną ludzi, przy założeniu równego rozłożenia 
dochodu w społeczeństwie,

– dane oparte na tradycyjnie wyliczanym dochodzie nie biorą pod uwagę pro-
dukcji wytworzonej na użytek własny, a badania wskazują, że w krajach 
o niższym dochodzie społeczeństwo gros produktów na własne cele kon-
sumpcyjne wytwarza samodzielnie50. 

Alternatywnym sposobem mierzenia nierówności na świecie jest indeks roz-
woju społecznego szacowany przez United Nations Development Project (UNDP). 
Rozwój społeczny (human development) mierzony przez ONZ jest koszykiem, na 
który składają się: dochód, oczekiwania dotyczące długości życia, umiejętność pi-
sania i czytania oraz edukacja. UNDP rozwinął również inne instrumenty mierze-
nia nierówności, takie jak indeks społecznego ubóstwa. Wskaźnik ten mierzony jest 
w odmienny sposób dla krajów rozwijających się i rozwiniętych, a bierze się w nim 
pod uwagę m.in.:

– dostęp do wody, procent populacji żyjący poniżej granicy ubóstwa czy też 
procent dzieci niedożywionych – dla krajów rozwijających się, 

– długoterminowe bezrobocie, poziom analfabetyzmu funkcjonalnego czy też 
procent populacji żyjący poniżej granicy ubóstwa – dla krajów rozwiniętych51.

Niemniej i te wskaźniki nie przedstawiają pełnego obrazu. Bob Sutcliffe pro-
ponuje aż 100 różnych sposobów na prezentowanie nierówności na świecie, wśród 
których oprócz wyżej wspomnianych wyróżnia przykładowo: procent ludności rol-
niczej w ogóle społeczeństwa, zagrożenie zachorowaniami, ilość ziemi rolnej, emi-
sja dwutlenku węgla, wydatki na opiekę zdrowotną czy wydatki na wojsko52. 

Problem z tworzeniem miar wynika z jakościowego charakteru nierówności czy 
ubóstwa. Zygmunt Bauman podkreśla, że: 

(…) zjawiska ubóstwa nie można sprowadzić do pozbawienia dóbr materialnych i nie-
dogodności cielesnych. Ubóstwo to również pewna kondycja społeczna i psychiczna: 
jako że jakość ludzkiej egzystencji mierzy się według standardów godziwego życia 
przyjętych w danym społeczeństwie, niezdolność do trzymania się ich jest sama w sobie 
przyczyną stresów, cierpienia i upokorzenia. Ubóstwo oznacza wykluczenie z tego, co 
określa się mianem normalne życie53.

Problem dotyczący miar wynika z tendencji do traktowania ludzi jako identycz-
nych. Niemniej ma on na celu stworzenie prostych i jasnych miar, które mogłyby 

50 Ch. Tilly, op. cit., s. 15–16. Dużo bardziej radykalny w ocenie najczęściej stosowanego współ-
czynnika określającego dochód społeczeństwa,  a więc PKB, jest John K. Galbraith, który pisze, iż jest 
to jedno z najpowszechniej akceptowanych społecznie postaci oszustwa. J.K. Galbraith, Gospodarka 
niewinnego oszustwa. Prawda naszych czasów, MT Biznes, Warszawa 2005, s. 29.

