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Mechanizmy kreacji bogactwa
a nierównoœci dochodowe i maj¹tkowe
Mechanizmy kreacji i akumulacji bogactwa s¹ od lat przedmiotem zainteresowania nauk ekonomicznych. Wraz z rozwojem gospodarczym pojawiaj¹ siê nowe narzêdzia pomna¿ania aktywów,
umo¿liwiaj¹ce wzrost zamo¿noœci wybranych grup spo³ecznych. Na podstawie pog³êbionych
studiów literaturowych w artykule przedstawiono g³ówne mechanizmy kreacji i akumulacji bogactwa w przekroju historycznym. Szczególn¹ uwagê zwrócono na zjawisko polaryzacji zasobów maj¹tkowych i narastania dysproporcji miêdzy grupami skrajnie zamo¿nymi i biednymi.
Przeprowadzona analiza prowadzi do wniosku, ¿e nierównoœci w podziale bogactwa, wystêpuj¹ce w wiêkszoœci spo³eczeñstw, s¹ niezale¿ne od indywidualnych uwarunkowañ, pojawiaj¹
siê na poziomie du¿ych grup spo³ecznych i maj¹ charakter sieciowy. Sprzyjaj¹ temu takie zjawiska jak finansyzacja rozwiniêtych gospodarek oraz zorganizowana, globalna infrastruktura unikania podatków, z której korzystaj¹ najbogatsi.

Wealth creation mechanisms
and the income and wealth inequalities
The question why some people are rich while the others have nothing, has been in the centre of
interest of economists for many decades. Along with economic development, new tools of multiplying assets appear, leading to a growing disproportion between wealthy and poor social
groups. Based on extensive literature studies, this article aimes at presenting the mechanisms of
wealth creation and wealth accumulation in the historical perspective. The analysis is focused on
income and wealth inequalities and leads to the conclusion that distribution of wealth appears to
be based on a network effect that is applicable across societies and has little to do with individual
differences. The growing role of financial markets, financial instruments and intermediaries,
known as financialization, plays an important role in the distorted wealth distribution pattern.
The global infrastructure of tax havens, enabling capital flight and tax evasion by wealthy individuals, also strongly contributes to the widening income and wealth gap.
Keywords: wealth, wealth creation mechanisms, income inequalities

872

Joanna Pietrzak

Wprowadzenie
Bogactwo jest zjawiskiem, które budzi du¿e zainteresowanie spo³eczne, lecz
relatywnie rzadko pojawia siê jako przedmiot badañ naukowych. Sk³adaj¹ siê na
to trudnoœci metodologiczne zwi¹zane z okreœleniem wielkoœci prywatnych
maj¹tków, sposobów dochodzenia do bogactwa oraz badaniem postaw i zachowañ osób zamo¿nych. Znacznie czêœciej analizowane jest zjawisko biedy, zw³aszcza w kontekœcie wykluczenia i innych skutków spo³ecznych. Jednoczeœnie coraz
bardziej wyraŸne i zauwa¿alne staj¹ siê dysproporcje dochodowe i maj¹tkowe,
oddzielaj¹ce szerokie warstwy spo³eczne, nieposiadaj¹ce ¿adnego maj¹tku, od
w¹skich grup zamo¿nych elit, dysponuj¹cych ogromnymi aktywami finansowymi i rzeczowymi. Co ciekawe, fenomen nierównoœci maj¹tkowych wystêpuje zarówno w krajach bogatych, jak i biednych. Pojawia siê te¿ w wymiarze
miêdzynarodowym, ukazuj¹c przepaœæ w zakresie indywidualnego bogactwa
zgromadzonego przez obywateli pañstw zamo¿nych i pañstw o niskim poziomie
zamo¿noœci.
Dystans miêdzy bogatymi i biednymi, chocia¿ ukszta³towa³ siê w odleg³ych
czasach historycznych, wykazuje du¿¹ odpornoœæ na zmiany zachodz¹ce we
wspó³czesnym ³adzie gospodarczym. Mimo demokratyzacji systemów politycznych i globalizacji gospodarek, polaryzacja nie tylko nie znika, ale postêpuje
i pog³êbia siê. Wa¿n¹ rolê w tym procesie odgrywa fakt, ¿e obecna faza globalizacji
zosta³a zdominowana przez model anglo-amerykañski, wyros³y na monetaryzmie i ekonomii strony poda¿owej [Ko³odko, 2010]. Jednym z przejawów tego modelu jest m.in. postêpuj¹ca finansyzacja œwiatowej gospodarki, sprzyjaj¹ca
powstawaniu wielkich fortun w w¹skim œrodowisku specjalistów finansowych.
Na czym polega mechanizm powoduj¹cy bogacenie siê najbogatszych i powiêkszanie dysproporcji dochodowych i maj¹tkowych? Niniejszy artyku³ ma na
celu okreœlenie czynników wp³ywaj¹cych na wzrost indywidualnej zamo¿noœci
oraz próbê wyjaœnienia mechanizmów powoduj¹cych polaryzacjê i rozwarstwienie maj¹tkowe.

