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Streszczenie
Celem pracy jest empiryczna analiza procesu konwergencji w latach 1993–2008 i wpływu wzrostu gospodarczego na rozkłady dochodów w wybranych krajach Unii Europejskiej.
Z tego względu można stwierdzić, że badanie przeprowadzono z perspektywy obywateli
krajów UE. W pracy postawiono tezę, że inaczej postrzegana jest konwergencja widziana z punktu widzenia całych gospodarek, a inny obraz daje spojrzenie z pozycji mieszkańca wybranego kraju.
Analizę zrealizowano w kilku etapach. Początkowo odwołano się do klasycznych hipotez konwergencji (β bezwarunkowej i σ) w obrębie UE-27, następnie te same założenia
zbadano z uwzględnieniem liczby ludności poszczególnych gospodarek, jednak głównym
zadaniem badawczym podjętym w pracy było prześledzenie krajowych rozkładów dochodów dla początkowego i końcowego okresu, co pozwoliło odpowiedzieć na pytanie, czy
szybszemu wzrostowi w gospodarkach „nowej UE” towarzyszy zmniejszanie rozwarstwienia wewnątrz analizowanych systemów ekonomicznych.

Wprowadzenie
W drugiej połowie lat 80. XX wieku nastąpił ponowny (i bardzo intensywny) rozwój
badań nad wzrostem gospodarczym. Przesłanką do podjęcia na nowo tematu wzrostu gospodarczego była konstatacja, iż determinanty długookresowego wzrostu gospodarczego
z perspektywy rozwoju ekonomicznego są znacznie istotniejsze niż mechanizmy cyklu ko*
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niunkturalnego, czy też antycykliczna polityka (monetarna czy fiskalna). Jednym z problemów badawczych, wokół którego rozwinęła się teoria wzrostu gospodarczego, stała się
hipoteza konwergencji. Badania nad konwergencją miały udzielić odpowiedzi na pytanie,
czy jesteśmy świadkami postępującego zróżnicowania poziomu dobrobytu między krajami, czy też poziom dobrobytu wraz z biegiem czasu wyrównuje się.