51 UNDP, Human Development Report, 2006, http://hdr.undp.org/hdr2006/statistics/documents/
technical_note_1.pdf.

52 B. Sutcliffe, op. cit.
53 Z. Bauman, op. cit., s. 77.
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być szeroko wykorzystywane. Najczęściej stosowane są miary dotyczące docho-
dów, niemniej podejście takie przyczynia się do niedostrzegania istotnych kwestii. 
Pojawia się tendencja do pomijania różnic interpersonalnych między ludźmi, co po-
woduje odstępstwa wyników badań od rzeczywistości54. W wypadku ubóstwa naj-
częściej wskazuje się na niskość dochodów (np. linia ubóstwa – poverty line). Amartya 
Sen podaje przykład dwóch osób. Osoba A otrzymuje dochód odrobinę niższy niż 
osoba B. Niemniej osoba B ma przewlekłą chorobę nerek, która pochłania większą 
część jej dochodów, co powoduje, iż nie potrafi ona zaspokoić wszystkich swoich 
podstawowych potrzeb. Dlatego też Sen proponuje zamianę pomiaru ubóstwa za 
pomocą poziomu dochodu na adekwatność tego dochodu (jest to wysokość, która 
poszczególnym jednostkom wystarcza na zaspokojenie minimalnych, akceptowal-
nych zdolności – capabilities)55. 

Badanie równości i nierówności powinno obejmować swoim zasięgiem zarówno 
uwarunkowania przeszłe, sytuację teraźniejszą, jak i przyszłe możliwości. Powoduje 
to opisane powyżej komplikacje na poziomie miar. Warto jednak dodać, iż pomiar 
nierówności jest elementem niezbędnym w wypadku projektowania rozwiązań ma-
jących tym nierównościom zapobiegać. Po etapie pomiaru kolejnym krokiem jest 
zaprojektowanie możliwych rozwiązań. Opracowywanie strategii rozwojowej kra-
jów jest tematem zainteresowania ekonomii rozwoju, a propozycje wysuwane przez 
przedstawicieli tego nurtu nie są wolne od fundamentalnych sporów. 

6. Nierówności w aspekcie rozwoju

Wzrost gospodarczy związany jest ze sferą rzeczową, a więc związaną z odtwarza-
niem lub powiększaniem Produktu Krajowego Brutto w czasie. Gdy do tej pierw-
szej sfery dodaje się inne aspekty procesu reprodukcji – sferę osobową dotyczącą 
przykładowo zmian w zakresie siły roboczej oraz sferę społeczną obejmującą m.in. 
zmiany w zakresie stosunków produkcji – rozważania przenoszą się z poziomu 
wzrostu na rozwój gospodarczy. Rozwój jest pojęciem szerszym, gdyż zawiera ele-
menty jakościowe i ogarnia przemiany w sferach gospodarki, polityki, kultury, sy-
stemu instytucji, ekologii, techniki, technologii itp. Główną cechą rozwoju powinien 
być jego trwały charakter, uwzględniający aspekty spójności społecznej56. 

Według Gunnara Myrdala rozwój to ruch w górę całego systemu społecznego. 
Rozwój nie dotyczy tylko produkcji, podziału produkcji i sposobu produkcji, ale 
także poziomu życia, instytucji, postaw ludzkich i polityki57. Można stwierdzić, iż 
podstawowymi celami rozwoju gospodarczego powinny być58:

– odpowiednio wysokie dochody rodziny, umożliwiające zaspokojenie jej po-
trzeb w podstawowym zakresie,

54 A. Sen, Inequality..., op. cit., s. 30.
55 Ibidem.
56 R. Piasecki, Rozwój gospodarczy a globalizacja, PWE, Warszawa 2003, s. 15.
57 G. Myrdal, Against the Stream, Pantheon Body, New York 1973 [za:] R. Piasecki, Rozwój..., op. cit.
58 R. Piasecki, Rozwój..., op. cit., s. 16.
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– powszechna dostępność pracy, która pozwala nie tylko na uzyskiwanie do-
chodu, ale i na rozwój osobowości,