1. Historyczne mechanizmy kreacji bogactwa
Bogactwo jest kategori¹ trudn¹ do zdefiniowania i kwantyfikacji. Podstawowa trudnoœæ polega na tym, ¿e termin „bogactwo” mo¿e przyjmowaæ ró¿ne wymiary, w zale¿noœci od perspektywy i celu badania. Bogactwo mo¿e obejmowaæ
aspekty materialne i duchowe, prywatne i publiczne. Bogactwo posiada te¿ swój
cykl ¿ycia: jest tworzone, akumulowane i dystrybuowane (przez system podatkowy, dywidendy lub spadki). Konceptualny wymiar bogactwa prezentuje tabela 1.
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Tabela 1. Bogactwo – ujêcie konceptualne
Bogactwo
Zakres

Kapita³ fizyczny, finansowy, ludzki, spo³eczny

Formy

Bogactwo publiczne, bogactwo prywatne

Procesy

Produkcja, akumulacja, dystrybucja

Aspekty

Materialny, duchowy

ród³o: Opracowanie w³asne.

Przedmiotem rozwa¿añ w niniejszym artykule jest bogactwo indywidualne;
z tego wzglêdu analiza zostanie ograniczona do materialnych aspektów bogactwa
gromadzonego w rêkach prywatnych. Pod uwagê weŸmiemy g³ównie kapita³ finansowy i fizyczny, z pominiêciem kapita³u ludzkiego i spo³ecznego.
Poces kreacji i akumulacji bogactwa oraz próba wyjaœnienia, dlaczego jedni
ludzie s¹ bogatsi od innych, nale¿¹ do najstarszych dylematów ekonomii. Fenomenem bogactwa zajmowa³o siê wielu wybitnych autorów, zarówno w wymiarze
indywidualnym, jak i w odniesieniu do bogactwa narodów [Galbraith, 1958;
Smith, 2007; Veblen, 2008]. W ka¿dej epoce gospodarczej dokonuje siê emanacja
nowych elit zamo¿noœci. Symptomatyczny dla procesu bogacenia siê jest fakt, ¿e
mechanizmy kreacji i akumulacji bogactwa, niezale¿nie od zakresu i skali poszerzania zamo¿noœci, zawsze dzia³aj¹ niesymetrycznie, z wyraŸn¹ korzyœci¹ dla
warstw spo³ecznych, które ju¿ s¹ bogate.
Najstarszym generatorem bogactwa jest prawo w³asnoœci. W okresie feudalnym, to podstawowe i w zasadzie jedyne Ÿród³o indywidualnego bogactwa obejmowa³o zasoby naturalne (pola uprawne, pastwiska, lasy itp.) oraz zasoby
ludzkie (s³u¿ba, niewolnicy). Przywilej w³asnoœci by³ udzia³em w¹skich elit – arystokracji, szlachty, ziemiañstwa, i w rêkach tej zamkniêtej grupy ludzi, okreœlanej
przez T. Veblena jako „klasa pró¿niacza” (leisure class), nastêpowa³a koncentracja
dóbr. Zamo¿noœæ nie by³a efektem pracy ani wysi³ku; osi¹gane dochody oraz status materialny by³y wynikiem zaw³aszczenia i eksploatacji zasobów, okreœlanych
przez Veblena niedwuznacznym terminem „grabie¿” (loot). Warstwy uprzywilejowane by³y bardzo nieliczne, dostêp do nich mocno ograniczony. Akumulacja
bogactwa przybiera³a najczêœciej formê komasowania aktywów trwa³ych, takich
jak ziemia, lasy, nieruchomoœci, byd³o itp.
Epoka industrializacji przynios³a dwa nowe czynniki kreacji bogactwa: dochody z zasobów pieniê¿nych (tzw. dochody niewypracowane) oraz dochody
z uczestnictwa w obrocie gospodarczym (dochody wypracowane). Szybkiemu
wzrostowi bogactwa sprzyja³y nowe formy organizacyjne – spó³ki akcyjne, kartele, scentralizowane banki. Tworzy³y infrastrukturê ekonomiczn¹, w której odbywa³ siê proces wy³aniania nowych warstw uprzywilejowanych: bur¿uazji
przemys³owej i bur¿uazji finansowej. W ten sposób wytworzy³a siê klasa œrednia
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(middle class), czyli formacja spo³eczna wype³niaj¹ca lukê pomiêdzy uprzywilejowan¹ elit¹ a pozbawionymi w³asnoœci masami. Jakie cechy wyró¿niaj¹ klasê œredni¹ na tle innych warstw spo³ecznych? G³ówn¹ cech¹ odró¿niaj¹c¹ klasê œredni¹
od szlachty i arystokracji jest jej potrzeba uzyskiwania dochodów drog¹ aktywnego zajêcia, czyli odejœcie od „pró¿niaczego stylu ¿ycia”. Natomiast tym, co odró¿nia klasê œredni¹ od ubogich mas pracuj¹cych jest posiadanie w³asnoœci
prywatnej oraz unikanie pracy fizycznej [Wolff, Seed, 1988]. Klasa œrednia zdobywa³a bogactwo drog¹ uczestnictwa w procesach gospodarczych, z zastrze¿eniem
jednak, ¿e pe³ni³a w tych procesach rolê zarz¹dcz¹ i w³aœcicielsk¹, a nie wykonawcz¹. Zarówno w Europie, jak i w Stanach Zjednoczonych pojawienie siê bur¿uazji przemys³owej i finansowej spowodowa³o fragmentacjê i zró¿nicowanie
klas uprzywilejowanych. Rynkowe mechanizmy akumulacji aktywów skróci³y
czas dochodzenia do bogactwa, skutkiem czego nowe warstwy zamo¿ne zaczê³y
liczebnie przewy¿szaæ tradycyjne elity. Jednym z najbardziej charakterystycznych skutków tego procesu sta³ siê podzia³ na „stare” i „nowe” pieni¹dze (old money, new money).