1. Klasyczne hipotezy konwergencji
Największy rozwój badań empirycznych nad konwergencją gospodarczą przypadł na
lata 90. XX wieku. Punktem odniesienia dla współczesnego postrzegania procesu swoistego zbiegania się grupy gospodarek do wspólnego lub zbliżonego stanu równowagi (charakteryzującego się podobnym poziomem bogactwa oraz podobną stopą wzrostu gospodarczego) jest publikacja Baumola (1986). Warto w tym miejscu nadmienić, że dociekania Baumola zostały zainspirowane rozważaniami Abramovitza (1986), który na podstawie długoletnich obserwacji stwierdził, że w latach 1870–1979 nastąpiły bardzo duże zmiany w poziomie produktywności pracy w grupie wybranych krajów OECD z tendencją do
jej wyrównywania. Bardzo podobne wnioski zostały później sformułowane przez Baumola, który odniósł się do tego samego okresu badawczego i podobnej grupy gospodarek rozwiniętych. Wnioski Abramovitza, ale przede wszystkim Baumola, spotkały się z bezpośrednią krytyką ze strony De Longa (1988). Stwierdził on, że hipoteza konwergencji jest
ściśle uzależniona od arbitralnego przyjęcia grupy badanych gospodarek, a poszerzenie
składu próby powoduje rozmywanie się wniosków. Baumol wraz z Wolffem (1988) odpowiadając na krytykę wykazali, że konwergencja występuje tylko w „klubie” (grupie)
krajów bogatych, podczas gdy kraje ubogie pozostają ubogie. Uznaje się, że wskazana powyżej seria publikacji z połowy lat 80. XX wieku jest początkiem współczesnej debaty
nad konwergencją gospodarczą1.
Analiza konwergencji miała udzielić odpowiedzi na pytanie, czy współczesne gospodarki zbiegają do wspólnego stanu stacjonarnej równowagi i czy w związku z tym można ostatecznie oczekiwać, że poziom dobrobytu ma tendencję do wyrównywania się w przekroju całego świata. W literaturze przedmiotu najczęściej przyjmuje się klasyczne hipotezy β konwergencji oraz σ konwergencji2. Pierwsza z nich zakłada, że istnieje ujemna korelacja pomiędzy stopą wzrostu gospodarczego w pewnym okresie, a poziomem bogactwa (zazwyczaj PKB per capita) w momencie początkowym. Z kolei hipoteza σ konwergencji zakłada, że dyspersja poziomu bogactwa w grupie krajów wraz z biegiem czasu maleje. W przeciwnym razie może mieć miejsce zjawisko dywergencji typu σ.
Problem rozkładu bogactwa na świecie jest jednym z najczęściej poruszanych tematów, zarówno przez badaczy, jak i przez polityków gospodarczych. Wyniki prezentowa1 Do najistotniejszych prac przeglądowych można zaliczyć pozycje autorstwa De La Fuente (1997),
Sala-i-Martina (2002) i bodaj najczęściej cytowany artykuł Islama (2003). W polskiej literaturze warto
skazać opracowania Malagi (2004) lub Nowaka (2006).
2 Do literatury wzrostu gospodarczego pojęcia β i σ konwergencji (dywergencji) wprowadził Sala-i-Martin w swojej pracy doktorskiej z 1990 roku, a koncepcja ta została spopularyzowana dzięki pracy
Barro, Sala-i-Martin (1992).
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ne w literaturze przedmiotu dowodzą, że w skali całego świata w ostatnim wieku3 obserwowano proces dywergencji w dwóch wymiarach: po pierwsze, kraje biedne rozwijały
się wolniej niż kraje bogate (zjawisko β dywergencji), a po drugie, dyspersja poziomu dochodów per capita w przekroju gospodarek miała tendencję rosnącą (zjawisko σ dywergencji). Dodatkowo Quah (1996, 1997) przedstawił obraz światowej gospodarki, w którym rozkład dochodu ewoluuje w stronę układu bimodalnego, z podziałem na kraje biedne (Azja, Afryka, Ameryka Południowa) i bogate (OECD). Jednakże, powtórzenie tych
badań wykazało, że wyniki nie są odporne i zmiany w doborze krajów do analizy istotnie wpływają na otrzymywane rezultaty (Kremer, Ontaski i Stock, 2001).
Prace poświęcone problematyce klasycznej konwergencji opierały się na badaniach
empirycznych, w których jeden kraj był jedną obserwacją (kraj traktowano jako jednostkę analityczną). W przypadku badania determinant wzrostu gospodarczego takie podejście jest w pełni uzasadnione, gdyż w każdym kraju mogą istnieć inne czynniki wzrostu,
tj. instytucje, prowadzona polityka gospodarcza, poziom edukacji, które oddziałują na stopę wzrostu gospodarczego. Natomiast w przypadku próby udzielenia odpowiedzi na pytanie, czy biedni rozwijają się szybciej niż bogaci, takie podejście jest obarczone istotnym
mankamentem. Z punktu widzenia całego świata, jak i poszczególnych grup państw istotna jest populacja kraju biednego i bogatego. Inaczej przebiegać będzie rozumowanie dla
przypadku, w którym krajem biednym, doświadczającym szybkiego wzrostu, jest bardzo
ludne państwo, a inaczej, gdy jest to ośrodek o znikomym odsetku światowej (regionalnej) liczby ludności.
Powyższy problem można po części rozwiązać poprzez używanie danych ważonych
populacją uwzględnianego kraju. Po dokonaniu takiego zabiegu można stwierdzić, że światowy rozkład dochodu nie wykazuje bimodalności (Jones, 1997). Co więcej, używając ważonych populacją danych można stwierdzić, że zarówno β, jak i σ dywergencja nie znajdują potwierdzenia, a wręcz przeciwnie, dochód osób biednych rósł szybciej, niż osób bogatych, a nierówności w dochodzie miały tendencję do zanikania (Schultz, 1998). Używając pojedynczego kraju jako jednostki analitycznej, zjawisko β konwergencji praktycznie nie występuje. Po użyciu populacji jako wagi dla każdej gospodarki ujemna zależność
pomiędzy początkowym poziomem bogactwa, a późniejszą stopą wzrostu jest w pełni potwierdzona, gdyż kraje o dużej liczbie ludności (Chiny, Indie, Indonezja) znalazły się w grupie krajów biednych i doświadczających wysokiego tempa wzrostu gospodarczego (Sala-i-Martin, 2006).
Użycie danych o dochodzie per capita ważonych populacją danego kraju nie pozwala na określenie rozkładu dochodu i pomiaru nierówności wewnątrz analizowanego kraju. Wynika to z przyjęcia założenia, że wszyscy obywatele mają ten sam poziom dochodu, jaki wskazuje średnia. Można więc stwierdzić, że takie podejście nadal uniemożliwia
spojrzenie na domniemaną konwergencję z perspektywy mieszkańca danego kraju. Stąd
pomysł, by wykorzystać badania reprezentacyjne i stworzyć empiryczne rozkłady dochodu wewnątrz poszczególnych gospodarek, a następnie zdiagnozować procesy zanikania
(bądź nasilania się) rozwarstwienia dobrobytu.
3 Z uwagi na konieczność korzystania z wiarygodnych danych nie prowadzi się analiz empirycznych
dla lat wcześniejszych niż połowa XIX w.
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Odwołanie się do rachunków narodowych skojarzonych z danymi o rozmiarach populacji i wewnątrzkrajowych rozkładów dochodów można znaleźć w pracach: Schultz
(1998); Squire, Deninger (1996); Bhalla (2002); Quah, (2002); Sala-i-Martin (2006). Podkreślić jednak należy, że we wszystkich przytoczonych pozycjach operuje się bardzo wysokim poziomem agregacji (kontynent, świat), na uboczu pozostawiając ujęcie regionalne lub analizę wybranego kraju. Całkowicie też pomija się kwestie transformacji gospodarczej.
Od połowy lat 90. XX wieku zarysował się w literaturze przedmiotu konsens, że konwergencja ma charakter warunkowy, co oznacza występowanie tego procesu wśród selektywnie dobranych grup krajów (klubów). Przykładem takiej grupy mogą być, np. kraje zrzeszone w OECD, czy też kraje należące do Unii Europejskiej (Baumol, 1986; Mankiw, Romer i Weil, 1992). Typowe analizy konwergencji wewnątrz klubów traktowały poszczególne gospodarki jako jednostki analityczne, pomijając wewnątrzkrajowe rozkłady dochodów.
W związku z tym, w niniejszej pracy podjęto próbę połączenia dwóch zarysowanych
ujęć. Z jednej strony zdecydowano się ograniczyć badanie do wybranej grupy państw już
należących do ugrupowania integracyjnego (klubu), jakim jest Unia Europejska. Dodatkowo uwzględniono aspekt transformacji gospodarki Polski. Z drugiej strony odwołano
się nie tylko do klasycznie pojmowanych hipotez konwergencji, ale sięgnięto także do danych ważonych rozmiarami populacji, a następnie przeanalizowano rozkłady dochodów
wewnątrz poszczególnych systemów gospodarczych.