– szeroki dostęp do oświaty,
– zapewniony udział społeczeństwa w rządzeniu krajem,
– szeroki zakres niepodległości narodowej, aby poglądy obcych państw nie de-

terminowały decyzji własnych rządów.
Ekonomia rozwoju niemal od samego początku była polem debat na tematy: zalet 

państwa i sektora prywatnego jako motorów rozwoju, powiązań między wzrostem 
gospodarczym a dobrobytem i biedą, efektywności planowania i rynku jako głów-
nych mechanizmów alokacji oraz na temat ekonomii międzynarodowej, jako pro-
motora lub ogranicznika rozwoju. W l. 80. XX w. planowanie w kwestiach rozwoju 
zostało zastąpione przez liberalizację i prywatyzację. Ekonomia rozwoju została 
zdominowana przez ekonomistów neoklasycznych, którzy widzieli główne bariery 
rozwoju w aktywnej polityce państwa. Argumentowano, iż deregulacja gospodarki 
w najszybszy i najdoskonalszy sposób zlikwiduje te bariery, promując jednocześ-
nie rozwój i poprawiając jakość życia mieszkańców. Teoria ta została zastosowana 
w praktyce przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy i Bank Światowy, pod po-
stacią tzw. konsensusu waszyngtońskiego59. Instytucje te uwarunkowały otrzyma-
nia pomocy pieniężnej krajom, które takiej pomocy pilnie potrzebowały do obsługi 
długów gwałtownie narosłych w l. 70. XX w. po kryzysie wywołanym wzrostem 
cen ropy naftowej, od przyjęcia programów naprawczych opartych na założeniach 
konsensusu. Chociaż szczegóły programów różnią się w zależności od kraju, to mają 
one cztery cechy wspólne: dostosowania kursu walutowego (dewaluację), znaczne 
redukcje po stronie wydatków budżetowych, głęboką restrukturyzację oraz liberali-
zację handlu zagranicznego60. 

W l. 80. XX w. okazało się, że mimo pewnych sukcesów rozwój gospodarczy 
w krajach rozwijających się przyniósł znacznie mniej satysfakcji społeczeństwom 
niż tego powszechnie oczekiwano. Przede wszystkim nie osiągnięto wyraźnego 
postępu w dziedzinie dobrobytu społecznego61. Istniały liczne przykłady krajów, 
które osiągnęły wzrost gospodarczy, lecz warunki życia ubogich prawie się nie po-
prawiły, a nierówności narosły (Brazylia). Doświadczenia powojenne pokazały, że 
wzrost gospodarczy jest warunkiem koniecznym, ale niewystarczającym do rozwo-
ju gospodarczego. Bez odpowiedniej redystrybucji dochodów i bogactwa nie uda 
się zmniejszyć nierówności społecznych. Według wielu ekonomistów przybywa do-
wodów na to, że nierówności społeczne nie sprzyjają rozwojowi gospodarczemu. 
Rozwój musi być bowiem postrzegany w szerokich kategoriach poprawy dobrobytu, 
standardów cywilizacyjnych i przestrzegania praw człowieka62. 

59 Termin ten oznacza działania, takie jak: restrykcyjna polityka fiskalna i monetarna, deregulacja, 
liberalizacja, likwidacja subsydiów rządowych, umiarkowane opodatkowanie, uwolnienie stóp procento-
wych, utrzymywanie niskiej inflacji. W koncepcji tej zakładano, że wolny rynek i odrzucenie interwencji 
państwa stanowią rozwiązanie kwestii rozwojowych. R. Piasecki, Rozwój..., op. cit., s. 51–52.

60 L. Beneria, Structural Adjustment Policies [w:] The Elgar Companion to Feminist Economics, red. 
J. Peterson, M. Lewis, Edward Elgar, Cheltenham 1999.

