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Abstract
The aim of this thesis is to understand how people perceive income inequality.
Previous studies, initiated by Amiel and Cowell (1992), showed that respondents’ answers
were incompatible with classical axioms (principles) of income inequality measurement like
the population principle, scale independence and the Pigou-Dalton transfer principle. This
thesis presents new studies that test a number of modifications of the methodology used in
income inequality perception research. Obtained results are analyzed holistically using
multidimensional scaling: it creates a perception map, which allows us to better understand
the respondents and to interpret their answers in an intuitive way. The work shows that the
responses are very diverse, with answers to singular questions mostly inconsistent with
measures and axioms of income inequality measurement. Simultaneously, these responses are
strongly correlated with measures of income inequality, and the relationship becomes
stronger when we aggregate these responses.

Keywords: Income Inequality, Inequality Axioms, Questionnaire Experiments, the principle
of population, scale invariance, translation invariance, the Pigou-Dalton Transfer Principle.

JEL code: D63 (Equity, Justice, Inequality, and Other Normative Criteria and Measurement)

Streszczenie
Celem pracy jest zrozumienie, w jaki sposób ludzie postrzegają nierówność
dochodów. Dotychczasowe badania, zapoczątkowane przez Amiela i Cowella (1992),
pokazały, że respondenci odpowiadają niezgodnie z klasycznymi aksjomatami (zasadami)
pomiaru nierówności, m.in. kryterium populacji, niezależnością od skali i kryterium
transferów Pigou-Daltona. Niniejsza praca prezentuje nowe badania testujące szereg
modyfikacji metodologii badań postrzegania nierówności. Uzyskane wyniki analizowane są
holistycznie przy pomocy skalowania wielowymiarowego: tworzy ono mapę percepcji, która
pozwala na lepsze zrozumienia badanych i intuicyjną interpretację ich odpowiedzi. Praca
pokazuje, że odpowiedzi badanych są bardzo zróżnicowane, a odpowiedzi na poszczególne
pytania są w większości niezgodne z aksjomatami pomiaru nierówności i z miarami
nierówności. Równocześnie odpowiedzi te są bardzo silnie z miarami nierówności
skorelowane, a korelacja ta jest tym silniejsza, im większy poziom uogólnienia zastosujemy.

Słowa kluczowe: nierówność dochodów, aksjomaty nierówności, eksperymenty ankietowe,
kryterium populacji, niezależność od skali, niezależność od dodania stałej, reguła transferów
Pigou-Daltona.
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1. WPROWADZENIE