2. Wspó³czesne czynniki wzrostu bogactwa
We wspó³czesnych warunkach rynkowych procesowi koncentracji bogactwa
w rêkach zamo¿nych warstw spo³eczeñstwa sprzyjaj¹ strukturalne zmiany ekonomiczne oraz nowe nurty w funkcjonowaniu rozwiniêtych gospodarek rynkowych. Pierwsz¹ z takich zmian po II wojnie œwiatowej by³a faza umacniania siê
korporacji oraz proces ich umiêdzynarodowienia. Zwi¹zany z tym wzrost znaczenia kadry zarz¹dzaj¹cej – mened¿erów wy¿szego i œredniego szczebla – znalaz³
odzwierciedlenie w koncepcjach teoretycznych, postuluj¹cych przejœcie od fazy
kapitalizmu indywidualnego, „bur¿uazyjnego” do kapitalizmu „mened¿erskiego” [Jasiecki, 2002]. Powstanie wielkich korporacji i wprowadzenie profesjonalnych metod zarz¹dzania tymi z³o¿onymi strukturami uznawano za zjawisko
prze³omowe, bêd¹ce w stanie sprawiæ, ¿e „niewidzialna rêka rynku” zostanie
zast¹piona „widzialn¹ rêk¹ zarz¹dzania”. W kategoriach przemian spo³ecznych
oczekiwano „rewolucji mened¿erów” [Chandler, 1977]. Z rosn¹c¹ rol¹ mened¿erów wi¹za³ siê znaczny wzrost ich wynagrodzeñ, które ju¿ przed rokiem 1960 wynosi³y œrednio czterdziestokrotnoœæ p³acy robotników [Beatty, 2004]. Pojawienie
siê du¿ej grupy spo³ecznej o ponadprzeciêtnych dochodach nie tylko powiêkszy³o warstwê osób zamo¿nych, lecz tak¿e uwypukli³o znaczenie dochodów wypracowanych; po raz pierwszy zarobki z pracy najemnej zaczê³y funkcjonowaæ
jako istotne Ÿród³o bogactwa. Na zmieniaj¹cy siê uk³ad struktury spo³ecznej, najbardziej widoczny i zaawansowany w Stanach Zjednoczonych, zwróci³ uwagê
J.K. Galbraith [1958]. Jego celem by³o doprowadzenie do œwiadomoœci opinii pub-
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licznej skutków dokonuj¹cej siê zmiany, polegaj¹cej na przejœciu spo³eczeñstwa
amerykañskiego ze stanu biedy do stanu zamo¿noœci (affluence).
W latach 70. i 80. do systemu wynagrodzeñ mened¿erów dodano nowy element w postaci premiowania cz³onków zarz¹du przydzia³em akcji lub opcji na
akcje w zarz¹dzanych przedsiêbiorstwach. £¹czenie zarobków z premiami
udzia³owymi oznacza³o po³¹czenie mechanizmu opartego na pracy najemnej
z mechanizmem opartym na uprawnieniach w³ascicielskich. Wywo³a³o to skokowy wzrost dochodów kadry zarz¹dzaj¹cej w wiêkszoœci krajów rozwiniêtych,
a szczególnie w USA. Pocz¹wszy od lat 90. zarobki cz³onków zarz¹du w korporacjach amerykañskich zaczê³y przekraczaæ zarobki przeciêtnych pracowników nie
o kilkadziesi¹t, lecz o kilkaset razy (rys. 1). W Europie dysporporcje s¹ wprawdzie
mniejsze, ale równie¿ i tu wytworzy³a siê warstwa spo³eczna dysponuj¹ca nieproporcjonalnie wysokimi dochodami.