61 R. Piasecki, Ewolucja..., op. cit., s. 19.
62 Idem, Rozwój..., op. cit., s. 44.
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7. Nierówność i dyskryminacja w perspektywie 
instytucjonalnej

Filek, Kot, Sosenko i Węgrzecki sugerują, że jednym z bardziej istotnych motywów 
akceptacji nierówności wydaje się nie tyle przekonanie o naturalnej nierówności 
między ludźmi, co zrodzone w znacznej mierze przez filozofię podejście indywidu-
alistyczne, które zostało przyjęte przez liberalnych ekonomistów, a wspierające pro-
pagowaną przez nich wolność gospodarczą. Według nich większość ekonomistów 
zdradza skłonność do przyjmowania perspektywy metodologicznego indywiduali-
zmu, czyli do interesowania się niemal wyłącznie zachowaniami poszczególnych 
podmiotów gospodarczych i wyjaśnianiem zachowań społecznych naturą jednostek, 
a w znacznie mniejszym stopniu zachowaniami grup społecznych lub konsekwen-
cjami zachowań jednostkowych dla większych zbiorowości. Odejście od perspek-
tywy wspólnotowej oznacza nie tylko dominację wolności jednostkowej, ale prze-
de wszystkim rezygnację z idei równości63. Tak więc przyjęcie przez ekonomistów 
indywidualizmu metodologicznego oraz założenie o egoizmie jako sile napędowej 
gospodarki kapitalistycznej64 są swego rodzaju zgodą na nierówności, które muszą 
nieuchronnie powstać w systemie wolnorynkowym65. 

W związku z powyższym w celu opracowania efektywnego programu zmniej-
szania nierówności należy zmienić obowiązującą ramę teoretyczną. W poszukiwa-
niach nowej teorii warto zwrócić uwagę na słowa Gunnara Myrdala, który pisał:

Najbardziej zasadniczą z myśli, jakie nas wiążą, jest nasze rozumienie tego, że w od-
niesieniu do praktycznie każdego problemu gospodarczego w dociekaniach naukowych 
trzeba się zajmować całym systemem społecznym, uwzględniając obok tak zwanych 
czynników ekonomicznych to wszystko, co ma znaczenie dla zjawisk zachodzących 
w dziedzinie gospodarki. Jest to nakazem metodologicznym z tego powodu, że wszelkie 
warunki charakteryzujące system społeczny działają na zasadzie przyczynowości okręż-
nej. A z tego wynikają ich wzajemne zależności. (...). Nazywając podejście holistyczne 
podstawową zasadą ekonomii instytucjonalnej, daję przez to do zrozumienia, że nasze 
główne oskarżenie przeciwko uprawiającym ekonomię tradycyjną polega na tym, że po-
sługują się oni modelami zamkniętymi o zbyt małej liczbie zmiennych. (...) W takich za-
mkniętych modelach zwykle z góry zakłada się ostre ograniczenie pola widzenia. Traci 
się z oczu prawie cały system społeczny. (...) Wynikiem tego jest powszechna tendencja 

63 Dobrobyt..., op. cit., s. 21.
64 „Nie od przychylności rzeźnika, piwowara, czy piekarza oczekujemy naszego obiadu, lecz od 

ich dbałości o własny interes. Zwracamy się nie do ich dobroczynności, lecz do egoizmu”. A. Smith,  
The Wealth of Nations, Bentam Classic, New York 2003, s. 23.

65 Dobrobyt..., op. cit., s. 22. Autorzy wspominają również, że choć współczesne koncepcje ekono-
miczne opierają się na dobrobytotwórczej roli przedsiębiorczych jednostek, to nadmierne akcentowanie 
roli pojedynczego przedsiębiorcy i jego nieomal niczym nieograniczone prawa do aktywności gospo-
darczej – przy jednoczesnym odrzuceniu zasad etycznych jako przeciwstawnych efektywności – rodzi 
nierówności oraz wzmacnia izolację podmiotów gospodarczych, kontaktujących się na rynku tylko przez 
relacje wymiany. Wymiana i konsumpcja w najwyższym stopniu wyznaczają charakter międzyludzkich 
relacji, nie pozostawiając miejsca dla braterstwa i równości (s. 26). Więcej na ten temat czytaj również 
w Z. Bauman, op. cit.
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do pewnego bardzo szczególnego wypaczenia, a mianowicie do udawania, że istnieje 
racjonalność rynkowa i optymalność, podczas gdy w rzeczywistości rynki stają się coraz 
mniej doskonałe, a w niektórych dziedzinach nawet całkiem zanikają66.