Nierówność, podobnie jak dobrobyt i sprawiedliwość, są ideami zajmującymi
myślicieli od wieków. Mimo to, żadne z tych pojęć nie ma jednej, ustalonej definicji. Istnieje
wiele konkurencyjnych koncepcji, które poddawane są ciągłej dyskusji i analizie. Koncepcje
te są często opisywane przy pomocy aksjomatów (proponowanych własności danego pojęcia)
oraz mierzone przy pomocy zestawu równolegle funkcjonujących miar (operacyjnych
definicji pojęć).
Aksjomaty i miary dążą do odzwierciedlenia czym jest dla nas nierówność. Opinie
ludzi na temat różnych koncepcji nierówności dochodów badali Amiel i Cowell (1992, 1999,
2002, z Gaertnerem 2012), a ich badania znalazły naśladowców (np. Ballano i Ruiz-Castillo
1993, Gaertner i Namazie 2003). Uzyskane oceny respondentów znacząco odbiegały
od wskazań aksjomatów i miar nierówności. Zastosowana przez badaczy metodologia
umożliwiła wykrycie tych rozbieżności, nie pozwoliła jednak wyjaśnić ani zrozumieć
przyczyn ich powstania. Wiemy więc, że zwykli ludzie postrzegają nierówność inaczej
niż spodziewaliby się tego eksperci, ale nie wiemy, dlaczego ani jak ją postrzegają.
Niniejsza praca jest próbą wyjaśnienia i zrozumienia zaobserwowanych rozbieżności.
W tym celu przeprowadzono analizę dotychczasowych badań, a jedno z nich powtórzono,
rozszerzając je o wywiady jakościowe. Stworzono i przetestowano modyfikację badania
Amiela i Cowella (1992) oraz trzy nowatorskie metodologie badań. Do analizy wyników
zastosowano nowy sposób analizy tego typu danych: skalowanie wielowymiarowe. Podjęte
działania miały na celu lepsze zrozumienie percepcji nierówności dochodowej i dostarczenie
nowych narzędzie do dalszego jej badania.
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1.1. Metody definiowania nierówności
Problem z oceną poziomu nierówności jest powiązany z faktem, że sam źródłosłów
oznacza po prostu brak równości: coś albo jest równe, albo jest nierówne – jest to więc ocena
zero-jedynkowa. Sytuacja równości jest jednak bardzo rzadka. Rzadka też jest skrajna
nierówność, czyli sytuacja, gdy jedna osoba (jednostka, grupa, kraj) uzyskuje wszystkie
dochody, a pozostali nie dostają nic. Pomiędzy tymi dwoma ekstremami znajduje się całe
spektrum podziałów, których natężenie nierówności próbujemy określić.
Istnieje wiele metod, przy pomocy których możemy określić, jak rozumiemy
nierówność dochodów. Eksperci starają się to zrobić przy pomocy aksjomatów: prostych
zasad opisujących postulowane własności nierówności. Przykładem takiej zasady jest
aksjomat Pigou: przekazanie części dochodu przez osobę o najwyższym dochodzie osobie
o dochodzie najniższym zmniejsza nierówność. Jeśli określi się odpowiednio dużo tego typu
zasad, możemy dojść do dokładnej definicji nierówności. Niestety tą samą drogą możemy
też dotrzeć do sprzeczności – problem ten świetnie prezentuje twierdzenie Kennetha Arrowa
o nieistnieniu (1950) które pokazuje, jak zestaw kilku prostych i, wydawałoby się,
rozsądnych aksjomatów dotyczących agregacji preferencji jest wzajemnie sprzeczny, albo
prowadzi do definicji, która ma zaskakujące i niezamierzone cechy. Mimo wszystko zmiana
problemu zdefiniowania nierówności na problem wybrania zestawu prostych aksjomatów
porządkuje myślenie i dyskusję. Nawet w tak niekorzystnym przypadku jak sprzeczność
czy niezamierzony skutek możemy wykryć, która kombinacja aksjomatów powoduje
ten stan. Podejście aksjomatyczne jest powszechnie stosowane w dyskusjach naukowych jako
przejrzysty i uporządkowany sposób definiowania pojęć oraz prowadzenia dyskusji
na ich temat.
Alternatywą dla podejścia aksjomatycznego jest wskazanie konkretnego wzoru, który
określa poziom nierówności, np. jaki procent pieniędzy należałoby przekazać, aby uzyskać
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całkowitą równość (miara Shtuza, zwana też indeksem Hoovera albo Robin-Hooda).
Może się okazać, że o ile idea wzoru jest szczytna, o tyle w konkretnych przypadkach
możemy nie zgadzać się z jego ocenami. W dodatku, definiowanie nierówności przy pomocy
wzoru sprawia, że ta sama miara może być tworzona wielokrotnie. Dobrze obrazuje
to współczynnik Giniego, mający wiele różnorodnych interpretacji i wzorów, które
na pierwszy rzut oka diametralnie się od siebie różnią (Yitzhaki i Schechtman, 2013). Ocena,
czy dany wzór matematyczny dobrze oddaje ideę nierówności, jest trudna: wymaga dużo
czasu, wysiłku i wiedzy eksperckiej.
Najbardziej intuicyjnym sposobem rozumienia nierówności jest ocena konkretnych
podziałów pieniędzy – właśnie na konkretnych przykładach najlepiej widać, w jakim
aspekcie definicja stworzona poprzez wzór albo aksjomaty nie zgadza się z naszymi
poglądami. Niestety porównania takie mogą służyć do weryfikacji definicji lub wspomóc
w jej tworzeniu, ale nie mogą procesu tego zastąpić. Nawet na bazie setek porównań
konkretnych przykładów nie jesteśmy w stanie stworzyć definicji nierówności – konieczne
jest wprowadzenie zasad, które pozwolą ocenić poziom nierówności w nowym podziale.
Ocena

konkretnych

podziałów

dochodów

nie

zastąpi

definiowania

nierówności,

ale wspomaga, uzupełnia i weryfikuje wyniki pozostałych metod.