Rys. 1. Wynagrodzenie cz³onków zarz¹du (CEO) jako wielokrotnoœæ przeciêtnej p³acy
w USA w latach 1960–2005
ród³o: Executive Excess 2008, Institute for Policy Studies and United for a Fair Economy.

W procesie wzrostu indywidualnego bogactwa mo¿na wyró¿niæ kilka rodzajów czynników, które w mniejszym lub wiêkszym stopniu przyczyniaj¹ siê do
akumulacji prywatnych zasobów. S¹ to: czynniki natury ogólnej, czynniki specyficzne oraz czynniki o charakterze lokalnym. Do czynników natury ogólnej nale¿¹:
1) wzrost gospodarczy mierzony przyrostem PKB,

876

Joanna Pietrzak

2) wzrost wyceny aktywów (papierów wartoœciowych, nieruchomoœci etc.),
3) pojawienie siê bran¿ (zawodów), umo¿liwiaj¹cych osi¹ganie dysproporcjonalnie wysokich dochodów,
4) regu³y rz¹dz¹ce alokacj¹ aktywów (mechanizm bogacenia siê najbogatszych).
W ramach czynników specyficznych pojawiaj¹ siê okolicznoœci, powoduj¹ce
tzw. fale nap³ywu bogactwa [Philips, 2006]. Nale¿¹ do nich takie zjawiska jak:
upowszechnienie siê nowych technologii, wprowadzenie innowacji i „kreatywnych” produktów finansowych, sprzyjaj¹ce przepisy prawne, preferencyjne
bodŸce ze strony rz¹du, miêdzynarodowy wymiar emigracji. Do klasycznych
przyk³adów czynników specyficznych, wywo³uj¹cych fale nap³ywu bogactwa
w ostatnim czasie mo¿na zaliczyæ rozwój technologii informatycznych pod koniec XX w. (zakoñczony tzw. „bañk¹ internetow¹” w roku 2001). W latach
2004–2007 do takich czynników nale¿a³ boom na rynku nieruchomoœci, rozwój
innowacyjnych produktów finansowych oraz wzrost wartoœci akcji firm sektora
finansowego, zakoñczony bañk¹ kredytów hipotecznych typu sub-prime.
Poszerzaniu zakresu bogactwa sprzyjaj¹ te¿ czynniki o charakterze lokalnym,
specyficzne dla wybranych krajów lub regionów. Chodzi o takie zjawiska jak np.
lokalny wymiar przedsiêbiorczoœci, liczba ofert pierwotnych na rynku kapita³owym, przebieg procesów prywatyzacyjnych, poziom cen nieruchomoœci, prawo w³asnoœci intelektualnej, mechanizmy kreacji gwiazd sportu, popkultury itp.
Dla przyk³adu, wprowadzenie na gie³dê firmy Google w roku 2005 „wykreowa³o”
w sposób natychmiastowy piêciu miliarderów i tysi¹c milionerów [Maude, 2006].
Prze³om wieku XX i XXI mo¿na okreœliæ jako fazê „kapitalizmu finansowego”
zapocz¹tkowan¹ reformami liberalizuj¹cymi rynki finansowe w USA, Wielkiej
Brytanii i innych wysoko rozwiniêtych krajach. Cech¹ charakterystyczn¹ tej fazy
jest nieproporcjonalny wzrost znaczenia rynków kapita³owych, poœredników
wystêpuj¹cych na tych rynkach oraz procesów i instrumentów finansowych.
Ogó³ zjawisk zwi¹zanych ze wzrostem znaczenia sektora finansowego w gospodarce okreœlany jest terminem „finansyzacja” (financialization). Oznacza to
zwiêkszaj¹c¹ siê rolê motywów finansowych, rynków finansowych, podmiotów
i instytucji finansowych w funkcjonowaniu gospodarek narodowych i w gospodarce miêdzynarodowej [Epstein, 2006]. Wed³ug P. Dembinskiego [Dembinski,
2009] terminu „finansyzacja” u¿ywa siê dla okreœlenia rosn¹cej, a wrêcz dominuj¹cej roli rynków i instytucji finansowych w gospodarce oraz ich wp³ywu na
procesy decyzyjne przedsiêbiorstw i osób indywidualnych, wzrost gospodarczy
oraz podzia³ dochodów i bogactwa. Finansyzacja ma podobne znaczenie jak globalizacja – jest syntetycznym okreœleniem mniej lub bardziej widocznych zmian
strukturalnych w gospodarce. Podobnie jak w przypadku globalizacji, zmiany s¹
wzajemnie powi¹zane, wywieraj¹ skutki w zakresie podzia³u w³adzy, dochodów
i bogactwa, a tak¿e schematów wzrostu gospodarczego. G³ówn¹ miar¹ tego zjawiska jest tempo wzrostu udzia³u sektora finansowego w dochodzie narodowym
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oraz porównawcze zestawienie zysków uzyskiwanych w sektorze finansowym
i sektorze niefinansowym. Gospodarka zdominowana przez kapita³ finansowy
charakteryzuje siê zale¿noœci¹ od d³ugu oraz przewag¹ inwestycji o charakterze
spekulacyjnym nad inwestycjami produkcyjnymi.
Proces finansyzacji w sposób znacz¹cy wp³yn¹³ na charakter mechanizmów
kreacji i akumulacji indywidualnej zamo¿noœci. Najwiêksz¹ rolê odegra³o upowszechnienie nowych instrumentów finansowych jako Ÿród³a dochodów osobistych. W warunkach finansyzacji coraz bardziej powszechnym wzorcem oszczêdzania staje siê bezpoœrednie lub poœrednie uczestnictwo w rynku kapita³owym
oraz akumulacja aktywów p³ynnych w celu dalszego inwestowania. Wzmacnia to
rolê instytucji finansowych, ale przede wszystkim modyfikuje sposób dochodzenia do bogactwa; daje wybranym grupom spo³ecznym mo¿liwoœæ zamiany
uczestnictwa w realnej gospodarce i uzyskiwania dochodów opartych na pracy
na pasywne, niewypracowane dochody z inwestycji. Potwierdzeniem tej tendencji jest np. fakt, ¿e w roku 2008 w ogólnej puli dochodów amerykañskich tzw.
deka-milionerów (osoby i rodziny uzyskuj¹ce ponad 10 mln USD rocznie) tylko
19% pochodzi³o z wynagrodzeñ za pracê. Pozosta³e 81% stanowi³y niewypracowane dochody z odsetek, dywidend, rent i innych zysków kapita³owych
[Domhoff, 2011].

