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PRZETASOWANIE PŁAC:  

ZMIANY STRUKTURY WYNAGRODZEŃ W 
OKRESIE TRANSFORMACJI GOSPODARCZEJ 

 

 

Proces przechodzenia od gospodarki regulowanej biurokratycznie do gospodarki 
rynkowej uruchomi  daleko idące zmiany w hierarchii wynagrodzeń. Osoby 
cieszące się  wcześniej stosunkowo wysokimi zarobkami - np. robotnicy dużych 
przedsiębiorstw w tzw. strategicznych gałęziach przemysłu - nagle utraciły 
swoją uprzywilejowaną pozycję. W tym samym czasie, pracownicy, którzy 
wcześniej mogli liczyć  na co najwyżej przeciętną  płacę  - np. specjaliści w 
zakresie ekonomii, finansów czy prawa - nagle awansowali na szczyt drabiny 
zarobków.  Temu swoistemu przetasowaniu towarzyszy wzrost rozpiętości płac: 
pogłębia się różnica między tymi, którzy zarabiają  mało a tymi, którzy zarabiają  
dużo.  Pojawiła się  i rośnie grupa osób o bardzo wysokich zarobkach.  Są  to 
rzecz jasna prawidłowości statystyczne: nie wszyscy robotnicy stracili na 
przemianach i nie cała inteligencja na nich zyskała. Mówimy tu o dużych, 
zróżnicowanych grupach społecznych. Przy czym w przypadku grupy umownie 
nazwanej "inteligencją" to wewnętrzne zróżnicowanie powiększa się, podczas 
gdy w przypadku robotników ulega pewnemu zmniejszeniu. O ile dawniej 
zdecydowana większość  , powiedzmy ekonomistów, dzieliła ten sam los, o tyle 
obecnie spotykamy ekonomistów o bardzo wysokich zarobkach, z reguły w 
sektorze prywatnym, jak i słabo opłacanych ekonomistów na państwowych 
posadach.  Krócej mówiąc, tzw. "salariat" - osoby utrzymujące się  z płacy - 
przestał  być  grupą  jednorodną. Jedna jego część wchodzi do kręgu 
zamożności, druga zasila sferę  ubóstwa. 

 Pracownicy najemni, utrzymujący się z płacy stanowią  największą  grupę  
wśród ogółu pracujących, ich udział  wynosi 70 procent.  Wszystko co dotyczy 
"salariatu" ma zatem istotny wymiar społeczny. Jednocześnie, płaca jest dla tej 
grupy podstawowym źródłem utrzymania: w gospodarstwach domowych 
pracowników płaca stanowi ponad 80 procent dochodów.  Zmiany poziomu i 
struktury płac mają  więc istotne znaczenie dla poziomu życia znacznej części 
społeczeństwa. 
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 W niniejszym tekście pragniemy podjąć  trzy wątki dotyczące płac.  Po 
pierwsze, chcemy przedstawić  najważniejsze elementy dynamiki struktury płac 
w okresie transformacji gospodarczej.  Po drugie, pragniemy zastanowić się  nad 
uwarunkowaniami i przyczynami zmiany w relacjach płac. Po trzecie wreszcie, 
zamierzamy poruszyć  kwestię  roli polityki państwa w kształtowaniu płac. W 
szczególności stawiamy pytanie o to czy jest miejsce, a jeśli tak to jakie, dla 
polityki płac w gospodarce rynkowej.  Innymi słowy, pytamy o to co polityka ta 
może a czego nie może osiągnąć . 

 Ograniczone ramy tekstu sprawiają, że każdy z wymienionych wątków 
może być podjęty tylko skrótowo. Sygnalizujemy zatem tylko zagadnienia 
zdając sobie sprawę,  że zasługują  one na bardziej rozwinięte potraktowanie.1 

 Zacznijmy od faktów. Jakkolwiek zamierzamy skupić się na problemie 
zróżnicowania płac to musimy zacząć od dynamiki płac realnych.  Inne są 
bowiem implikacje wzrostu nierówności płacowych w sytuacji gdy płace realne 
rosną, a inne gdy spadają. W pierwszym przypadku wszyscy mogą zyskać w 
wymiarze absolutnym, mimo że część pracowników traci w wymiarze 
relatywnym, tj. ich płaca  spada w stosunku do płac innych grup. (Taka sytuacja 
zaistniała np. w Wielkiej Brytania w latach 80tych). W drugim przypadku, 
nieuniknione jest, iż pewne grupy zatrudnionych tracą nie tylko względnie ale i 
bezwzględnie (jest to sytuacja zbliżona do tej jaka wystąpiła w USA). 

 

Płace realne w okresie transformacji 

Powszechnie przyjmuje się, że przejście do gospodarki rynkowej spowodowało 
spadek płac realnych rzędu 30 procent.  Jest to szacunek oparty na błędnej 
podstawie.  Opiera się  on na przyjęciu za wyjściowy poziomu płac w roku 
1989.  Jeżeli jednak zmienimy rok bazowy na 1987, to wówczas okazuje się, że 
spadek płac realnych był znacznie mniejszy, rzędu 10 procent.  To co istotne, to 
fakt że rok 1987 stanowi znacznie bardziej właściwą  podstawę do analizy 
dynamiki płac aniżeli rok 1989.  Dlaczego? Otóż wskutek wysokiej inflacji 
między rokiem 1987 a 1989 nastąpił wysoki wzrost płac nominalnych. 
Wzrostowi temu nie towarzyszył jednak wzrost poda y towarów i usług.  Wręcz 
przeciwnie, wydłużały się  kolejki do sklepów, zwiększały się wymuszone 
oszczędności, rosły ceny na "czarnym" rynku.  Za pozornie wyższą płacę nie 
można było kupić więcej dóbr.  Z tymi objawami gospodarki niedoborów nie 
potrafiła sobie jednak poradzić statystyka i mylnie utożsamiła inflacyjny wzrost 
ilości pieniędzy w rękach ludzi ze zwiększoną możliwością zakupu dóbr. W 
efekcie błędnie odnotowano wzrost płac realnych w ciągu dwóch lat o 25 
                                                           
1     Szersze i bardziej dogłębne potraktowanie tematu  zawarte jest w pracy autora pt. Labor Market Transition 
and Changes in the Wage Structure: the Case of Poland, Warsaw University, PPRG Discussion Papers, No. 32  
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procent - "osiągnięcie" unikalne w skali świata. W tej sytuacji metodologicznie 
znacznie bardziej uzasadnione jest przyjęcie za wyjściowy poziomu płac w roku 
1987, poziomu nie obarczonego błędem gdy w tym czasie inflacja nie 
zniekształcała jeszcze statystycznego obrazu rzeczywistości. 

 To, że płace spadły w trakcie procesu restrukturyzacji jest jednak 
niewątpliwe. Kto jednak na tym najbardziej ucierpiał: bogaci czy biedni? 
Tendencja, którą obserwujemy jest jednoznaczna: płace pracowników wysoko 
zarabiających ucierpiały bardzo nieznacznie, istotnym spadkiem dotknięte 
zostały  natomiast płace pracowników nisko zarabiających.  Dla ilustracji, w 
roku 1993 płaca przeciętna (mediana) 20 procent najwyżej zarabiających była 
niższa tylko o niecałe 2 procent niż w 1987, podczas gdy płaca przeciętna 20 
procent najniżej zarabiających spadła o ponad 10 procent (zob. tablica 1).  
Zróżnicowana dynamika płac różnych grup społecznych prowadzi nas do 
tematyki nierówności płacowych. 