1.2. Cele mierzenia nierówności
Ocena nierówności może zmieniać się zależnie od tego, do czego zamierzamy
jej użyć: inne będzie podejście osoby zajmującej się ubóstwem, inne kogoś kto bada długość
życia, a inne kogoś, kto szykuje projekt nowej ustawy podatkowej. Niedawno nierówność
dochodowa zaczęła pojawiać się w dyskusji publicznej z powodu jej powiązania z wieloma
ważnymi dla społeczeństwa zmiennymi, co również wpływa na to, jak ją postrzegamy.
Przykładem pracy wskazującej na istnienie tego typu powiązań jest książka „Duch równości.
Tam gdzie panuje równość wszystkim żyje się lepiej” Wilkinsona i Pickett (2010), która przy
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pomocy prostych korelacji dwóch zmiennych (średnich dla danego kraju lub stanu)
oraz interpretacji socjologiczno-psychologicznej stara się pokazać wpływ nierówności
dochodów na zjawiska takie jak: zdrowie, zdrowie psychiczne, używanie narkotyków,
śmiertelność noworodków, długość życia, otyłość, poziom edukacji, poziom analfabetyzmu,
dobrostan dzieci, zaufanie, dobroczynność, rodzicielstwo nieletnich, liczbę zabójstw, liczbę
więźniów, itp. Autorzy przekonują, że nierówność dochodowa jest źródłem wielu problemów
społecznych i jej obniżenie poprawiłoby dobrostan wszystkich1. Nolan i Slaverda (2014)
wskazują, że przegląd szczegółowych danych (a nie uśrednionych) z większej ilości krajów
i szerszego przedziału czasowego nie potwierdziło wniosków Wilkinsona i Pickett.
Nierówność dochodowa jest istotna i wpływa na wiele zmiennych, jednak skomplikowana
rzeczywistość społeczna nie daje się wyjaśnić przy pomocy pojedynczej zmiennej.
Książki Wilkinsona i Pickett (2010) oraz Stiglitz’a (2015) świetnie pokazują,
jak nierówność staje się argumentem w dyskusji publicznej i politycznej walce. Kaplow
(2005) wskazuje kierowanie polityką, jako jeden z głównych celów pomiaru nierówności.
Drugim wymienionym przez niego celem jest wartość informacyjna. Poznanie poziomu
nierówności, jako jednego z ważnych elementów rzeczywistości społecznej pomagającego
w jej zrozumieniu wydaje się być najbardziej naukowo pożądanym celem prowadzenia
badań. Publikując informacje, nadal należy pamiętać o tym, dla kogo jest ona przeznaczona:
wyłącznie dla ekspertów, działaczy społecznych, polityków, czy też dla wszystkich
zainteresowanych? Rozwój Internetu i podwyższający się poziom edukacji społeczeństwa
sprawił, że coraz większe grono osób ma dostęp do danych dotyczących nierówności,
a co ważniejsze, coraz więcej osób jest nimi zainteresowanych. Uwzględnienie tego,
jak ludzie rozumieją nierówność dochodową, staje się więc istotne nie tylko dlatego,

1

W tym kontekście warto wspomnieć, że Wilkinson i Pickett w całej pracy stosowali współczynnik Giniego
jako operacyjną definicję nierówności.
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że wszyscy posługujemy się jakąś koncepcją nierówności, ale też dlatego, że grono
odbiorców informacji na temat nierówności stale się powiększa.

1.3. Problem
Amiel i Cowell (1992, 1999, 2012) oraz ich naśladowcy (np. Harrison i Seidl, 1994,
Gaertner i Namazie, 2003) pokazują, że koncepcja nierówności realizowana przez popularne
miary nie jest zgodna z ocenami badanych respondentów. Badacze ci przeprowadzili serię
eksperymentów ankietowych, w których prosili o ocenę zestawu konkretnych podziałów
(pytania numeryczne) oraz aksjomatów pomiaru nierówności (pytania tekstowe). Wyniki
były niepokojące: na same pytania numeryczne zgodnie z aksjomatami nierówności
odpowiedziało mniej niż 20% badanych (np. Amiel i Cowell 2002, Gaernter i Namazie 2003,
Amiel, Cowell i Slottje 2004, Amiel, Cowell i Gaertner 2012). Wyniki różnych badań
przeprowadzonych na różnych próbach są spójne: respondenci odpowiadają inaczej
niż wskazują to aksjomaty pomiaru nierówności. Jeśli jednak miary realizują diametralnie
inną koncepcję nierówności niż ludzie, to może należy rozważyć alternatywne metody
mierzenia nierówności.
Choć uzyskane wyniki wskazują na istnienie rozbieżności w poglądach
respondentów i podstawowymi aksjomatami nierówności, to niestety nie są w stanie określić,
jaką dokładnie definicję nierówności stosują respondenci. Ankiety zaprojektowano,
by testowały zgodność poglądów z aksjomatami, nie wiemy więc, czym kierowali się badani
w swoich ocenach. Uzyskane dane pozwalają na krytykę aktualnie stosowanej definicji,
ale nie proponują nowej.
Objawem powyższego problemu jest znaczny odsetek odpowiedzi uznanych przez
Amiela i Cowella za niezrozumiałe oraz wewnętrznie sprzeczne (np. badany zgadza się
z zasadą w pytaniu tekstowym, ale nie stosuje jej w pytaniu o konkretne podziały). Można
oczywiście uznać niewygodne odpowiedzi za nieistotne, podważa to jednak ideę
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przeprowadzenia badania i wszystkie jego wyniki. Zrozumienie odpowiedzi badanych
wymaga jednak zmiany metodologii – koncentracja na zgodzie (bądź jej braku)
z aksjomatami nierówności pozwala określić jedynie, że badani się z tymi aksjomatami
nierówności nie zgadzają.