2. Metoda testowania klasycznych hipotez konwergencji
Zjawisko konwergencji jest ściśle związane z neoklasycznym modelem wzrostu gospodarczego. W tym przypadku konwergencja oznacza dodatnią korelację pomiędzy początkową odległością od stacjonarnego stanu równowagi, a późniejszym tempem dojścia
do tego stanu. Niech y* będzie wartością produktu na osobę w stacjonarnym stanie równowagi, natomiast y(t) będzie wartością produktu na osobę w czasie. Szybkość konwergencji można wyznaczyć z następującej zależności:
(1)

gdzie: β* – szybkość konwergencji mierząca tempo zbieżności do y*.
Rozwiązanie równania różniczkowego (1) ma postać:
(2)

gdzie: y(0) – wartość produktu na mieszkańca danego kraju w momencie początkowym.
Równanie (2) można przekształcić do postaci wskazującej tempo wzrostu produktu
w przeliczeniu na mieszkańca:
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(3)

Powyższą zależność aproksymowano funkcją regresji (4), co stworzyło podstawy do empirycznej weryfikacji hipotezy bezwarunkowej β konwergencji.
(4)

gdzie: y(t) – wartość PKB per capita w danym kraju w ostatnim roku; y(0) – wartość PKB
per capita w danym kraju w roku początkowym; bj – estymowane parametry modelu (gdzie
j = 0; 1); εt – składnik losowy o rozkładzie normalnym z zerową wartością oczekiwaną
i stałą wariancją.
Występowanie zbieżności do stanu stacjonarnego wymaga zatem, by parametr b1 przyjmował ujemne wartości.
Warto zauważyć, że dzięki równości można wyznaczyć empiryczną wartość współczynnika b, który informuje o szybkości zbieżności grupy gospodarek do stacjonarnego
stanu równowagi:
(5)