 

Płace względne i zróżnicowanie płac 

Zastąpienie planu przez rynek odbiło się negatywnie przede wszystkim na 
płacach pracowników nisko zarabiających, z reguły robotników o niższych 
kwalifikacjach.  Istotne jest jednak także to, czy na spadek płac pracowników 
nisko zarabiających nałożyło się pogorszenie się ich względnej pozycji.  Otóż 
jeśli patrzymy na stosunek miedzy płacami niskimi a płacą przeciętną 
(medianą), to okazuje się, że uległ on tylko bardzo nieznacznemu spadkowi.  W 
1993r pracownik nisko zarabiający (dolny decyl) zarabiał 60 procent przeciętnej 
płacy, niewiele mniej niż w 1987r (61 procent).2 Wynika stąd jeden istotny 
wniosek: wbrew obawom, zmiany w rozkładzie wynagrodzeń, w szczególności 
wzrost zróżnicowania płac nie przyczynił się do wzrostu sfery ubóstwa.  
Przyczyn wzrostu ubóstwa należy zatem szukać w ogólnym spadku płac oraz,  
przede wszystkim, we wzroście bezrobocia. 

 Nastąpił natomiast zauważalny wzrost relacji między płacami wysokimi 
(górny decyl) a płacą przeciętną. Zmienia się tym samym pojęcie płacy 
wysokiej: dawniej za płace umownie wysokie można było uznać płace o 60-70 
procent wyższe od mediany, obecnie dolną granic  płac wysokich jest już płaca 
wyższa od mediany o ponad 80 procent. Występują tutaj przy tym istotne 
różnice międzysektorowe. W sektorze prywatnym wysoko zarabiający zarabiają 

                                                           
2  Równie  jeśli chodzi o zróżnicowanie płac rok 1989 by  bardzo nietypowy; ostatnie dwa lata funkcjonowania 
systemu gospodarki komunistycznej charakteryzował y się  silnym spadkiem zró nicowania płac, 
prawdopodobnie w reakcji na rosn ce napi cie spo eczne i 
presje egalitarn  ze strony reprezentacji pracowniczych.  z tego powodu za punkt odniesienia przyjmujemy rok 
1987. 
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conajmniej dwa razy więcej niż przeciętny pracownik, podczas gdy w sektorze 
publicznym dostają  więcej o niecałe 80 procent. W obu sektorach wysokie 
płace stają  się coraz wyższe, ale to sektor prywatny nadaje tempo, sektor 
publiczny podąża z tyłu. 

 Wnioskiem ogólnym jaki wypływa z powyższych uwag jest, iż wzrost 
nierówności płacowych wywołany został "rozciągnięciem" prawej strony 
rozkładu wynagrodzeń, natomiast jego lewa strona pozostała prawie 
nienaruszona. Oznacza to, że dobrze zarabiający stają się wprawdzie jeszcze 
bardziej bogaci, ale źle zarabiający nie stają się bardziej biedni, przynajmniej 
jeśli biedę i zamożność rozumieć relatywnie, jako dystans dzielący od 
przeciętnej. 

 Jasne jest jednak, że pogorszyła się pozycja pracowników nisko 
zarabiających w stosunku do pracowników wysoko zarabiających. Ilustruje to 
miara zwana "stosunkiem decylowym" (tablica 2) będąca stosunkiem między 
przeciętną płacą 20 procent najlepiej zarabiających a przeciętną płacą 20 procent 
najniżej zarabiających. Stosunek ten dla całej gospodarki narodowej wynosi 
obecnie trzy, wyraźnie więcej niż w 1989r. (2.4), aczkolwiek nieco tylko więcej 
niż w 1987r (2.8). Zróżnicowanie płac rośnie, ale są to zmiany ewolucyjne, nie 
rewolucyjne. Ten gradualizm zmian wynika wszelako ze starcia się dwóch 
tendencji: powolnego i słabego wzrostu zróżnicowania płac w ciągle 
dominującym sektorze publicznym oraz szybkiego i wyraźnego wzrostu 
nierówności płacowych w sektorze prywatnym. 

 Jak przedstawia się relacja między płacami niskimi, wysokimi i płacą 
przeciętną w Polsce na tle innych krajów? Otóż pod tym względem Polska nie 
odbiega znacząco od przeciętnej dla OECD (tablica 3). Jeśli chodzi o płace 
niskie, to stosunek tych płac do płacy przeciętnej jest w Polsce mniej korzystny 
niż np. w Szwecji, Włoszech, Portugalii, Niemczech czy Francji, ale bardziej 
korzystny niż np. w Austrii czy Wielkiej Brytanii, nie mówiąc o USA.  
Nieomalże lustrzane odbicie widać gdy patrzymy na płace wysokie. W USA, 
Wielkiej Brytanii, a także we Francji są one wyższe w relacji do płacy 
przeciętnej niż w Polsce, są za to niższe w pozostałych krajach.  Na przykład w 
Niemczech, dziesiąty decyl (tj. płaca powyżej której znajduje się 10 procent 
najwyżej zarabiających) jest tylko o 64 procent wyższy od mediany, podczas 
gdy w Polsce o 82 procent. Również stosunek między płacami wysokimi i 
niskimi jest w Polsce obecnie dość typowy dla krajów o gospodarce rynkowej.  
Aczkolwiek  w USA, Wielkiej Brytanii, czy Austrii, obserwujemy większe 
rozpiętości płac niż w naszym kraju, to w pozostałych krajach (z wyjątkiem 
Francji, gdzie stosunek decylowy wynosi tyle samo ile w Polsce), względny 
dystans między płacami wysokimi i niskimi jest mniejszy.  Generalnie, można 
stwierdzić, że Polska nie jest obecnie krajem charakteryzującym się spłaszczoną 
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strukturą płac. W szczególności zaznacza się zjawisko występowania płac 
relatywnie wysokich. 

 Rozpatrywane wcześniej miary mówią jedynie o tym co dzieje się na 
krańcach rozkładu wynagrodzeń. Syntetyczną miarą nierówności, rejestrującą 
zmiany na wszystkich poziomach płac jest współczynnik Gini'ego (tablica 2). 
Współczynnik Giniego należy odczytywać następująco: wartość współczynnika 
pomnożona przez dwa mówi o ile - średnio rzecz biorąc - różnią się w stosunku 
do  średniej płacy płace dwóch losowo wybranych osób. Na przykład 
współczynnik Gini'ego równy 25 procent oznacza, że przeciętnie różnica miedzy 
płacami dwóch osób wynosi 50 procent średniej płacy. Współczynnik Gini'ego 
przybiera wartość od 0 do 100; im wyższa wartość, tym większe jest 
zróżnicowanie płac. 