1.4. Zamierzenia pracy
Celem niniejszej pracy jest poznanie, jak badani postrzegają nierówność i stworzenie
metodologii, która to umożliwia. Przeprowadzam to przy pomocy analizy dotychczasowych
wyników, powtórzenia jednego z badań i uzupełnienia go o wywiady jakościowe, co miało
umożliwić lepsze zrozumienie, czym kierują się badani, udzielając odpowiedzi. Kolejnym
krokiem było zaprojektowanie nowej metodologii badania, skoncentrowanej na zrozumieniu
badanych i umożliwieniu im wyrażanie różnorodnych opinii, niekoniecznie zgodnych
z klasycznymi aksjomatami nierówności.
Realizacja tego celu wymagała zastosowania metody analizy danych dotychczas
nie stosowanej w badaniach postrzegania nierówności: skalowania wielowymiarowego.
Potraktowanie odpowiedzi badanych wielowymiarowo podyktowane jest sugestią Sena,
że nierówność jest wieloaspektowa (1973) tzn. oceniając poziom nierówności bierzemy pod
uwagę kilka aspektów sytuacji np. dochody najbiedniejszych, strukturę całego podziału,
różnicę w dochodach między kolejnymi grupami itp. czasem oceny te prowadzą do różnych
wniosków bo np. w podziale A najbiedniejsi mają wyższe dochody, ale za to w podziale B
różnice między dochodami kolejnych grup są mniejsze. Skalowanie wielowymiarowe
pozwala na całościową analizę odpowiedzi badanych (zamiast koncentrowania się
na pojedynczych porównaniach), a stworzenie wielowymiarowej mapy percepcji umożliwia
uwzględnienie i zobrazowanie wielu aspektów nierówności, które mogły decydować
o ocenach respondentów.
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Przetestowane były różne metody badania postrzegania nierówności – każda
metodologia ma swoje wady i zalety, które często ujawniają się dopiero po ich zastosowaniu.
Analiza wyników każdego z nich powinna jednak zwiększyć nasze zrozumienie badanych
i pomóc wybrać najwłaściwszy sposób badania postrzegania nierówności. Wynikiem całej
pracy miało być lepsze zrozumienie sposobu, w jaki badani postrzegają nierówność
(oraz udzielają odpowiedzi na ten temat), wprowadzenie nowej metody analizy danych na ten
temat, oraz propozycja nowej metodologii badawczej.

1.5. Struktura pracy
Niniejsza praca skonstruowana jest następująco: rozdział 2. przedstawia podstawowe
aksjomaty i miary nierówności. Przegląd badań nad postrzeganiem nierówności
zaprezentowany jest w rozdziale 3., a rozdział 4. stanowi przegląd różnych metodologii
badawczych stosowanych w badaniach postrzegania nierówności oraz pokrewnych pojęć,
takich jak dobrobyt i ryzyko. Rozdział 5. Objaśnia metodę analizy danych stosowaną
w niniejszej pracy: skalowanie wielowymiarowe (algorytm PROXSCAL). Rozdział 6.
opisuje powtórzenie, rozszerzenie i próbę modyfikacji pierwszych badań Amiela i Cowella
(1992). Kolejne rozdziały przedstawiają trzy nowatorskie metody badania postrzegania
nierówności: rozdział 7. opisuje badanie oparte na grupowaniu podziałów dochodów i jego
wyniki, rozdział 8. porównywanie parami wszystkich podziałów dochodów, a rozdział 9.
umieszczanie podziałów na osi (pozostała część kwestionariusza oparta jest na badaniach
Amiela i Cowella, 2012). Rozdział 10. zawiera podsumowanie i dyskusję.
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2. KONCEPCJE NIERÓWNOŚCI DOCHODOWEJ:
1