3. Mechanizm powstawania nierównoœci dochodowych
i maj¹tkowych
Proces podzia³u bogactwa, niezale¿nie czy bierzemy pod uwagê kraje bogate,
czy biedne, przybiera postaæ krzywej, w której niewielka czêœæ populacji skupia
znaczn¹ czêœæ zasobów. Wzorzec ten mo¿e wystêpowaæ w ró¿nych proporcjach
(20/80, 10/90), ale zawsze uk³ada siê nierówno [Buchanan, 2002]. Analiza przyczyn
dysproporcji dochodowych i maj¹tkowych jest wa¿nym nurtem ekonomii, szczególnie w kontekœcie identyfikacji czynników zale¿nych od jednostki i tych, które
s¹ powodowane mechanizmami spo³ecznymi. Wœród ekonomistów przewagê zyskuje pogl¹d, ¿e wzorzec dystrybucji bogactwa jest niezale¿ny od indywidualnych uwarunkowañ, takich jak zdolnoœci twórcze, sk³onnoœæ do ryzyka,
inteligencja itp., poniewa¿ zale¿noœci pojawiaj¹ siê na poziomie du¿ych grup
spo³ecznych i maj¹ charakter sieciowy. Wynika st¹d wniosek, i¿ nierównoœci
w podziale bogactwa dostrzegane w wiêkszoœci spo³eczeñstw, maj¹ niewiele
wspólnego z ró¿nicami osobistymi i talentami poszczególnych osób.
Kluczowymi elementami w dystrybucji bogactwa s¹: jego cyrkulacja oraz proces tworzenia lub niszczenia. Na poziomie jednostki mo¿emy mówiæ o wp³ywach
i wydatkach, przy czym ka¿dy z tych procesów powoduje transfer bogactwa miê-
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dzy ró¿nymi osobami; w ten sposób nastêpuje cyrkulacja bogactwa. S¹ jednak
przypadki nag³ego spadku lub przyrostu wartoœci bogactwa (spadek cen nieruchomoœci, hossa na gie³dzie itp.). W takich przypadkach bogactwo nie jest transferowane, lecz tworzone lub niszczone. Innymi s³owy, prywatne bogactwo mo¿e
zmieniaæ wartoœæ poprzez zwyk³e transfery miêdzy ró¿nymi podmiotami lub poprzez zwroty (pozytywne lub negatywne) z inwestycji.
Mechanizm, któremu podlegaj¹ czynniki kontroluj¹ce dynamikê sieci bogactwa jest nastêpuj¹cy [Buchanan, 2002]: z jednej strony zarobki i wydatki powoduj¹ cyrkulacjê bogactwa w ramach sieci spo³ecznych, w ustalonym tempie;
z drugiej strony dokonywane s¹ inwestycje, na skutek których wartoœæ bogactwa
systematycznie siê powiêksza (wychodzimy z za³o¿enia, ¿e w d³ugim okresie pozytywne zwroty z inwestycji przewy¿szaj¹ zwroty negatywne). Transakcje miêdzy ludŸmi powoduj¹ rozprzestrzenianie siê bogactwa w sieci powi¹zañ,
jednak¿e losowe zwroty z inwestycji powoduj¹ uruchomienie mechanizmu bogacenia siê najbogatszych (rich-get-richer). Nawet gdyby wszyscy zaczynali z jednakowymi zasobami, powodzenie w operacjach inwestycyjnych powoduje, ¿e
jedni bogac¹ siê szybciej ni¿ drudzy. Ci¹g pozytywnych zwrotów z inwestycji powiêksza osobiste bogactwo nie przez proste dodawanie, lecz przez pomno¿enie.
Warto bowiem podkreœliæ, ¿e z uwagi na mo¿liwoœci alokacyjne znaczenie zakumulowanego kapita³u jest wiêksze, ni¿ to wynika z jego nominalnej wartoœci.
Kapita³, nawet jeœli stanowi tylko czêœæ indywidualnych zasobów, ma dysproporcjonalny wp³yw na stan zamo¿noœci, dobrobyt i sukces ekonomiczny gospodarstw domowych i jednostek [Davies et al., 2008]. Warstwy ubo¿sze, niebêd¹ce
w stanie uczestniczyæ w operacjach kapita³owych, si³¹ rzeczy pozostaj¹ poza mechanizmem bogacenia siê. Jest to wystarczaj¹cy czynnik, prowadz¹cy do narastania nierównoœci w poziomie bogactwa w spo³eczeñstwie. Pamiêtajmy równie¿, ¿e