 Zmiany współczynnika Gini'ego potwierdzają tezę o umiarkowanym 
wzroście nierówności płacowych w skali całej gospodarki narodowej. W 
sektorze publicznym zróżnicowanie płac wzrosło bardzo nieznacznie i pozostaje 
stosunkowo nieduże. W przeciwieństwie do tego, obserwujemy relatywnie 
wysoką wartość współczynnika Gini'ego w sektorze prywatnym: rozpiętość płac 
sięga tam przeciętnie 60 procent średniej płacy. Jest to wartość  leżąca w 
przedziale typowym dla większości rozwiniętych gospodarek rynkowych; niższa 
niż np. w USA, lecz większa niż np. w Niemczech. 

 Widać  iż to sektor prywatny wytycza trend wzrostu zróżnicowania płac, 
proces dekompresji wynagrodzeń w sektorze publicznym jest wyraźnie słabszy.  
Można zatem sądzić, że poszerzanie sfery własności prywatnej prowadzić 
będzie do dalszego wzrostu nierówności. 

 Interesujące są zmiany w zróżnicowaniu płac w obrębie podstawowych 
dwóch grup zawodowych: pracowników zatrudnionych na stanowiskach 
robotniczych i pracowników zatrudnionych na stanowiskach nierobotniczych.  
W gospodarce centralnie planowanej zróżnicowanie płac było większe w 
zawodach robotniczych niż w zawodach nierobotniczych.  Wraz z transformacją 
gospodarki sytuacja ta uległa odwróceniu; płace robotników są obecnie mniej 
zróżnicowane niż płace "białych kołnierzyków", co jest sytuacją typową dla 
gospodarek rynkowych, odzwierciedlającą większe zróżnicowanie kapitału 
ludzkiego wśród pracowników umysłowych. 

 

 

Czy następuje polaryzacja pracowników? 
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Innymi słowy, czy zaznacza się podział na nisko i wysoko zarabiających, przy 
jednoczesnym zmniejszaniu się grupy osób średnio zarabiających?  Wniosek 
taki często jest wyciągany na podstawie stwierdzenia wzrostu rozpiętości płac.  
Wbrew pozorom jednak, polaryzacja i wzrost nierówności nie muszą iść w 
parze.  Może nawet zaistnieć sytuacja, że zaznaczą się dwa bieguny płacowe 
przy spadku nierówności.  Polaryzacja i nierówności to dwie różne koncepcje, 
przy czym od razu podkreślić należy, że pojęcie polaryzacji jest słabiej 
zdefiniowane i brak jest jego ogólnie przyj tych mierników. 

W najbardziej ogólnym ujęciu, z polaryzacją mamy do czynienia wówczas gdy 
populacja dzieli się na dwie odrębne grupy, w naszym przypadku na 
pracowników "biednych" i "bogatych" przy zanikającej klasie średniej.  Mimo 
że w potocznej percepcji mamy obecnie doczynienia z właśnie tak pojętą 
polaryzacją, to obraz ten, jakkolwiek sugestywny, nie w pełni odpowiada 
rzeczywistości.   

 Przyjmijmy umownie, że niskie zarobki to zarobki mniejsze niż dwie 
trzecie mediany (jest to najbardziej rozpowszechniona definicja niskich płac, 
stosowana m.in. przez OECD).  Załóżmy z kolei że płace wysokie to płace 
wyższe niż dwie mediany.  Dzielimy w ten sposób wszystkich płacobiorców na 
nisko,  średnio i dużo zarabiających. Zmiany w wielkości tych trzech grup 
pracowników przedstawia tablica 4. Wyraźnie widać, że nie jesteśmy świadkami 
ani gwałtownego poszerzania się ubóstwa płacowego, ani radykalnego wzrostu 
kręgu osób dobrze zarabiających. Przeważająca grupa pracowników to ciągle 
osoby przeciętnie zarabiające.  W porównaniu do 1987r, odsetek osób o niskich 
płacach zwiększył się o mniej niż dwa punkty procentowe, odsetek osób o 
wysokich zarobkach wzrósł również o niecałe dwa punkty.  Pracownicy o 
płacach bliskich przeciętnej zdecydowanie dominują - jest ich 77 procent - i 
mimo lekkiego wzrostu polaryzacji nie zaznacza się zjawisko dwubiegunowo ci 
płac. 

 

Robotnicy i pracownicy umysłowi: kto zyska, kto straci ? 

Robotnicy byli w gospodarce komunistycznej grupą uprzywilejowaną płacowo 
(tablica 5).  Przeciętny robotnik zarabia  lepiej od przeciętnego pracownika 
umysłowego, co jeszcze ciekawsza, inteligencka elita - specjaliści, 
managerowie, etc., zarabiała gorzej od wysoko opłacanych robotników.  Wynika 
to prawdopodobnie nie tyle z przesłanek ideologicznych ile z niskiego popytu 
gospodarki centralnie planowanej na kadry kwalifikowane, co odzwierciedla 
niski  innowacyjno   i ekstensywny charakter tej gospodarki.  W ciągu zaledwie 
kilku lat transformacji gospodarczej sytuacja ta uległa radykalnej zmianie, 
dokona  się wielki awans płacowy inteligencji, którego nieuniknioną odwrotną 
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stroną jest degradacja robotników. Awans ten jest jednak połowiczny w tym 
sensie, że dotyczy głównie tych pracowników umysłowych, którzy znaleźli 
zatrudnienie w sektorze prywatnym. Ci, którym się  to nie udało jakkolwiek 
również poprawili swoją relatywną pozycję  na drabinie płac, to w stopniu 
bardzo niewielkim. Obecnie dobrze zarabiający pracownik umysłowy zarabia 
conajmniej o około jedną czwartą więcej niż dobrze zarabiający robotnik. 
Zróżnicowanie między sektorami jest jednak bardzo duże: w sektorze 
publicznym omawiana różnica wynosi zaledwie 13 procent podczas gdy w 
sektorze prywatnym aż 60 procent. 

 Awans inteligencji jest nierównomierny nie tylko w przekroju sektorów, 
lecz także w przekroju działów gospodarki narodowej.  Jest on znacznie słabszy 
w sferze usług społecznych (szkolnictwo, ochrona zdrowia), niż w takich szybko 
się obecnie rozwijających działach jak finanse, wymiar sprawiedliwości, czy do 
pewnego stopnia administracja publiczna. W charakterze przykładu, w 1987r. 
specjalista w zakresie finansów zarabiał mniej niż połowę tego co dobrze 
zarabiający górnik i o ponad 10 procent mniej niż dobrze opłacany robotnik w 
przemyśle.  Rynek odwrócił te relacje: obecnie specjalista od finansów zarabia 
conajmniej o 7 procent więcej od górniczej elity i aż o 70 procent więcej od elity 
robotników przemysłowych. (Przez "dobrze zarabiających", czy też "elitę" 
rozumiemy tu 10 procent najlepiej zarabiających pracowników w danej grupie). 

 Relatywna pozycja inteligenckiej elity w sferze usług społecznych, np. w 
szkolnictwie jest znacznie gorsza, choć również uległa poprawie.  Nauczyciel o 
wysokich zarobkach zarabia nadal mniej niż dobrze zarabiający górnik (o 35 
procent mniej w 1992r. w porównaniu do 55 procent mniej w 1987r.) ale już tyle 
samo ile dobrze zarabiający robotnik w przemyśle (w 1987r. o 16 procent 
mniej). 