AKSJOMATY I MIARY

Zanim zajmiemy się odkrywaniem, jak zwykli ludzie postrzegają nierówność,
przyjrzyjmy się, jak postrzegają ją eksperci. Rozważania na temat istoty nierówności
dochodowej mają równie długą historię, jak sam pomiar tejże nierówności. Na początku XX
wieku nastąpił szczególnie intensywny rozwój zarówno sposobów mierzenia nierówności,
jak i krytycznych rozważań na ten temat. Naukowcy starali się określić, czym dokładnie jest
nierówność, aby później móc stworzyć odpowiednią dla niej miarę. Dyskusja zogniskowała
się wokół aksjomatów, czyli zasad, którymi można się kierować, porównując ze sobą poziom
nierówności w dwóch różnych podziałach dochodów. W niniejszym rozdziale zaprezentuję
aksjomaty i przykłady najczęściej stosowane przez ekonomistów w ich rozważaniach na
temat istoty nierówności. Następnie opiszę kilka najbardziej popularnych miar i ich
powiązania z aksjomatami.

2.1. Podział dochodów
Wielu socjologów czuje się zagubionych, czytając po raz pierwszy teksty
ekonomistów dotyczące nierówności dochodów. Powodem tego zagubienia jest sposób
prezentacji danych stosowany w analizach ekonomicznych – inny, niż w przypadku
socjologii, gdzie zwykle przedstawia się wszystkie dane w formie rozkładu. Ekonomiści
stosują metodę przedstawiania danych, która socjologom wydaje się zbliżona do danych
surowych. Przykładowo podział dochodów zaprezentowany przez socjologów (przykład
1

Fragmenty tekstu mogą się pokrywać z fragmentami artykułu: Jancewicz, B. (2016). Income inequalities:
axioms of income inequality measures and people’s perceptions. Decyzje, 25, [tekst w druku].
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prezentuje tabela 1) przypisuje każdej wartości dochodu liczbę bądź odsetek jednostek, które
mają cechę ,,dochód” na dokładnie takim poziomie. Jest to nadzwyczaj klarowny sposób
zapisu informacji gdy analizowana zmienna przyjmuje tylko kilka wartości, np. płeć czy typ
posiadanego prawa jazdy. W sytuacji, w której analizowana zmienna jest ciągła, a te same
wartości powtarzają się rzadko, takie przedstawienie stanowi niewielkie ułatwienie. W
analizie nierówności dochodów prowadzonej przez ekonomistów dane prezentuje się przy
pomocy: wektora dochodów uporządkowanego od najmniejszej do największej liczby; tabeli
danych (przykład w tabeli 2); albo korzystając z wykresu krzywej Lorenza (która jest opisana
w dalszej części rozdziału). Na potrzeby formułowania aksjomatów i definiowania miar
nierówności wektory i tabele są stosowane najczęściej i dlatego w niniejszym rozdziale
właśnie taka reprezentacja będzie używana. Aby dodatkowo uniknąć pomyłek, postaram
się nie stosować pojęcia ,,rozkład”, które może socjologom kojarzyć się z innym sposobem
porządkowania danych, natomiast używać będę terminu "podział dochodów".
Tabela 1
Rozkład dochodów.
Dochód
2000
4000
6000

N osób
3
2
1

Tabela 2
Podział dochodów w formie tabeli odpowiadającej wektorowi:
(2000, 2000, 2000, 4000, 4000, 6000).
Osoba
Osoba D
Osoba B
Osoba A
Osoba C
Osoba F
Osoba E

Dochód
2000
2000
2000
4000
4000
6000
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2.2. Aksjomaty
Aksjomaty są to zdania, które uznajemy za prawdziwe bez dowodu. W przypadku
nierówności aksjomatami powinny być te cechy nierówności, które uznajemy za
najistotniejsze. Przykładowo stwierdzenie: ,,Grupa, w której wszyscy mają identyczne
dochody, cechuje się brakiem nierówności”, może być aksjomatem definiującym nierówność.
Najczęściej aksjomaty formułuje się jako zasady, którymi należy się kierować, porównując
ze sobą poziom nierówności w dwóch różnych społeczeństwach czy grupach.
Sprowadzenie dyskusji na temat definicji nierówności do poziomu aksjomatów
pozwala skoncentrować uwagę na poszczególnych aspektach podziału dochodów. Każda z
cech nierówności może być wtedy dyskutowana i analizowana oddzielnie. Dodatkowo
określenie kilku własności nierówności często wystarcza do jednoznacznego jej
zdefiniowania albo przynajmniej zawężenia możliwości wyboru do zaledwie kilku opcji.
Niestety podejście aksjomatyczne ma również swoje wady. Na przykład wybranie kilku
pozornie niezwiązanych ze sobą aksjomatów może doprowadzić nas do sprzeczności, która
nie była widoczna na pierwszy rzut oka, albo do zaskakującego, niezamierzonego efektu.
2.2.1. Podstawowe definicje i notacja
Podział dochodów w n-osobowej populacji będziemy opisywać przy pomocy
wektora x:
x = ( x1 , x2 , x3 ,..., xn ),