udzia³ w grze kapita³owej jest uwarunkowany nie tylko poziomem bogactwa, lecz
tak¿e dostêpem do informacji, odpowiedni¹ infrastruktur¹ telekomunikacyjn¹,
edukacj¹ itp. Jest oczywiste, ¿e osobom zamo¿nym ³atwiej jest spe³niæ te warunki
ni¿ biednym. W ten sposób nierównoœci, bêd¹ce wynikiem praw ekonomicznych
w³aœciwych dla uk³adów sieciowych, zakorzeniaj¹ siê w spo³eczeñstwie i tworz¹
trwa³y wzorzec dysproporcji.
Pog³êbianie siê nierównoœci dochodowych ma miejsce zarówno w ramach poszczególnych spo³eczeñstw, jak i w skali miêdzynarodowej. Mimo zapewnieñ, ¿e
globalizacja zmniejszy dystans miêdzy krajami biednymi i bogatymi, tak siê nie
dzieje. Ulegamy pozorom konwergencji, poniewa¿ dochód narodowy w krajach
biedniejszych czêsto roœnie w szybszym tempie ni¿ dochód w krajach rozwiniêtych. Jednak przepaœæ miêdzy nimi powiêksza siê. Mimo ¿e kraje bogate rozwijaj¹
siê w wolniejszym tempie, to wzrost ten odnosi siê do znacznie wiêkszej bazy
(œrednio 32 000 USD na g³owê w krajach bogatych versus 1500 USD na g³owê
w krajach biednych). Luka w wartoœciach bezwzglêdnych nie tylko nie zmniejsza
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siê, lecz w wielu wypadkach roœnie. Dzieje siê tak m.in. dlatego, ¿e rozwiniête gospodarki oferuj¹ nieproporcjonalnie wysokie dochody osobom ju¿ zamo¿nym,
przy bardzo skromnym arsenale œrodków s³u¿¹cych do poprawy losu biednych.
O ile mechanizm powstawania nierównoœci jest doœæ dobrze rozpoznany, o tyle
nie ma znanego i opisanego mechanizmu zmniejszaj¹cego rozdŸwiêk miêdzy bogatymi i biednymi.
Analizuj¹c zjawisko narastaj¹cych nierównoœci dochodowych i maj¹tkowych,
nie sposób pomin¹æ roli, jak¹ w tym procesie odgrywaj¹ tzw. oazy podatkowe,
czyli finansowe centra off-shore. Oœrodki te, bêd¹ce wielkimi beneficjentami globalizacji [Gostomski, 2010], sta³y siê powa¿nymi graczami na œwiatowym rynku finansowym m.in. dziêki tworzeniu szerokich mo¿liwoœci unikania podatków
przez firmy i osoby prywatne. Centra off-shore stanowi¹ fragment potê¿nej infrastruktury, sk³adaj¹cej siê z uprzywilejowanych jurysdykcji, banków, firm prawniczych, audytorskich i ksiêgowych oraz ca³ej gamy poœredników finansowych,
zapewniaj¹cych platformê przep³ywu transakcji miêdzy sfer¹ legaln¹ i nielegaln¹
[Hampton, 1996]. Do centrów off-shore ka¿dego roku nap³ywaj¹ ogromne sumy
niezadeklarowanych i nieopodatkowanych prywatnych aktywów zamo¿nych
obywateli ró¿nych krajów. Bogate osoby chroni¹ w ten sposób swój maj¹tek
przed zmianami kursów walutowych, niestabilnoœci¹ polityczn¹ i gospodarcz¹,
a przede wszystkim przed obci¹¿eniami podatkowymi. Nastêpuj¹ dwa bardzo
niekorzystne zjawiska: (1) odp³yw kapita³u, czêsto z krajów biednych (Afryka,
Ameryka £aciñska, Europa Wschodnia) oraz (2) umniejszenie lokalnych
wp³ywów podatkowych i wypaczenie regu³ redystrybucji bogactwa. Uchylanie
siê od podatków przez osoby najbogatsze pog³êbia lukê maj¹tkow¹, poniewa¿
sk³ania rz¹dy do narzucania wiêkszych obci¹¿eñ podatkowych na mniej zamo¿ne
warstwy spo³eczeñstwa. Dalszym negatywnym skutkiem tego zjawiska jest
zmniejszenie nak³adów na edukacjê, kulturê, ochronê zdrowia, co równie¿ najbardziej uderza w warstwy najubo¿sze. Jednoczeœnie umacnia siê pozycja klas