W celu weryfikacji hipotezy σ konwergencji należy określić dyspersję poziomu produktu per capita. Najczęściej wykorzystuje się odchylenie standardowe (s), jednak jest to
miara, która identyfikuje bezwzględne zróżnicowanie rozkładu danej cechy. Inną miarą,
równie często przyjmowaną, jest współczynnik zmienności (Vx), który ma tę zaletę, że
określa względne zróżnicowanie cechy. Z tego względu w niniejszej pracy określono współczynnik zmienności wartości PKB per capita dla każdego analizowanego roku. Zmniejszanie się rozproszenia wokół średniej wartości produktu na mieszkańca będzie świadczyć
o zachodzeniu procesu konwergencji typu σ.
Zgodnie z przedstawionymi założeniami podjęto próbę empirycznej weryfikacji klasycznych hipotez konwergencji dla 27 gospodarek Unii Europejskiej. Podstawowym źródłem danym była baza Banku Światowego (ang. World Development Indicators Database
– WDI). Wartości PKB na mieszkańca wyrażono w cenach stałych w dolarach USA z 2000
roku.
W związku z wydarzeniami i procesami, które miały miejsce od początku lat 90. XX
wieku (m.in.: przejście większości krajów państw przyjętych do UE po 2004 r. od gospodarki centralnie planowanej do gospodarki rynkowej; zmiany geopolityczne: zjednoczenie Niemiec, rozpad Czechosłowacji, odzyskanie niepodległości przez kraje związkowe
ZSRR; rewolucja technologiczna – internetowa; a także niespotykane dotychczas procesy integracyjne w ramach Unii Europejskiej), w niniejszej analizie przyjęto, że okres badawczy obejmuje lata 1993–2008. W ten sposób pominięto okres szoku transformacyjnego, który najczęściej wypacza wyniki badań empirycznych.
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3. Wyniki testowania klasycznych hipotez konwergencji
W niniejszej pracy klasyczne hipotezy konwergencji początkowo weryfikowano bez
uwzględniania rozmiarów populacji danego kraju, a następnie dokonano ważenia liczbą
mieszkańców. W pierwszym przypadku można stwierdzić, że każdy kraj UE-27 ma taki
sam wpływ na uzyskane rezultaty. Wyniki estymacji parametrów równania (4) wraz z charakterystykami informacyjnymi zamieszczono w tabeli 1. Dodatkowo rys. 1 ilustruje uzyskaną zależność, a w zgodzie z założeniem nieuwzględniania populacji każdy kraj zobrazowano za pomocą „bąbla” o tym samym rozmiarze.
Tabela 1. Wyniki estymacji równania β konwergencji w krajach UE-27 w latach 1993–2008
Testowana hipoteza konwergencji

b0

b1

R2

p(F)

β

β nieważona

0,136 (0,020)

–0,011 (0,002)

0,493

0,000

0,012

β ważona

0,136 (0,004)

–0,012 (0,000)

0,661

0,000

0,012

Objaśnienia: w nawiasach podano błędy standardowe.
Źródło: opracowanie własne.

Na podstawie przeprowadzonej analizy można stwierdzić, że:
• nachylenie linii regresji jest wyraźnie ujemne, co potwierdzają dane z tabeli 1, w której oszacowano, że proces konwergencji do stacjonarnego stanu równowagi przebiegał w tempie 1,2% rocznie. Oznacza to, że połowiczny okres dojścia do stanu
stacjonarnej równowagi wynosi 60 lat;
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• współczynnik b1 jest statystycznie istotny na poziomie 1%;
• współczynnik determinacji wynosi 49,3%, co oznacza, że w prawie 50% początkowy poziom produktu na mieszkańca wyjaśnia późniejsze zróżnicowanie tempa
wzrostu PKB per capita;
• poziom istotności statystyki F był mniejszy od 0,001, co oznacza odrzucenie hipotezy o braku łącznego wpływu zmiennych objaśniających na zmienną objaśnianą
z prawdopodobieństwem ponad 99%.
Analogiczne obliczenia dla β konwergencji w krajach UE-27 w latach 1993–2008 przeprowadzono też przy uchyleniu założenia, że jeden kraj to jednostka analityczna. Usunięcie tego zastrzeżenia powoduje, że każdy kraj UE-27 ma inny wpływ (uzależniony od liczby ludności) na wyniki analizy. Otrzymane rezultaty są przedstawione w ostatnim wierszu tabeli 1, a ich graficzną prezentacją jest rys. 2. Tym razem obserwacje dotyczące początkowego poziomu PKB per capita oraz stopy wzrostu gospodarczego zilustrowane są
za pomocą „bąbla”, którego rozmiary są proporcjonalne do liczby ludności danego kraju.
Na podstawie przeprowadzonej analizy można stwierdzić, że uwzględnienie liczby
ludności nie wprowadza statystycznie istotnych różnic, z wyjątkiem widocznego wzrostu współczynnika determinacji. Dodatkowo należy zauważyć, że największe okręgi, przypisane najludniejszym państwom, leżą bardzo blisko wykreślonej linii trendu. W związku z tym należy uznać, że uzyskane relacje regresyjne są zgodne z założeniami konwergencji typu β.
Na rys. 3 przedstawiono wartości współczynnika zmienności poziomu produktu na
mieszkańca dla krajów UE-27 w latach 1993–2008. Ponownie nie uwzględniano liczby
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ludności, by następnie dokonać ważenia rozmiarami populacji. W pierwszym przypadku
początkowe zróżnicowanie poziomu bogactwa wynosiło około 72%. Po 16 latach analizowany wskaźnik zmniejszył się do 67%. Analogiczne miary uwzględniające rozmiary
populacji krajów UE równe były 47% w 1993 r. i 44% w 2008 r. Jak widać, niezależnie
od przyjętych założeń zróżnicowanie badanej zmiennej wykazywało malejącą tendencję.
Analityczną postać uzyskanych relacji ekonometrycznych umieszczono na rys. 3.
W tym miejscu warto podkreślić, że współczynniki kierunkowe stosownych funkcji
są ujemne, lecz przyjmują bardzo małe wartości. Z jednej strony potwierdza to hipotezę
występowania konwergencji gospodarczej typu σ dla krajów UE-27, ale różnice w poziomie produktu per capita zmniejszają się powoli.