xi  R  {0}

Kolejne liczby x1 , x2 ,..., xn oznaczają dochody poszczególnych osób (grup, regionów,
bądź innaczej zdefiniowanych odbiorców dochodu). Na potrzeby niniejszej pracy załóżmy,
że wszystkie dochody są nieujemne, czyli każdy xi  0 . Długość wektora x będziemy
oznaczać, jako n(x). Jeśli chcielibyśmy spojrzeć na ten sam podział przez pryzmat udziałów,
jakie poszczególne jednostki mają w ogólnej sumie dochodów, będziemy stosować wektor
p = p1 , p2 ,..., pn . Jego elementy informują nas, jaki odsetek ogółu dochodów otrzymuje dana
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osoba, czyli pi =



xi

. Przestrzeń wszystkich wektorów x o długości n będziemy

n

x
k =1 k

oznaczać jako Dn . Inaczej mówiąc, jest to zbiór wszystkich możliwych podziałów dochodów
dla populacji liczącej n osób. Wszystkie możliwe podziały dochodów dla populacji
o dowolnym rozmiarze będziemy oznaczać po prostu jako D , gdzie D =

D

n

.

nN

Średnia arytmetyczna dochodów w podziale x będzie zapisywana jako


 (x)=

n

x

k =1 k

n

. Zbiór wszystkich możliwych podziałów dochodów o ustalonej średniej (dla ustalonego n)
n
1) opisujący
można więc oznaczyć jako D  . Wektor n jedynek, czyli wektor (1,1,1,...,

n

społeczeństwo, w którym każdy otrzymuje dochód wysokości 1, będzie skrótowo oznaczany
jako 1n. Dzięki temu populację, w której wszyscy mają dochody równe c, można opisać

c) .
następująco: c 1n = (c,c, c,...,

n

Permutacją wektora x jest dowolny wektor zawierający takie same elementy co x, ale
mogą być one ustawione w innej kolejności. Zwykle przyjmuje się  : N  N jako
permutację całego zbioru liczb naturalnych, a

 n – permutację tylko pierwszych n liczb

naturalnych. Oznacza to, że biorąc grupę n osób i zamieniając je miejscami, dzięki permutacji
opisujemy, jakie dokonano zmiany. Zapis  n (1) = 3 oznacza, że po zamianie: na pierwszym
miejscu znajdują się dochody osoby, która poprzednio znajdowała się na pozycji trzeciej.
Wektor stanowiący efekt dowolnej n-elementowej permutacji wektora x będziemy zapisywać
jako x = ( x
n

n (1)

, x

n (2)

,..., x

n (n)

) . Przykładowo wektor x = (Ania, Bartek, Cecylia) jest
3

efektem permutacji  3 = (3,1,2) wektora x = (Bartek, Cecylia, Ania).
Każdy aksjomat wprowadza do przestrzeni D pewne uporządkowanie, określając
zależność między niektórymi parami podziałów. Precyzyjniej mówiąc, przyjęcie danego
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aksjomatu wprowadza relację częściowego porządku w zbiorze D (dokładną definicję relacji
częściowego porządku można znaleźć w książce Guzickiego i Zakrzewskiego; 2005; str.
172 do 195). To, że wektor x jest bardziej lub tak samo nierówny jak wektor y według relacji
r, będziemy oznaczać x ≥ r y. Relację częściowego porządku cechują:
• zwrotność  xD x  x ,
• przechodniość  x ,y ,zD (x  y  y  z )  x  z ,
• antysymetryczność  x,yD
Często używany będzie zapis x >

( x  y  y  x)  x = y .
r

y, który oznacza, że x  r y  x  r y . Mówi się,

że relacja wprowadza porządek częściowy, gdyż nie wszystkie pary muszą być ze sobą w
relacji. Weźmy na przykład zbiór trzech podziałów: A, B i C oraz relację częściowego
porządku

r.