 Obraz zmian w pozycji pracowników umysłowych w stosunku do 
robotników jest więc niejednorodny. Jest bardziej wyraźny w sektorze 
prywatnym niż w sektorze publicznym, bardziej dobitny w rozwijających się 
nowych działach niż w sferze tradycyjnych usług społecznych. Tym niemniej 
jest on jednoznaczny: rynek premiuje pracowników w białych kołnierzykach.  
Dalej zobaczymy, że na rynkowych zasadach ustalania płac korzystają 
najbardziej ci spośród nich, którzy mają najwyższe kwalifikacje. 

 

 

 

Premia za wykształcenie 
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Wykształcenie, w szczególności poparte wysokimi kwalifikacjami, zaczęło się 
opłacać. Wyższe wykształcenie staje się obecnie nieomalże warunkiem 
koniecznym wysokich zarobków. Dobrze zarabiający pracownicy z 
wykształceniem średnim, a zwłaszcza zawodowym, stają się rzadkością.  
Inwestycja w kapitał ludzki zaczęła przynosić wymierne i zauważalne korzyści.  
W samym tylko sektorze publicznym w okresie transformacji nastąpił wzrost 
tzw. stopy zwrotu od inwestycji w wykształcenie o około dwa punkty.  Obecnie 
każdy dodatkowy rok nauki przynosi wzrost zarobków o około 7 procent.  Jest 
to już wielkość porównywalna z występującą w rozwiniętych gospodarkach 
rynkowych.  Jeśli by uwzględnić zatrudnionych w sektorze prywatnym (co ze 
względów statystycznych jest utrudnione), to oczywiście stopa zwrotu byłaby 
jeszcze wyższa, gdy sektor prywatny premiuje kwalifikacje w zdecydowanie 
większym stopniu.  

 Rolę wykształcenia w kształtowaniu relacji płac ilustruje tablica 6.  Pod 
koniec lat osiemdziesiątych pracownik z wyższym wykształceniem zarabiał 
zaledwie o dwadzieścia kilka procent więcej od robotników z wykształceniem 
zasadniczym zawodowym, czy też od absolwentów techników. Przejście do 
gospodarki rynkowej zmieniło tą sytuację  szybko i dramatycznie. Obecnie 
wyższe wykształcenie wiąże się z płacami wyższymi o ponad 50 procent od płac 
robotników po szkole zawodowej i około 40 procent wyższymi od płac 
techników. Różnice miedzy sektorami są jednak istotne i wiele mówiące.  W 
sektorze prywatnym premia za wykształcenie sięga 90 procent w stosunku do 
pracowników po szkole zawodowej i ponad 60 procent po technikum.  W 
sektorze publicznym premia za wykształcenie jest znaczenie bardziej skromna i 
wynosi odpowiednio niecałe 50 i 40 procent. 

 Dane te ujawniają społeczny – raczej niedostrzegany – aspekt 
prywatyzacji gospodarki:  rozwój sektora prywatnego stwarza silną zachętę do 
inwestycji w kapitał ludzki, wzmacnia bodźce do zdobywania wiedzy i 
podnoszenia kwalifikacji.  Rynek penalizuje osoby o  niskich umiejętnościach  
nie tylko poprzez niskie płace lecz także przez bezrobocie. We wszystkich 
krajach rozwiniętych bezrobocie dotyka w największym stopniu osoby słabo 
wykształcone, o niskich kwalifikacjach. 

 Rozwój sektora prywatnego oznacza relatywny - w stosunku do innych 
grup zawodowych – awans inteligencji. Czy oznacza również awans absolutny? 
Prowadzi nas to do zagadnienia relacji płac między sektorem publicznym i 
prywatnym 

Czy płace w sektorze prywatnym są wyższe niż w sektorze publicznym? 
Kwestia relacji płac miedzy sektorami jest przedmiotem kontrowersji.  
Szczególne emocje budzi sprawa zaniżania płac w sektorze prywatnym.  Nie 
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podejmujemy tutaj tego problemu, również z tego względu, że nie uważamy aby 
był on szczególnie ważny. To co wydaje się istotne to nie gdzie się więcej 
zarabia "w ogóle", lecz to kto zarabia więcej w sektorze publicznym, a kto 
zarabia lepiej w sektorze prywatnym.  Interesuje nas zatem przede wszystkim to 
jakie możliwości oba sektory stwarzają różnym grupom społecznym.  Względna 
pozycja robotnika jest niewątpliwie lepsza w sektorze państwowym, ale może 
mimo to opłaca mu się szukać pracy w sektorze prywatnym, bo tam właśnie 
dostanie więcej? Niestety nie, w sektorze prywatnym robotnik z wykształceniem 
zasadniczym zawodowym dostanie prawdopodobnie mniej nie tylko względnie 
ale i bezwzględnie (tablica 7).  Przeciętnie płace robotników są nieco niższe w 
poddanym rygorom konkurencji sektorze prywatnym niż w ciągle jeszcze 
chronionym i będącym twierdzą związków zawodowych sektorze publicznym.  
Redukcja skali sektora publicznego będzie się więc odbijać negatywnie na 
dochodach i pozycji robotników. Sprzyjać będzie natomiast wzrostowi 
dochodów pracowników wykształconych. Obecnie osoba z wyższym 
wykształceniem zarabia w sektorze prywatnym średnio o jedną czwartą więcej 
niż w sektorze publicznym. Oczywiście istnieją tutaj pewne granice: nie każda 
osoba z wyższym wykształceniem ma nieskrępowaną możliwość przeniesienia 
się do sektora prywatnego: sektor ten nie funkcjonuje w administracji 
publicznej, stanowi margines w szkolnictwie i (w mniejszym stopniu) w 
ochronie zdrowia. Jakkolwiek i w tym przypadku konkurencja ze strony sektora 
prywatnego może odnieść pozytywny skutek, jeśli rząd zechce powstrzymać 
dekumulację kapitału ludzkiego w sferze, w której jest pracodawcą tj. w sferze 
usług publicznych i społecznych (żargonowo zwanych "sferą budżetową"). 

 

Co spowodowało rewolucję w strukturze płac? 

Odrzucenie biurokratycznej regulacji gospodarki i pojawienie się sektora 
prywatnego sprawiły, że płace przestały być wyznaczane na mocy 
administracyjnych decyzji. Tak jak i w innych obszarach gospodarki 
urzędników zastąpiła gra popytu i podaży. Oczywiście w sektorze państwowym 
ciągle istnieją jeszcze ograniczenia w swobodzie kształtowania płac. Głównie 
chodzi tu o limitowanie (uzasadnione obawą przed inflacją i "przejadaniem" 
zysku) wzrostu wynagrodzeń, które dokonuje się jednak za cenę spowolnienia 
procesu dostosowywania się płac względnych. Tym niemniej, jak na to 
wskazują międzynarodowe porównania, struktura płac w naszym kraju zbliża się 
do występującej w gospodarkach rynkowych. Zaznaczyć przy tym należy, że w 
żadnym kraju rozwiniętym płace nie są w czasach obecnych kształtowane 
wyłącznie przez relacje popytu i podaży. Działalność związków zawodowych, 
regulacje dotyczące płacy minimalnej, tzw. płace wydajnościowe stosowane 
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przez pracodawców, oraz konwencje społeczne powodują, że struktura płac nie 
kształtuje się dokładnie tak jak wynikałoby to z zasad modelu konkurencyjnego. 