najbogatszych, które, korzystaj¹c z miêdzynarodowej infrastruktury unikania podatków, skutecznie próbuj¹ „uwolniæ siê od obowi¹zku wnoszenia wk³adu do narodowego bogactwa” [Lasch, 1995].
Problem rosn¹cych nierównoœci ma dwa wymiary. Jeden to nierównoœci w zakresie dochodów, drugi to nierównoœci w zakresie zakumulowanego bogactwa.
Chocia¿ wiêkszoœæ opracowañ i dyskusji jest poœwiêcona nierównoœciom dochodowym, warto zwróciæ szczególn¹ uwagê na nierównoœci maj¹tkowe. Jak wynika
z wielu przyk³adów i obserwacji, dystrybucja bogactwa jest bardziej nierówna
ni¿ dystrybucja dochodów. Indeksy Giniego dla zgromadzonego maj¹tku s¹
z regu³y dwa razy wy¿sze ni¿ dla dochodów. W krajach rozwiniêtych wskaŸnik
Giniego dla dochodów wynosi przeciêtnie 0,3–0,4 natomiast dla maj¹tku ten sam
wskaŸnik wynosi 0,5 do 0,9. Dochody kapita³owe (dywidendy, odsetki itp.) wykazuj¹ znacznie wiêkszy stopieñ nierównoœci ni¿ dochody z pracy. W konsekwencji
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ró¿nice w podziale aktywów finansowych s¹ wiêksze ni¿ ró¿nice w podziale aktywów trwa³ych, natomiast najwiêksze ró¿nice w podziale dotycz¹ maj¹tków dziedziczonych [Davies, Shorrocks, 2011].
Skalê i tempo narastaj¹cych nierównoœci dochodowych i maj¹tkowych w ramach pojedynczych spo³eczeñstw najlepiej obrazuje obserwacja krajów zamo¿nych o du¿ym stopniu finansyzacji gospodarki. W tej grupie krajem o najwiêkszych nierównoœciach dochodowych s¹ Stany Zjednoczone. Economic Policy Institute w latach 1980 i 2006 bada³ przeciêtne dochody dolnej warstwy spo³ecznej,
obejmuj¹cej 90% Amerykanów, i górnej warstwy, obejmuj¹cej 1% spo³eczeñstwa.
W pocz¹tkowym roku badania najbogatszy 1% ludnoœci zarabia³ dziesiêæ razy
wiêcej ni¿ wiêkszoœæ spo³eczeñstwa. Na koñcu badanego okresu ró¿nica by³a ju¿
dwudziestokrotna [Pen, 2011], czyli premia z tytu³u bogactwa podwoi³a siê. Jednoczeœnie dochody najbardziej zamo¿nej warstwy obywateli USA, obejmuj¹cej
0,1% spo³eczeñstwa wzros³y w tym czasie z poziomu dwudziestokrotnie wy¿szego od œredniej w roku 1980 do poziomu osiemdziesiêciokrotnie wy¿szego w 2006.
Jeszcze bardziej drastyczne dysproporcje wystêpuj¹ w zakresie zgromadzonego
bogactwa: najbogatszy 1% zamo¿nych rodzin amerykañskich posiada maj¹tek
wart tyle, ile ca³y maj¹tek dolnej warstwy 95% spo³eczeñstwa. Jest to najwiêksza
luka maj¹tkowa wystêpuj¹ca we wspó³czesnych rozwiniêtych spo³eczeñstwach.
Oryginalny sposób przedstawienia nierównoœci dochodowych w Ameryce
znalaz³ duñski ekonomista Jan Pen [Pen, 2011]: „WyobraŸmy sobie, ¿e ludzki wzrost
jest proporcjonalny do osi¹ganych dochodów, wiêc ludzie o przeciêtnych dochodach s¹ przeciêtnego wzrostu. Nastêpnie wyobraŸmy sobie, ¿e ca³a doros³a populacja Ameryki przechodzi przed nami w ci¹gu jednej godziny w porz¹dku rosn¹cym w relacji do dochodów.
Pierwsi mijaj¹cy nas ludzie s¹ ca³kowicie niewidoczni; ich g³owy znajduj¹ siê pod powierzchni¹ ziemi. Nastêpnie pojawiaj¹ siê liliputy. Po up³ywie pó³ godziny mijaj¹ nas ludzie
wzrostu poni¿ej 1 m, gdy¿ mediana dochodów w Ameryce osi¹ga ok. 50% œredniej. Dopiero
po 45 minutach zaczynaj¹ siê pojawiaæ ludzie przeciêtnego wzrostu. W ostatnich minutach
mijaj¹ nas olbrzymy. Na 6 minut przed up³ywem czasu ludzie maj¹ 12 stóp wzrostu. Kiedy
mija nas ostatnia grupa 400 osób, ka¿dy z nich ma 2 mile wzrostu”.