Możliwa jest sytuacja, w której A >r B i A >

r

C ale B i C są ze sobą

nieporównywalne, czyli nie możemy stwierdzić, że zachodzi B > r C czy B = r C, czy też
B <r C bez wprowadzenia kolejnego aksjomatu czy zasady, czyli stworzenia kolejnej relacji.
Relację, która określa wszystkie zależności między podziałami, nazywamy porządkiem
liniowym (oczywiście porządek liniowy jest równocześnie porządkiem częściowym). Każdy
aksjomat wprowadza do naszego zbioru D porządek częściowy. Dodawanie kolejnych
aksjomatów porządkuje ten zbiór coraz bardziej, ale może też doprowadzić do stworzenia
sprzeczności, która pokazuje, że dany zestaw zasad nie jest ze sobą zgodny.
Nieporównywalność niektórych podziałów nie jest problemem z czysto teoretycznego punktu
widzenia – pojęcie nierówności nie musi być kompletne, mogą istnieć podziały, co do
których trudno określić, jak bardzo są nierówne. Przykładowo z jednej perspektywy podział
A może być bardziej nierówny od podziału B, ale patrząc z innej perspektywy może być
dokładnie odwrotnie. Sytuacja ta zmienia się, gdy mówimy o miarach nierówności – tu nie
ma możliwości pary nieporównywalnej.

2. KONCEPCJE NIERÓWNOŚCI

14

Każda miara nierówności wprowadza do zbioru D porządek liniowy. Każdy podział
x ma przyporządkowaną liczbę rzeczywistą, która jednoznacznie określa jego miejsce na
skali równy–nierówny. Liczbę tę można łatwo porównać z liczbą przyporządkowaną
każdemu innemu podziałowi i w ten sposób otrzymać informację, który z nich charakteryzuje
się większą nierównością oraz o ile większą nierównością według danej miary cechuje się
dany podział. Miary nierówności będą dokładnie opisane w późniejszej częście tego
rozdziału, ale już teraz warto wspomnieć o tej istotnej różnicy we wprowadzaniu porządku
przez aksjomaty i miary nierówności.
Dla uproszczenia notacji, w sytuacji, w której będzie jasne, który aksjomat
reprezentuje dana relacja, nie zostanie ona dodatkowo oznaczona, czyli zastosowany będzie
zapis: x ≥ y. W przypadku tego rozdziału w każdym podrozdziale będę opisywać
uporządkowanie odpowiadające aksjomatowi prezentowanemu w danej części. Na potrzeby
niniejszego rozdziału opisy będą dostosowane do sytuacji, gdy dochód dzielony jest
pomiędzy konkretne osoby. Jest to kolejne uproszczenie zapisów, które nie wpływa znacząco
na samą istotę tematu. Należy być jednak świadomym, że te same zasady można z
powodzeniem stosować do analizy podziału dochodu między grupy, regiony, kraje, czy też
inne jednostki interesujące badacza.
2.2.2. Anonimowość
Aksjomat anonimowości przedstawia najważniejszą cechę nierówności dochodów:
nierówność dochodów powinno się określać wyłącznie na podstawie dochodów, kwestia
czyje konkretnie to są dochody, ma drugorzędne znaczenie. Oznacza to, że zasługi, potrzeby
czy inne cech jednostek, między które dochody są rozdzielane, nie mają znaczenia. Aksjomat
ten wyraźnie oddziela nierówność od pojęcia sprawiedliwości. Przykładowo, analizując firmę
ze względu na podział zysków z projektu (przykład zaprezentowany w tabeli 3), do oceny

2. KONCEPCJE NIERÓWNOŚCI

15

nierówności potrzebujemy jedynie informacji o dochodach, pozostałe dane mogłyby zostać
usunięte.
Mówiąc bardziej precyzyjnie, aksjomat anonimowości stwierdza, że jedyną cechą
braną pod uwagę przy analizie nierówności powinny być dochody. Formalnie oznacza to, że
zmiana wszystkich pozostałych cech odbiorców dochodu nie będzie miała wpływu na
poziom nierówności. Każda permutacja dochodów (na przykład taka, jaką prezentują
kolumny ,,Dochód 2013” i ,,Dochód 2014” w tabeli 3), z punktu widzenia nierówności
będzie taka sama, gdyż przypisanie dochodów do konkretnych osób, nie ma znaczenia
(Foster, 1983; str. 108).

xD  x = r x
n

Przyjęcie

aksjomatu

anonimowości

n

pozwala

nam

dodatkowo

zastosować

uproszczenie notacji: skoro przypisanie dochodów do konkretnych jednostek jest nieistotne,
to i ich kolejność w wektorze jest bez znaczenia. Stąd możemy posługiwać się wektorami
o ustalonej kolejności, na przykład – jak się zwykle przyjmuje – dochody są uporządkowane
od najmniejszych do największych. Nierówność każdego wektora nieuporządkowanego w
ten sposób będzie bowiem dokładnie taka sama, jak jego uporządkowanej permutacji.
Dla dalszych rozważań przyjmiemy więc, że x ma postać:

x = ( x1 , x2 , x3 ,..., xn )  x1  x2  x3    xn ,

xi  R .