 Podstawową i centralną zmianą jaka zaszła w strukturze płac to wzrost 
stopy zwrotu od inwestycji w wykształcenie i wzrost premii za kwalifikacje.  W 
dużym stopniu wszystkie pozostałe zmiany, w szczególności wzrost 
zróżnicowania płac, są wobec tej zmiany zasadniczej pochodne.  W momencie 
gdy pracownicy są wynagradzani adekwatnie do ich wiedzy i kwalifikacji, 
heterogeniczność siły roboczej znajduje odzwierciedlenie w zróżnicowaniu płac.  

 Dlaczego jednak nastąpił tak spektakularny wzrost premii za 
umiejętności?  Związane jest to z daleko idącą zmianą w strukturze popytu na 
pracę.  W ekstensywnej gospodarce nakazowo-rozdzielczej występował 
nieustanny niedobór robotników produkcyjnych przy niskim popycie na pracę 
określaną lekceważącym mianem "nieprodukcyjnej". Wiązało się to z niską 
innowacyjnością gospodarki (pomysłowość nie jest ceniona), jej autarkicznym 
charakterem (znajomość języka nie jest wówczas atutem), centralnym 
planowaniem i państwową własnością (niepotrzebne są talenty managerskie, nie 
ma miejsca dla przedsiębiorców), atrofii sfery finansowej, itd., itp. W 
gospodarce rynkowej te relacje popytu zostają odwrócone.  Spada popyt na 
pracę manualną, wzrasta natomiast popyt na pracę koncepcyjną, na 
pomysłowość, inicjatywę, zdolności kreatywne. Struktura bezrobocia wyraziście 
potwierdza tą tezę: bezrobocie jest wysokie i rosnące wśród pracowników o 
wykształceniu zawodowym, niskie i malejące wśród pracowników z wyższym 
wykształceniem. Zmiany w strukturze płac dostosowują się do zmiany w 
strukturze popytu, jako że rolą płac jest zrównoważenie popytu z podażą.  Płace 
rosną w warunkach wzrostu popytu na określoną kategorię pracowników, 
ponieważ przedsiębiorstwa są zmuszone konkurować ze sobą o tych 
pracowników na których popyt wzrósł.  Jeżeli to nie następuje, jeśli płace są 
sztywne i np. nie spadają w sytuacji nadmiernej podaży określonej kategorii 
pracowników to prowadzi to do  bezrobocia.  Mechanizm konkurencji na rynku 
pracy powoduje, iż relacje płac zmieniają się w reakcji na ewolucję podaży i 
popytu na różne grupy zawodowe.  Premia za wykształcenie wzrosła, ponieważ 
wzrósł popyt na pracę kwalifikowaną, wymagającą szczególnych umiejętności i 
zdolności, a jednocześnie spadł popyt na pracę prostą. 

*     *     * 

Wzrost nierówności płacowych: korzyść czy koszt transformacji 
gospodarczej?  

Wzrost nierówności wymyka się bezstronnej analizie i rodzi pytanie o ocenę.  
Czy wzrost zróżnicowania płac jest zjawiskiem negatywnym, czy pozytywnym? 
Czy należy ograniczać nierówności płacowe, a jeśli tak to w jaki sposób? 
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Stosunek do zmian w strukturze płac zależy od kryterium oceny jakie się 
przyjmuje.  Generalnie, w ekonomii ścierają się dwa kryteria: równości 
(egalitaryzmu) i efektywności.  Kryteria te częstokroć są ze sobą w konflikcie, 
większa równość może być osiągnięta za cenę mniejszej efektywności i na 
odwrót, niejednokrotnie konieczne jest poświęcenie zasad egalitaryzmu w imię  
wzrostu efektywności. Zagadnienie nierówności płacowych jest klasycznym 
przykładem tego dylematu.  W określonych sytuacjach - o czym dalej - wzrost 
zróżnicowania płac sprzyja efektywności gospodarczej. Natomiast jeśli 
przyjmiemy za najważniejsze kryterium równości, to rzecz jasna wzrost 
zróżnicowania płac jest zjawiskiem niepożądanym. Wybór kryterium jest 
sprawą przekonań, systemu wartości, bądź ideologii. Nie ma obiektywnych 
przesłanek, które wskazywałyby które z dwóch konkurencyjnych kryteriów jest 
właściwe.  Niemniej, zdając sobie sprawę z subiektywnego charakteru sporu o 
ocenę wzrostu nierówności, będziemy starali się wykazać, że wzrost 
nierówności płacowych jaki ma obecnie miejsce w Polsce nie tylko jest 
korzystny dla efektywności gospodarczej ale że korzyści przeważają w tym 
przypadku zdecydowanie nad kosztami w postaci wzrostu nierówności 
społecznych. 

 Zacznijmy od punktu wyjścia. W gospodarce centralnie  planowanej 
struktura płac jest spłaszczona, między innymi w wyniku niskiej premii za 
wykształcenie i umiejętności.  Start do gospodarki rynkowej odbywa się zatem z 
punktu zdecydowanego egalitaryzmu płacowego, ale także z punktu niskiej 
efektywności ekonomicznej. Ta niska efektywność ma swoje źródło między 
innymi właśnie w zbyt daleko posuniętym egalitaryzmie. Równe płace, 
niezależne od indywidualnego wkładu pracy powodują, że nie opłaca się 
podnosić kwalifikacji, wykazywać inicjatyw  czy pomysłowości . Znika w ten 
sposób istotny element dynamiki gospodarczej. W tej sytuacji wyjściowej, 
egalitaryzmu i niskiej efektywności, zwiększenie efektywności jest niezmiernie 
cenne, nawet jeśli dokonuje się kosztem wzrostu nierówności. Oczywiście 
należy dowieść, że wzrost nierówności płacowych prowadzi do wzrostu 
efektywności ekonomicznej. W najbardziej bezpośredniej postaci związek ten 
widać jeśli przypomnimy sobie, że większe zróżnicowanie płac ma swoje źródło 
przede wszystkim we wzroście stopy zwrotu od wykształcenia i umiejętności.  
Wyższa premia edukacyjna  motywuje do przyspieszonej akumulacji kapitału 
ludzkiego, podnoszenia kwalifikacji i większej aktywności pracowniczej, tym 
samym prowadzi do wzrostu wydajności pracy i produktu narodowego. Są 
jednak inne, bardziej subtelne powiązania między relacjami i rozpiętości  płac a 
efektywności  ekonomiczną. 

   Zmiany w relacjach płac niosą ważny sygnał dla rynku pracy.  Informują 
o tym, jakie charakterystyki siły roboczej stają się bardziej poszukiwane, jakie 
zaś tracą na znaczeniu. W szczególności mówi  o relatywnym wzroście popytu 
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na określone zawody i umiejętności. Tym samym zmiany relacji płac wysyłają 
sygnał dla realokacji siły roboczej w kierunku najbardziej wydajnych jej 
zastosowań. Oczywiście sygnał aby był skuteczny musi być odpowiednio silny.  
Płace wszakże nie są jedynym elementem decydującym o wyborze 
wykształcenia lub zawodu.  Toteż z reguły zmiany w strukturze popytu na pracę 
wiążą się z istotnymi zmianami we względnych płacach.  Jeśli popyt na jakieś 
umiejętności rośnie, to płace pracowników posiadających te umiejętności muszą 
wzrosnąć na tyle, aby zachęcić dostateczną liczbę osób do nabycia tych 
umiejętności. Wzrost jednych płac w stosunku do innych jest konieczny aby 
spowodować realokację siły roboczej - jej przemieszczenie między zawodami, 
międzygałęziowe oraz regionalne.   