Ramą, którą przyjęto w niniejszym opracowaniu, są założenia szkoły instytucjo-
nalnej67. Szkoła ta posługuje się kategorią instytucji jako czynnika kształtującego 
życie gospodarcze. Instytucją można nazwać regularne, modelowe zachowania się 
ludzi w społeczeństwie oraz idee i wartości łączące się z tymi zwyczajami. Jest 
wiele definicji instytucji, określa się je jako: reguły i sposoby postępowania, które 
są oczywiste dla każdego ze względu na częstotliwość ich wykorzystania; działania 
kolektywne, które kontrolują działania indywidualne; szeroko rozpowszechnione, 
zestandaryzowane zwyczaje społeczne; sposoby myślenia i zachowania umiejsco-
wione w zwyczajach grupy lub obyczajach ludzi68.

Wpływ państwa na społeczeństwo, a co się z tym wiąże – także na gospodarkę, 
polega na tworzeniu instytucji, które w sposób systematyczny i względnie trwały re-
gulują zachowania jednostek i grup społecznych. Nie wszystkie instytucje są wyni-
kiem działalności państwa – religia, rodzina czy normy i wartości wyznawane przez 
ludzi to instytucje, które mają ważny wpływ na zachowania ludzi także w sferze 
działalności gospodarczej. A jednak to znaczenie państwa w procesie kreowania in-
stytucji jest we współczesnych społeczeństwach dominujące, ponieważ to państwo 
tworzy podstawowe ramy instytucjonalne funkcjonowania rynków69. Działalność 
ekonomiczna dokonuje się zatem w danych ramach instytucjonalnych. Instytucje są 
nie tylko strukturami organizacyjnymi, ale także wzorami normatywnymi, które 
określają, co jest właściwe, usankcjonowane prawnie oraz co jest wzorem zachowań 
czy relacji międzyludzkich70.

Nierówność jest istotna dla instytucjonalizmu, gdyż przyczynia się do wyklucze-
nia, a więc uniemożliwia pełne uczestnictwo ludzi w życiu społecznym i gospodar-

66 G. Myrdal, Znaczenie i wartość ekonomii instytucjonalnej [w:] Ekonomia w przyszłości, red. 
K. Dopfer, PWN, Warszawa 1982, s. 140–147.

67 Różni autorzy dość niejednorodnie definiują samo pojęcie instytucjonalizmu, jednakże można 
w ich poglądach wyodrębnić pewne cechy wspólne. Dla przykładu Shigeto Tsuru wyodrębnił cztery 
wspólne cechy opisujące poglądy ekonomistów instytucjonalnych:

– gospodarka w ujęciu instytucjonalnym jest systemem otwartym, co poszerza zakres ekonomii,
– instytucjonalizm prezentuje ewolucyjne podejście do ekonomii i gospodarowania,
– w celu usprawnienia gospodarki należy wprowadzić planowanie,
– w koncepcjach instytucjonalistów możemy znaleźć połączenie pozytywnego i normatywnego 

podejścia w ekonomii. S. Tsuru, Institutional Economics Revisited, Cambridge University Press, 
Cambridge 1993, s. 101.

Więcej na temat instytucjonalnej szkoły w ekonomii zob. A. Zachorowska-Mazurkiewicz, Kobiety 
i instytucje. Kobiety na rynku pracy w Stanach Zjednoczonych, Unii Europejskiej i w Polsce, Wydawni-
ctwo „Śląsk”, Katowice 2006.

68 W.C. Neale, Institutions [w:] The Elgar Companion to Institutional and Evolutionary Economics, 
red. G.H. Hodgson, W.J. Samuels, M.R. Tool, Edward Elgar, Hants 1993, s. 402.