4. Metoda estymacji rozkładu dochodu per capita w badanej gospodarce
Zgodnie z przedstawionymi wyżej uwagami konwergencję gospodarczą, niezależnie od
jej typu, zwykło się badać w przekrojach międzynarodowych, traktując informacje z danego państwa jako jeden obiekt pochodzący z analizowanej populacji. Alternatywą dla takiego podejścia jest zbadanie wewnątrzkrajowego rozkładu dochodu, najlepiej per capita. Zapewnia to uwzględnienie liczby ludności, a dodatkowo uchyla nadmiernie restrykcyjne założenia o tożsamości dochodu każdego obywatela z ogólnokrajowym średnim dochodem4.
4 Dysponując informacjami o wewnątrzkrajowych rozkładach można dokonać agregacji do poziomu regionu, grup regionów lub świata. W ten sposób uzyskuje się możliwość porównania uzyskanych
rezultatów z wynikami „tradycyjnie” prowadzonych analiz konwergencji. Patrz: Bhalla (2002) lub Bourguignon i Morrison (2002).
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W niniejszym opracowaniu podjęto próbę odtworzenia rozkładów dochodu dla osobno traktowanych wybranych dużych gospodarek europejskich. Realizacja tego zadania wymagała dokonania dwóch kluczowych wyborów. Pierwszym było wskazanie źródła danych; drugim dobór statystyczno – ekonometrycznej metody estymacji rozkładu.
W pierwszym przypadku odwołano się do chyba najbardziej kompleksowej bazy danych na temat rozkładów różnie pojmowanego „dobrobytu”, jaką jest World Income Inequality Database – WIID5. Jest to zasób informacji opracowanych przez World Institute for Development Economics Research of the United Nations University (UNU-WIDER)
w Helsinkach. Konstrukcja WIID wprost nawiązuje do pracy Deiningera i Squire’a (1996),
realizowanej pod auspicjami Banku Światowego. Obecnie aktualizacje tych zbiorów danych ukazują się tylko w formie kolejnych wersji WIID.
WIID jest kompilacją informacji przygotowywanych przez krajowe organy statystyki publicznej. W niektórych przypadkach sięga się do najbardziej wiarygodnych opracowań organizacji międzynarodowych lub szacunków eksperckich. Dane ze wspomnianego źródła, zawsze w ujęciu rocznym, odwołują się do wskaźników pokazujących rozkład
dochodu lub konsumpcji (o ile jest to możliwe) w ujęciu per capita6.
Z bazy WIID wybrano informacje dotyczące sześciu dużych gospodarek europejskich.
Były to: Francja, Hiszpania, Niemcy, Polska, Wielka Brytania i Włochy. Decydowało kryterium demograficzne, gdyż mieszkańcy wymienionych państw stanowią około 70% ogólnej populacji UE-27. Dodatkowo przypomnieć należy, że uwzględnienie liczby ludności
w analizowaniu klasycznych hipotez konwergencji wskazywało na to, że w grupie dużych
systemów ekonomicznych bardzo wyraźnie widoczny był odwrotny związek początkowego poziomu bogactwa i stopy wzrostu w późniejszym okresie, tj konwergencja typu β.
Z tego względu interesujące jest zbadanie, czy proces zbiegania się gospodarek jest również widoczny z perspektywy mieszkańców analizowanych państw.
Zakres czasowy obejmował dwa wybrane lata. W każdym przypadku okresem początkowym był rok 1993. W dalszej kolejności określono rozkład dla ostatnich dostępnych
w WIID obserwacji rocznych.
Bardziej skomplikowaną kwestią jest zdefiniowanie zakresu przedmiotowego. Jak już
wspomniano, naczelnym zadaniem było odtworzenie wewnatrzkrajowego rozkładu dochodu per capita. Dane pozyskane wprost z WIID pokazują jedynie udziały (w %) poszczególnych decyli populacji w globalnym dochodzie. W związku z tym, w niniejszej pracy
przyjęto, że łączny dochód to wartość PKB (w USD) w cenach stałych z roku 2000. Liczebność danego decyla populacji odtworzono na podstawie ogólnej liczby mieszkańców
analizowanego kraju. Oba wskaźniki zaczerpnięto z bazy WDI. Uwzględniając wartość
dochodu, liczebność decyli i ich udział w globalnym dochodzie można było ustalić dochód per capita każdego decyla, czyli uzyskano wewnątrzkrajowy rozkład dochodu, ale
tylko dla próby liczącej 10 punktów (decyli) każdej populacji. Uznano, że jest to zbyt niedokładne przybliżenie i w związku z tym zdecydowano się na próbę oszacowania ciągłego (a co najmniej quasi–ciągłego) rozkład dochodu dla całej populacji.