 Widać zatem, że zmiany w strukturze popytu wywołują zmiany w 
strukturze płac, ale jednocześnie zmiany płac relatywnych są warunkiem sine 
qua non wzajemnego dostosowania się struktury popytu i struktury podaży.  
Wzgląd ten ma szczególnie istotne znaczenie w okresie restrukturyzacji 
gospodarki, przejęcia od odziedziczonej po gospodarce nakazowo-rozdzielczej 
nieefektywnej strukturze zatrudnienia do struktury zatrudnienia dyktowanej 
przez rynek.  Konkludując, zmiany w relacjach płac między poszczególnymi 
grupami zawodowymi, a w szczególności wzrost rozpiętości między płacami, są 
niezbędne dla zmiany struktury gospodarki w celu uczynienia jej bardziej 
efektywną. 

 Drugim istotnym względem przemawiającym za wzrostem zróżnicowania 
płac jest jego pozytywny wpływ na poziom bezrobocia. Ta pozornie zaskakująca 
teza ma zarówno uzasadnienie teoretyczne jak i wsparcie empiryczne. Załóżmy, 
że w gospodarce obowiązuje jedna płaca równa dla wszystkich i odpowiadająca 
przeciętnej wydajności. W tej sytuacji żaden pracodawca nie zatrudni 
pracowników, których wydajność jest niższa od obowiązującej płacy. Efektem 
będzie bezrobocie wśród pracowników o niskich kwalifikacjach.  

 Nie jest to sytuacja abstrakcyjna; ustalenie płacy minimalnej na zbyt 
wysokim poziomie, co spłaszcza rozkład wynagrodzeń i czyni zatrudnienie osób 
mało wydajnych nieopłacalnym, daje dokładnie ten sam skutek. W ten właśnie 
sposób – przez nadmierne spłaszczenie wynagrodzeń wskutek działania płacy 
minimalnej i polityki związków zawodowych – tłumaczy się bezrobocie wśród 
osób o niskich kwalifikacjach: młodzieży bez doświadczenia w pracy, 
pracowników o niskim poziomie wykształcenia czy też kobiet bez zawodu.  
Nadmierne spłaszczenie rozkładu wynagrodzeń niesie ze sobą 
niebezpieczeństwo zaniku popytu na pracowników o niskich kwalifikacjach.  
Zapobiec temu może dekompresja wynagrodzeń, szczególnie w obszarze 
wynagrodzeń niskich, tak aby dopuścić do ukształtowania się płac, przy których 
popyt na pracowników o niskich kwalifikacjach zostanie zrównoważony z 
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podażą.  (Na marginesie zauważmy, że jak do tej pory sytuacja taka w Polsce nie 
wystąpiła: rozkład wynagrodzeń został "rozciągnięty" głównie w obszarze płac 
wysokich płac, natomiast pozostaje nadal "ściśnięty" w obszarze płac niskich). 

 Ostatnie badania prowadzone przez OECD dostarczają wsparcia 
empirycznego sformułowanym wyżej zależnościom. W raporcie na temat 
zatrudnienia stwierdza się, że powstawanie nowych miejsc pracy w sektorze 
prywatnym było w latach osiemdziesiątych najszybsze w tych krajach gdzie 
płace względne pracowników o niskich kwalifikacjach spadły najbardziej, a 
więc w zgodzie z tezą, że poszerzenie rozkładu wynagrodzeń pozwala na 
tworzenie miejsc pracy o niskiej wydajności. Podobnie niskie bezrobocie w 
USA w porównaniu z Europą Zachodnią tłumaczy się między innymi wyższym 
poziomem i szybszym wzrostem zróżnicowania płac. Nierówności płacowe 
wydają się więc być ceną za niskie bezrobocie. 

 Reasumując, istnieją trzy podstawowe względy, które wskazują na 
pozytywną funkcję wzrostu zróżnicowania płac w Polsce. Po pierwsze, wzrost 
nierówności płacowych wywołany wzrostem premii za umiejętności dostarcza 
bodźca dla szybszej akumulacji kapitału ludzkiego i tym samym szybszego 
wzrostu wydajności pracy.  Po drugie, zmiany w relacjach płac i wzrost ich 
rozpiętości powodują realokację siły roboczej w kierunku bardziej efektywnych 
zastosowań i dzięki temu sprzyjają restrukturyzacji gospodarki. Po trzecie, 
dekompresja płac pozwala na zatrudnienie nisko wydajnych pracowników, 
którzy w warunkach wysokiej dolnej granicy płac (zbyt wysokiej płacy 
minimalnej) skazani byliby na bezrobocie. 

 Czy oznacza to, że wzrost zróżnicowania płac powinien być 
nieograniczony, czy im większe nierówności płacowe tym lepiej? 
Przeprowadzona analiza nie uprawnia do takiego wniosku.  Jej istotnym 
elementem jest to, iż wzrost nierówności dokonał się od bardzo niskiego ich 
poziomu wyjściowego i braku motywacji płacowej do wydajnej pracy.  
Niewątpliwie istnieje punkt w którym nierówności są na tyle wysokie, że ich 
dalsze zwiększanie ma negatywne skutki nie tylko społeczne, ale również 
ekonomiczne. Ubóstwo, poczucie niesprawiedliwości społecznej rodzi  w 
społeczeństwie napięcia, które mogą szkodzić efektywności ekonomicznej.  
Wydaje się wszelako, że Polska nie zaczęła się jeszcze zbliżać do tego punktu 
krytycznego i że w związku z poszerzaniem sfery prywatnej należy się 
spodziewać dalszego wzrostu dyspersji płac.  Nierówności płacowe nie są już w 
naszym kraju małe, nie są jednak również wysokie w skali międzynarodowej.  
Ciągle istnieje jeszcze pole dla pewnego wzrostu zróżnicowania w interesie 
wyższej efektywności, jakkolwiek pole to niedługo zacznie się zawężać .  
Liczyć się również należy z wystąpieniem mechanizmów samoregulujących.  
Wzrost stopy zwrotu inwestycji w kształcenie spowoduje wzrost popytu na 
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wykształcenie (czego oznaki już można obserwować) i w efekcie wzrost podaży 
kwalifikowanej siły roboczej. Jeśli tylko wzrost popytu na wysokie kwalifikacje 
nie będzie wyprzedzać wzrostu podaży, to zwiększenie udziału pracowników o 
danych umiejętnościach spowoduje obniżenie ich względnych płac i tym samym 
nierówności. 