69 J. Wilkin, Jaki kapitalizm? Jaka Polska?, PWN, Warszawa 1995, s. 118.
70 Por. m.in. G.M. Hodgson, Economics and Institutions: A Manifesto for a Modern Institutional 

Economics, Polity Press, Oxford 1993, s. 123.
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czym oraz zakłóca ewolucję kulturową71. Nierówności dotyczące ludzi kształtują się 
na gruncie współbytowania. W takim wypadku charakterystyczne jest takie zróż-
nicowanie między ludźmi, które w istotny sposób rzutuje na ich byt indywidualny 
i społeczny. Nierówność stwarza znacząco odmienne perspektywy życia i działania 
ludzi, zarówno obecne, jak i przyszłe. Zróżnicowanie, zaznaczające się w ramach 
danej nierówności, istnieje w obrębie pewnego systemu społecznego. Jest więc 
zjawiskiem kulturowym, które może zostać ograniczone lub nawet zlikwidowane, 
gdyby dokonać stosownej reorganizacji danego systemu72. Warto podkreślić, iż nie-
równość nie jest stanem równowagi, lecz procesem cyklicznym. Nierówność może 
bowiem się pogarszać lub poprawiać, lecz nigdy nie znajdzie się w stanie równowa-
gi. Praktyka nierówności wzmacnia mity, które tę nierówność popierają, a im moc-
niejsze mity, tym praktyka nierówności staje się większa. Wynikający z tej sytuacji 
proces cykliczny nie charakteryzuje się znoszącymi się siłami, które doprowadzają 
do równowagi, lecz siłami kumulującymi się, które popychają nieegalitarne społe-
czeństwo w kierunku nierówności, a egalitarne w kierunku równości73. 

Jako fakt cywilizacyjny nierówności mają charakter historyczny i podlegają naj-
rozmaitszym wpływom i uwarunkowaniom. Oznacza to, że w danej społeczności 
nierówności pojawiają się w jakimś momencie historycznym w związku z wystą-
pieniem pewnych czynników, a po pewnym czasie mogą zaniknąć bądź zostać zli-
kwidowane. Zmienia się również zasięg i siła oddziaływania nierówności. Udział 
ludzi i powołanych przez nich instytucji w tych zmianach może być większy bądź 
mniejszy, zależnie od wizji dzielonej przez społeczeństwo oraz wysiłków wkłada-
nych w urzeczywistnienie tej wizji74.

Nierówności są zatem skutkiem ewolucji systemu, jego dynamiki75. Ekonomiści 
instytucjonalni tłumaczą zachowania ludzkie wpływami kulturowymi i histo-
rycznymi. Nie inaczej jest w wypadku nierówności i dyskryminacji. Interpretacje 
kulturowe, nawyki i normy społeczne zawsze mają wpływ na ludzkie rozumienie 
i zachowanie. Instytucjonaliści odrzucają wiarę neoklasyków w nieomylność ryn-
ku, widząc, że procesy gospodarcze są porządkowane przez systemy wierzeń kul-
turowych oraz praktyki, które ewoluowały w historii. Rozwój społeczny wpływał 
również na różnicowanie społeczeństwa, co spowodowało powstanie hierarchii. 
Instytucjonaliści twierdzą, że dyskryminujące różnice występujące w społeczeń-
stwie mogą i powinny być zredukowane, w czym pomocna okazuje się polityka 
prowadzona przez administrację publiczną76, ze względu na możliwości państwa 
tworzenia instytucji i zmieniania tych już istniejących.

Polityka antydyskryminacyjna rozumiana jest przez ekonomistów instytucjo-
nalnych jako wyzwanie rzucone istniejącym relacjom, powstałym z niesprawied-

71 W.M. Dugger, Institutionalism and Feminism [w:] The Economic Status of Women Under Capita-
lism, red. J. Peterson, D. Brown, Edward Elgar, Aldershot 1994, s. 4. 