5
6

Wykorzystano wersję aktualizowaną w 2008 r.
Więcej na temat konstrukcji danych i ich zakresów można znaleźć w: UNU-WIDER (2008).
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W tym przypadku można sięgnąć do metod parametrycznych, które wymagają założenia a priori pewnego rozkładu prawdopodobieństwa analizowanej zmiennej losowej,
tu: dochodu per capita. Może to być, np. rozkład normalny, χ 2 lub inny znany rozkład ciągłej zmiennej. Następnie można ustalić wartość kluczowych parametrów. Wadą takiego
podejścia jest arbitralne dobieranie postaci rozkładu, które abstrahuje od empirycznych
wyników otrzymanych dla próby.
Odmienne podejście wykorzystują metody nieparametryczne. W tym przypadku można budować histogram, który jest najprostszym, nieparametrycznym, odtworzeniem rozkładu dla populacji. Posłużenie się histogramem jest jednak także obarczone niekorzystnymi cechami. Są to: woluntarystyczne ustalenie szerokości poszczególnych przedziałów
rozkładu oraz niemożność uzyskania algebraicznego opisu histogramu w postaci funkcji
ciągłej, co przekreśla możliwość całkowania funkcji gęstości prawdopodobieństwa7.
Do metod nieparametrycznych zalicza się także wykorzystanie jądrowych estymatorów gęstości prawdopodobieństwa (ang. kernel density estimators). Ich idea sprowadza
się do tego, by na podstawie informacji o rozkładzie próby, którego postać analityczna nie
jest znana, zbadać rozkład prawdopodobieństwa w najbliższym otoczeniu każdego punktu (wartości) próby i ustalić możliwie najdokładniejsze, algebraiczne odtworzenie rozkładu dla populacji.
Formalne ujęcie wspomnianej metody przytacza Silverman (1992). Niech X będzie
ekonomiczną zmienną losową o nieznanym rozkładzie prawdopodobieństwa f. W wyniku przeprowadzanych eksperymentów (badań) otrzymano informacje o n-elementowej próbie pochodzącej ze zmiennej X. Wówczas możliwe jest wyznaczenie estymatora f (tj. przybliżenia otrzymanego z próby). Niech funkcja K (x) będzie nazywana „jądrem” (kernel –
patrz analogia do jądra operatora całkowego). Musi ona spełniać warunki:
• dziedziną i przeciwdziedziną funkcji K(x) jest zbiór liczb rzeczywistych (R),
• K(x) ≥ 0 dla każdego x ∈ R,
•

(x) dx = 0,

• (–x) = K(x) dla każdego x ∈ R.
Funkcję f1(x) nazywamy estymatorem jądrowym gęstości prawdopodobieństwa f, gdy:
(6)