 Przedstawiony punkt widzenia, zgodnie z którym zmiana struktury płac, 
w tym wzrost nierówności płacowych, odzwierciedla naturalne i korzystne 
procesy dostosowawcze na rynku pracy nie jest powszechnie podzielany.  
Zrozumiałe jest, że zmiany wywołują opór tych, którzy na nich tracą.  
Niewątpliwie ewolucja struktury płac nie jest korzystna dla robotników i dla 
pracowników gorzej wykształconych. Ich relatywna a często także bezwzględna 
pozycja ulega pogorszeniu. Wszelako postulaty aktywnej polityki płac 
skierowanej na niwelowanie "nadmiernych" nierówności czy te  "kominów" 
płacowych, ograniczanie "niezasłużenie" wysokich płac i zapewnienie 
"godziwej" płacy pracownikom nisko zarabiającym spotkać można także w 
środowisku polityków społecznych.   

 

Czy potrzebna jest zatem polityka płac, 

czy należy ograniczać rozpiętość wynagrodzeń i zapewniać godziwą płacę 
minimalną? Przyjrzyjmy się bliżej możliwym formom i narzędziom tak 
rozumianej polityki płac (pomijamy tutaj makroekonomiczną politykę 
kontrolowania wzrostu płac) i zastanówmy się nad ewentualnymi kosztami jej 
prowadzenia. Na wstępie należy wykluczyć bezpośrednią ingerencję państwa na 
poziomie mikroekonomicznym (tj. w strukturę płac w przedsiębiorstwie) jako 
niezgodną z logika gospodarki rynkowej (jakkolwiek w pewnym zakresie 
ingerencja taka może występować w sferze usług publicznych). W zasadzie 
państwo ma dwa narzędzia oddziaływania na strukturę płac.  Po pierwsze, za 
pomocą ustalania płacy minimalnej, po drugie - w sposób bardziej pośredni - za 
pomocą polityki podatkowej.  Rozpatrzmy obie te formy po kolei. 

 Płaca minimalna.  Teoretycznym uzasadnieniem dla wprowadzenia 
płacy minimalnej jest ochrona pracowników przed monopsoniczną pozycją 
niektórych pracodawców. Monopsonista (jedyny pracodawca na danym 
obszarze) może wykorzystywać swoją pozycję i oferować płace niższe niż te, 
które występowałyby, gdyby istniała konkurencja po stronie popytu na pracę.  
W tym przypadku płaca minimalna pozwala na osiągnięcie optimum 
charakteryzującego się zarówno wyższymi płacami jak i wyższym 
zatrudnieniem. Jednakże monopson pracodawców występuje stosunkowo 
rzadko, natomiast płaca minimalna obowiązuje w całej gospodarce.  Jeżeli płaca 
minimalna jest zbyt wysoka - ustalenie progu jest kwestią empiryczną - to 
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powoduje ona negatywne skutki dla zatrudnienia, gdyż pracodawcy kierujący 
się motywem zysku nie są skłonni zatrudniać pracowników których wydajność 
jest niższa niż otrzymywana przez nich płaca. W chwili obecnej w sektorze 
prywatnym blisko jedna piąta robotników zarabia mniej niż połowę średniej 
płacy.  Jednocześnie płaca minimalna oscyluje wokół 40 procent średniej płacy.  
W tej sytuacji podniesienie poziomu płacy minimalnej w stosunku do płacy 
przeciętnej musi prowadzić do utraty pracy przez pokaźny odsetek siły roboczej. 
Podnosząc płacę minimalną nie można rozwiązać problemu niskich płac, można 
natomiast, w imię zapewnienia pracownikom "godziwej" płacy pozbawić pracy 
setki tysięcy ludzi.  Rynek nie toleruje iluzji i nie pozwala na czynienie cudów, 
jego prawa są natomiast bezlitosne: podnosząc administracyjnie płacę 
minimalną odbieramy dostęp do pracy dla grup na rynku najbardziej 
upośledzonych. Próba redukowania nierówności płacowych drogą podnoszenia 
płacy minimalnej skazana jest na tworzenie znacznie bardziej społecznie 
groźnych nierówności w dostępie do pracy.   

 Inną, cieszącą się pewną popularnością, koncepcją zmniejszenia 
nierówności jest progresywne opodatkowanie dochodów. Egalitarny charakter 
tego hasła zjednuje mu wielu zwolenników.  Świadomy wybór musi jednak 
opierać się na konfrontacji potencjalnych korzyści i kosztów. Za jaką cenę 
możemy tworzyć bardziej egalitarne społeczeństwo? Koszty są tutaj dwojakiego 
rodzaju. 

 Po pierwsze, są to znane koszty podwyższenia krańcowej stopy 
podatkowej w postaci negatywnych bodźców dla podaży siły roboczej i 
zwiększania nakładu pracy. Ceną jaką płacimy za wyższą marginalną stopę 
podatkową jest więc zmniejszenie produktu narodowego. Dzieje się tak na mocy 
tzw. efektu substytucji, tj. rezygnacji z dodatkowej pracy na rzecz większej 
ilości czasu wolnego, ponieważ wysoka krańcowa stopa podatkowa czyni 
dodatkowy wysiłek nieopłacalnym. 

 Po drugie, jak nietrudno zauważyć, bardziej progresywne opodatkowanie 
płac byłoby tożsame z powrotem do spłaszczonej struktury płac, zgodnie zresztą 
z celem takiego zabiegu. O ujemnych konsekwencjach niedostatecznego 
zróżnicowania płac mówiliśmy wcześniej.  Jeżeli struktura płac jest spłaszczona 
i sztywna, nie reagująca na zmiany w strukturze podaży i popytu na siłę roboczą, 
to może to hamować realokację siły roboczej a tym samym wzrost 
produktywności. Ponadto, co niemniej ważne, osłabione są bodźce do 
inwestowania w kapitał ludzki, a to negatywnie odbija się na wzroście 
gospodarczym i poprawie poziomu życia. 

 Pomijając dwa powyższe względy teoretyczne, jest jeszcze wzgląd 
praktyczny, który sprawia, że zwiększenie progresywności opodatkowania 
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(obniżenie stawek dla osób o najniższych dochodach i podwyższenie stawek dla 
osób o najwyższych dochodach) musiałoby również uderzyć w osoby o średnich 
dochodach. Zarówno rozkład płac jak i rozkład dochodów jest asymetryczny, tj. 
liczba osób o niskich dochodach jest znacznie większa niż liczba osób o 
wysokich dochodach. W tej sytuacji obciążenie wyższym podatkiem osób o 
wysokich dochodach nie pozwoli sfinansować niższych podatków osób o 
niskich dochodach. Konieczne będzie zatem podniesienie podatków płaconych 
również przez klasę średnią. 