72 Dobrobyt..., op. cit., s. 17.
73 W.M. Dugger, Four Modes of Inequality [w:] Inequality: Radical Institutionalist Views on Race, 

Gender, Class and Nation, red. W.M. Dugger, Greenwood Press, Westport, Connecticut 1996, s. 35.
74 Dobrobyt..., op. cit., s. 18.
75 J.-P. Fitoussi, P. Rosanvallon, op. cit., s. 55.
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liwych różnic występujących między grupami społecznymi. Status społeczny jest 
postrzegany jako proces nadawania rangi, autorytetu i przywilejów, według którego 
następuje zaszeregowanie w drabinie społecznej. Jeżeli przyporządkowanie i nagra-
dzanie oparte jest na cechach charakterystycznych dla grupy społecznej, a jednostki 
nie mają na to wpływu, to wyniki takiego postępowania najprawdopodobniej będą 
dyskryminujące. Sytuacja taka może prowadzić m.in. do zmniejszenia możliwości 
uczestniczenia pewnych grup bądź warstw społecznych w działalności społecznej, 
zdobycia nagród czy wywarcia wpływu77.

Tak więc interwencja państwa jest przez instytucjonalistów zalecana, lecz jedno-
cześnie nie jest przyjmowana bezkrytycznie. Instrumenty wykorzystywane w walce 
z dyskryminacją muszą być starannie przemyślane, nie powinny wpływać na ogra-
niczenie wyborów ludzi, a w razie nieskuteczności danego narzędzia należałoby je 
wycofać i zastąpić innym, bardziej skutecznym.

Rekomendacje

– Nierówności gospodarcze nie sprzyjają lub wręcz zakłócają proces rozwoju 
gospodarczego. Powinny w związku z tym być ograniczane.

– Nierówności mają trzy wymiary – szans, sytuacji i miar. Każdy wymiar wią-
że się z innymi aspektami życia społecznego i gospodarczego. Działania ma-
jące na celu ograniczanie istniejących nierówności powinny zwracać uwagę 
na każde z nich.

– Nierówności występują we wszystkich obszarach życia społecznego. Każdy 
aspekt – społeczny, polityczny i ekonomiczny – dotyczy innej działalności 
ludzkiej. Nierówności ograniczają możliwości uczestniczenia ludzi w tych 
wymiarach aktywności społecznych. Niesie to negatywne skutki zarówno dla 
jednostek, jak i całego społeczeństwa. Nierówności należy ograniczać w każ-
dym z prezentowanych wymiarów.

– W gwałtownie zmieniającej się rzeczywistości pojawiają się nowe elementy 
kreujące nierówności. Wśród tych czynników wymienić można kapitał finan-
sowy, informację, naukę i zasoby produkujące wartość. Analiza nierówności 
powinna szczególną wagę przywiązywać do tych nowych elementów, gdyż są 
to czynniki, na których opiera się współczesny rozwój gospodarczy.

– Dotychczasowe działania na rzecz ograniczania nierówności nie przyniosły 
zadowalających skutków. Obowiązujące podejście opierające się na dokona-
niach liberalnych kierunków ekonomii nie przyczyniło się do osiągnięcia 
większej równości. Istnieje więc potrzeba zmiany istniejącej ramy teoretycz-
nej wyznaczającej kierunki działania. Jako nową ramę proponuje się założe-
nia szkoły instytucjonalnej.

– Nierówności nie zostały zlikwidowane za pomocą programów ogranicza-
jących znaczenie państwa jako aktywnego uczestnika procesów gospodar-

77 Ibidem, s. 161.
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czych. Dotychczasowe doświadczenia wskazują, iż państwo ma jednak do 
odegrania istotną rolę w kwestii rozwoju oraz ograniczania istniejących dys-
proporcji. W projektowanych strategiach na rzecz rozwoju i ograniczania nie-
równości powinny się znaleźć wytyczne, które włączają organa administracji 
publicznej do działań prorozwojowych.
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