Licznik wyrażenia w nawiasie zależności (6) identyfikuje otoczenie punktu (wartości) pochodzącego z próby, natomiast stała h to parametr wygładzania wykresu funkcji f1(x).
Oceniając „jakość jądra” K(x) zwykle odwołuje się do kryterium minimalizacji scałkowanego błędu średniokwadratowego (ang. Mean Integrated Square Error – MISE), czyli całki wartości błędu średniokwadratowego dla całego zbioru R. Z kolei błąd średniokwadratowy (Mean Square Error – MSE) to wartość oczekiwana kwadratu błędu estymacji, czyli różnicy między oceną estymowaną a rzeczywistą. Optymalnym „jądrem” K(x),
7
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z punktu widzenia minimalizacji MISE, jest funkcja zaproponowana przez Epanecznikowa (1969):

(7)

W niniejszej pracy wykorzystano powyższą funkcję K(x), zatem uzyskano ciągłą funkcję
gęstości prawdopodobieństwa dla populacji, bez przyjmowania z góry jej postaci analitycznej.
Dobór parametru (h) oddziałuje na przebieg wykresu estymowanego rozkładu prawdopodobieństwa. Zbyt duże h nadmiernie wygładza wykres, zbyt małe h nadmiernie eksponuje lokalne ekstrema. Obie sytuacje są sprzeczne z rzeczywistymi właściwościami analizowanej populacji. W związku z tym badacz z reguły skazany jest na arbitralny dobór
tego parametru. Z uwagi na istniejącą w literaturze przedmiotu (Sala-i-Martin, 2006; Wójcik, 2004) zgodność w sprawie uproszczonego wyliczenia h, w niniejszej pracy zastosowano zależność:
(8)

gdzie: s – estymator odchylenia standardowego, otrzymany na podstawie próby.

5. Wewnątrzkrajowe rozkłady dochodu per capita w dużych gospodarkach
europejskich
Zgodnie z przedstawioną wyżej procedurą analityczną, rozkłady dochodów dla prób
(określone na decylach) posłużyły do odtworzenia rozkładów dochodów dla całych populacji badanych gospodarek europejskich. Graficzną prezentację uzyskanych dzięki jądrowym estymatorom gęstości prawdopodobieństwa zależności przedstawia rys. 4.
Poza graficznym odzwierciedleniem uzyskanych rozkładów określono także ich opisowe charakterystyki, wskazujące na zmienność, asymetrię i tempo zmian dochodu w poszczególnych frakcjach populacji. Stosowne informacje zawarto w tabeli 2.
Na podstawie zaprezentowanych wyników można stwierdzić, że wzrostowi gospodarczemu (tu: wzrostowi realnej wartości PKB per capita) towarzyszył wzrost realnej wartości mody (dominanty) każdego z uzyskanych rozkładów. Dowodem jest przesunięcie
w prawo ekstremum rozkładu w ostatnim badanym okresie. Oznacza to poprawę dobrobytu badanych społeczeństw, jeśli ich reprezentacją jest najczęściej występujący odsetek
populacji.
Otrzymane rozkłady są generalnie unimodalne, za wyjątkiem Francji w 2003 r. W tym
przypadku wystąpił rozkład bimodalny, a zatem należy stwierdzić, że wystąpiło bardzo
silne rozwarstwienie się społeczeństwa francuskiego i wytworzenie się dwóch grup społecznych: mniej i bardziej zamożnych. Wyjaśnienie tego zjawiska wykracza poza pole ba-
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Tabela 2. Wybrane charakterystyki wewnątrzkrajowych rozkładów dochodu per capita
Vx

Kraj

As

AI D10 /AI D1

AI D10 z ostatostatni
ostatni
ostatni niego roku/
1993
1993
1993
AI D10 z 1993
rok
rok
rok

AI D1 z ostatniego roku/
AI D1 z 1993

Francja

34,23

28,92

0,42

x

7,99

5,50

1,02

1,48

Hiszpania

40,00

31,44

0,46

0,43

15,17

6,90

1,22

2,67

Niemcy

32,51

27,71

0,40

0,15

7,45

6,06

1,01

1,24

Polska

32,46

37,85

0,36

0,40

8,14

11,86

1,64

1,13

Wielka Brytania

36,00

36,20

0,35

0,38

9,05

97,5

1,44

1,34

Włochy

41,57

31,82

0,42

0,06

12,57

7,03

0,94

1,67

Objaśnienia: Vx – współczynnik zmienności (w %): stosunek wartości średniej arytmetycznej do odchylenia standardowego; As – współczynnik asymetrii: znormalizowany trzeci moment centralny; AI D10 – dochód per capita dziesiątego decyla
badanej populacji; AI D1 – dochód per capita pierwszego decyla badanej populacji; x – brak interpretacji danych.
Źródło: opracowanie własne.