Podsumowanie
Reasumuj¹c procesy bogacenia siê we wspó³czesnej gospodarce, dochodzimy
do wniosku, ¿e ka¿dy z aspektów cyklu ¿ycia bogactwa podlega zmianom: kreacja bogactwa staje siê coraz bardziej gr¹ finansow¹ (ponoszenie ryzyka i handel
ryzykiem) ni¿ realn¹ (produkcja i konsumpcja dóbr i us³ug); akumulacja bogactwa przesuwa siê z zarobków wypracowanych (dochody z pracy) w stronê zasobów niewypracowanych (inwestycje, spekulacja), natomiast kontrola nad
bogactwem przesuwa siê w coraz wiêkszym stopniu w stronê osób indywidual-
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nych, dysponuj¹cych aktywami rzeczowymi i finansowymi o ogromnej wartoœci.
Na uwagê zas³uguje zarówno kwestia koncentracji bogactwa, jak i jego polaryzacja. Narastanie dysproporcji dochodowych i maj¹tkowych obserwujemy równie¿
w Polsce. Ciekawym i po¿ytecznym kierunkiem dalszych badañ w tym zakresie
by³aby identyfikacja lokalnych czynników kreacji bogactwa, specyficznych dla
warunków ekonomicznych i spo³ecznych w naszym kraju.
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