*     *     * 

 Podsumowując, transformacja gospodarcza związana jest ze znacznymi 
zmianami w strukturze płac, w tym ze wzrostem nierówności płacowych.  
Zmiany te wyrażają procesy dostosowawcze na rynku pracy i z punktu widzenia 
efektywności ekonomicznej należy oceniać je pozytywnie.  Niemniej, istnieje 
również społeczny wymiar tych zmian: pogorszenie się relatywnej pozycji 
dużych grup pracowniczych, mniej egalitarny podział dochodów. Wzrost 
ubóstwa oraz nierówności dochodowych budzi zaniepokojenie niektórych 
środowisk politycznych i naukowych.  Pojawiają się postulaty aktywnej polityki 
społecznej mającej na celu ograniczenie tych zjawisk. Bez wątpienia zwalczanie 
ubóstwa i nadmiernych nierówności społecznych jest nie tylko moralnym  
imperatywem  lecz także warunkiem wzrostu gospodarczego. W realizacji tego 
celu  nie ma jednak, w naszym przeświadczeniu, roli dla polityki płac.  Główną 
funkcją płacy jest informowanie o zmieniających się podaży i popycie na siłę 
roboczą oraz zapewnianie równowagi na rynku pracy. Uczynienie z płacy 
kategorii polityki społecznej prowadziłoby do zaburzeń na rynku pracy oraz 
mogłoby przynieść niepożądane skutki w sferze zatrudnienia. Naruszenie relacji 
płac ukształtowanych przez rynek prowadziłoby do mniej efektywnej alokacji 
zasobów ludzkich. Próba podniesienia niskich płac za pomocą decyzji 
administracyjnych zakończyć się może wzrostem bezrobocia. 

 Jedynym obszarem dla mikroekonomicznej polityki płac prowadzonej 
przez państwo są płace w sferze usług publicznych. Rolą państwa jest 
zapewnienie takich relacji między płacą pracownika w sektorze państwowym a 
płacą pracownika wykonującego analogiczną pracę w sektorze prywatnym aby 
nie następowała dekumulacja kapitału ludzkiego w sferze usług publicznych i 
tym samym pogarszanie jakości tych usług.  Jest to jednak temat zasługujący na 
odrębne potraktowanie. 

* opracowanie powstało w ramach projektu Metody pobudzania wzrostu gospodarczego. 
Możliwości wykorzystania przez Polskę doświadczeń innych krajów 

 w ramach grantu CUP-KBN. 
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Tablica 1: Dynamika płac realnych 

  1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994

Przeciętna płaca 1989=100 80.2 91.7 100.0 75.6 75.4 73.3 71.2 72.5 
Przeciętna płaca 1987=100 100.0 114.4 124.7 94.3 94.0 91.4 88.8 90.4 
Pierwszy decyl 1987=100 100.00 117.06 133.06 - 94.51 91.92 89.35 -
Dziewiąty decyl 1987=100 100.00 110.63 117.41 - 98.03 97.38 98.18 -

Źródło: Rocznik Statystyczny różne lata, GUS Warszawa, oraz obliczenia własne na podstawie  Zatrudnienie w 
gospodarce narodowej według wysokości wynagrodzenia..., różne lata,  GUS Warszawa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tablica 2: Wybrane miary zróżnicowań płac a) 

 1987 1988 1989 1991 1992 1993 
 Gospodarka Narodowa b) Sektor 

Publiczny 
Sektor 
Prywatn
y 

P10 61.3 62.7 65.4 61.6 61.6 60.1 62.3 56.3
P90 168.8 163.3 159.0 176.1 179.8 181.9 178.1 196.3
Stosunek decylowy  2.8 2.6 2.4 2.9 2.9 3.0 2.9 3.5
Współczynnik 
Gini'ego 

   

  Pracownicy ogółem 23.0 21.4 20.5 24.2 24.7 25.7 24.1 30.2
     na stanowiskach:    
        robotniczych 23.9 21.9 21.1 23.1 23.0 23.9 23.0 25.3
        nierobotniczych 21.5 20.5 19.6 25.1 25.8 26.8 24.6 33.6
Uwaga: P10 (P90) jest stosunkiem pierwszego (dziewiątego) decyla do mediany (w procent) 
 
Źródło: Obliczenia własne na podstawie Zatrudnienie w gospodarce narodowej według wysokości wynagrodzenia..., 
różne lata,  GUS Warszawa. 
 
a) od 1992 płace brutto, wcześniej płace netto 
b)  do 1990 - gospodarka uspołeczniona 
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Tablica 3: Miary nierówności w wybranych krajach (1991r) 
Austria P10 0.51
 P90 1.78
 Stosunek decylowy 3.5
Francja P10 0.65
 P90 1.96
 Stosunek decylowy 3.0
Polska P10 0.62

P90 1.76
Stosunek decylowy 2.9

Portugalia a) P10 0.71
 P90 1.87
 Stosunek decylowy 2.6
RFN b) P10 0.65
 P90 1.64
 Stosunek decylowy 2.5
Szwecja P10 0.74
 P90 1.54
 Stosunek decylowy 2.1
USA c) P10 0.4
 P90 2.22
 Stosunek decylowy 5.6
Wielka Brytania d) P10 0.59
 P90 1.99
 Stosunek decylowy 3.4
W³ochy e) P10 0.75
 P90 1.56
 Stosunek decylowy 2.1

Źródło: Obliczenia własne na podstawie: Employment Outlook, 1993, OECD Paris 
 
a) 1989 
b) 1990 
c) 1989 
d) mężczyźni 
e) 1987, mężczyźni 
 
 
 
 
Tablica 4: Udział pracowników o niskich i wysokich płacach 

 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 
Udział pracowników zarabiających  
     mniej niż 2/3 mediany 14.1 13.2 11.0 - 14.1 14.2 15.8 
     więcej niż dwie mediany 5.5 4.4 3.9 - 6.5 7.0 7.3 

Źródło: Obliczenia własne na podstawie Zatrudnienie w gospodarce narodowej według wysokości wynagrodzenia..., 
różne lata, GUS Warszawa 
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Tablica 5: Stosunek płac pracowników na stanowiskach nierobotniczych do  
płac pracowników na stanowiskach robotniczych 
     1987  1993 

 Mediana Dziewiąty 
decyl 

Mediana Dziewiąty 
decyl 

Gospodarka Narodowa a) 0.982 0.924 1.170 1.229 
Sektor publiczny - - 1.124 1.134 
Sektor prywatny - - 1.301 1.604 
Przemysł 1.046 1.071 1.201 1.370 
Handel 1.195 1.202 1.314 1.599 

Źródło: Obliczenia własne na podstawie Zatrudnienie w gospodarce narodowej według wysokości wynagrodzenia..., 
pracowników na stanowiskach robotniczych 

a) 1987 - gospodarka uspołeczniona 
 
 
 
Tablica 6: Relatywne płace pracowników z wyższym wykształceniem 

 1987 1989 1992 1993 

 Gospodarka Narodowa a) Sektor 
Publiczny 

Sektor 
Prywatny 

Płace pracowników z wyższym wykształceniem  
w stosunku do płacy pracowników z 
wykształceniem: 
 

  

Policealnym   - - 154.7 155.5 156.1 147.0
Średnim zawodowym   123.1 126.8 148.4 139.4 135.7 163.1
Średnim ogólnokształcącym  - - 142.4 144.3 138.8 174.1
Zasadniczym zawodowym  116.2 128.2 160.9 154.9 148.0 188.2
Podstawowym 131.6 137.8 183.4 177.8 173.2 208.1

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych GUS 
a) do 1990 - gospodarka uspołeczniona 
 
 
 
Tablica 7: Stosunek płac w sektorze prywatnym do płac  w sektorze  
publicznym według wykształcenia (1993r) 
Wykształcenie Płace w sektorze publicznym = 100 

Wyższe 126.1
Policealne 122.8
Średnie zawodowe 102.4
Średnie ogólnokształcące 99.8
Zasadnicze zawodowe 98.8
Podstawowe 98.4

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych GUS 