dawcze niniejszej pracy, ale jako potencjalne determinanty tego stanu można wskazać: wieloetniczność Francji, różnice w poziomie edukacji oraz redystrybucję dochodów poprzez
transfery publiczne (OECD, 2008). Należy także zauważyć niejednoznaczne wskazania
dla Włoch z 2004 r. Można doszukiwać się analogii wobec Francji, ale rozwarstwienie nie
jest tak silne.
Wszystkie rozkłady empiryczne charakteryzują się asymetrią prawostronną, czyli liczniejsza jest część populacji, która uzyskuje dochód poniżej średniej wartości PKB. Równocześnie wszystkie otrzymane rozkłady charakteryzują się umiarkowaną dyspersją (nigdzie współczynnik zmienności nie przekroczył 50%). Dodatkowo warto zauważyć, że
zmienność 3 rozkładów zmalała w analizowanym okresie, czyli nastąpiło skupienie populacji wokół mody. W przypadku Polski i Wielkiej Brytanii pojawiła się przeciwna zmiana, tj. wzrost rozproszenia. Bimodalność rozkładu dochodu we Francji uniemożliwiła interpretację miar klasycznych.
Zmienność rozkładu dochodu ujęto także jako stosunek dochodu per capita dla najbogatszego i najbiedniejszego decyla badanych populacji w każdym z analizowanych okresów. W czterech przypadkach nastąpił spadek tego wskaźnika, choć nadal minimalna krotność przekraczała 5; wzrost badanego stosunku dotyczył Polski i Wielkiej Brytanii. Określono też tempo wzrostu realnego dochodu per capita dla najbiedniejszego i najbogatszego decyla badanych populacji. Tutaj w czterech przypadkach wyższe tempo wzrostu odnotowano dla najbiedniejszego decyla, a odmienne wskazania ponownie uzyskano dla Polski i Wielkiej Brytanii.

Zakończenie
Klasycznie prowadzone analizy statystyczno-ekonometryczne pozwalają stwierdzić,
że w gronie sześciu najludniejszych gospodarek europejskich nie ma podstaw do odrzucenia hipotezy o β i σ konwergencji gospodarczej. Szczególnie wyraźnie widać to w przy-
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padku używania wskaźników wzrostu ważonych rozmiarami populacji. Pamiętać jednak
należy, że wspomniane relacje odwołują się wyłącznie do wartości PKB per capita, a więc
pomijają zróżnicowanie rozkładu dochodu wewnątrz populacji danego kraju.
Wykorzystanie informacji o kształtowaniu się rozkładu dochodu w badanych systemach, czyli spojrzenie z bardziej zindywidualizowanej perspektywy mieszkańca danego
kraju, nie pozwala na postawienie tak jednoznacznych wniosków o zacieraniu się różnic,
nawet w klubie dużych gospodarek europejskich. Na przeszkodzie stoją: nasilające się rozwarstwienie społeczne Francji (potencjalnie też Włoch), skutkujące bimodalnością wewnętrznego rozkładu dochodu; powiększanie się zmienności rozkładu w przypadku Polski i Wielkiej Brytanii oraz szybsze tempo bogacenia się najbogatszej grupy ludności w porównaniu z tempem wzrostu dochodu najbiedniejszej części populacji. Ostatnie zjawisko
ponownie dotyczy Polski i Wielkiej Brytanii.
W tym miejscu należy jednak podkreślić wstępny charakter analiz przeprowadzonych
w niniejszej pracy. Bardziej kategoryczne wnioskowanie bez wątpienia wymaga kontynuacji badania z odwołaniem się do kolejnych lat i większej grupy państw.
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Convergence and Distributions of Income in Large European Economies
Summary
The aim of this paper is an empirical analysis of the convergence process in the years
1993–2008 and the impact of economic growth on income distribution in selected European
Union countries. Considering this fact one can state that research was conducted from the
perspective of EU citizens. The crucial hypothesis of this paper is statement that
convergence is differently perceived in terms of entire economies, and gives a different
picture from the perspective of the single citizen of the selected country.
The analysis was carried out in several stages. Initially, the authors referred to the
classical convergence hypotheses (unconditional β and σ convergence) within the EU-27,
then the same assumptions were examined taking into account population – weighted
indicators. However, the main aim of research undertaken in this study was to investigate
the individual within – country distribution of income for the initial and final period, which
allowed to answer the question whether faster growth of the ‘new EU’ was accompanied
by reduction of inequalities within analyzed economic systems.
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