Tabela 3
Dochody i cechy pracowników przykładowej firmy X w 2013 i 2014 roku.
Osoba

Czas pracy

Inne

Prezes
Menadżer
Asystent
Sekretarka
Praktykant

6 godz./dz.
12 godz./dz.
10 godz./dz.
8 godz./dz.
14 godz./dz.

Właściciel firmy
Kolega prezesa
–
Córka prezesa
–

Dochód
2013
5 000
4 000
3 000
2 000
1 000

Dochód
2014
1 000
2 000
3 000
4 000
5 000
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2.2.3. Kryteria transferów

Kryteria transferów określają to, jak zachowuje się nierówność, gdy jedna grupa
lub osoba przekazuje swój dochód drugiej. Większość kryteriów transferów zakłada,
że gdy bogatszy przekazuje pieniądze biedniejszemu, to sytuacja się poprawia – nie ma
jednak zgody co do tego, kto dokładnie musi przekazać dochody i do kogo powinny one
trafić, aby nierówność na pewno zmalała. Poniższe zestawienie zawiera najczęściej
przewijające się w literaturze reguły. Zaprezentowane aksjomaty są uporządkowane od
najmniej wymagającego (najsłabszego) do najbardziej restrykcyjnego.
Zanim przejdziemy do opisu poszczególnych aksjomatów, warto jeszcze wyróżnić
dwa typy transferów. Transfer pozytywny to przekaz dochodu (gdyż mówimy tu cały czas o
podziale dochodów, a nie majątku) od osoby o wyższym do osoby o niższym dochodzie.
Wielkość tego transferu jest ograniczona – osoba oryginalnie usytuowana lepiej po
dokonaniu transferu nie może być uboższa od osoby, która początkowo była w gorszej
sytuacji. Ilość przekazanego dochodu nie może być więc większa niż połowa dystansu
dzieląca uczestników transferu: 1 / 2  ( xbogatszy  xbiedniejszy ) . Natomiast transfer regresywny
zachodzi, gdy osoba o niższych dochodach przekazuje część swojego dochodu osobie lepiej
usytuowanej. W takim przypadku jedynym ogranicznikiem rozmiaru transferu są dochody
darczyńcy, zakładamy bowiem, że dochody są nieujemne. Przykłady obu typów transferów
można znaleźć w tabeli 4.
Tabela 4
Podział dochodów i przykłady możliwych transferów w firmie.

Osoba

Dochód
początkowy

Dochód po
pozytywnym
transferze

Dochód po
zbyt dużym
pozytywnym
transferze

Dochód po
regresywnym
transferze

Prezes
Asystent
Praktykant

5 000
3 000
1 000

3 000
3 000
3 000

2 000
3 000
4 000

7 000
1 000
1 000
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2.2.3.1. Kryterium transferów Pigou
Pigou (1912) był ostrożny w formułowaniu twierdzeń i jednoznacznie odniósł się
jedynie do przypadku dwuosobowego społeczeństwa, w którym przekazenie pieniędzy przez
osobę bogatszą osobie biedniejszej zmniejsza nierówność. Jednakże idea przewijająca się w
jego pismach jest spójna: Pigou przywiązywał dużą wagę do sytuacji osób najbiedniejszych.
Bazując na jego – dość ostrożnie wypowiadanych – przemyśleniach, można sformułować
bardzo podstawową zasadę: przekazanie dochodu przez najbogatszą osobę osobie
najbiedniejszej zmniejsza nierówność. Taką interpretację sugerują Amiel i Cowell (2002),
stwierdzając, że o ile aksjomat Pigou-Daltona, o którym za chwilę, nie cieszy się wielkim
poparciem, o tyle oryginalna myśl Pigou już tak. Zasada taka będzie nam potrzebna w
późniejszych rozdziałach, stąd warto ją zdefiniować i roboczo nazwać regułą transferów
Pigou. Formalny zapis tej reguły wygląda następująco:


xD n



1
0 < t < ( x n  x1 )
2

( x1 , x2 ,..., xn ) > r ( x1  t , x2 ,..., xn  t )

Założyliśmy, że rozmiar dokonanego transferu nie może sprawić, by darczyńca
znalazł się w gorszej sytuacji od obdarowanego. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, by
darczyńca, początkowo będący osobą o najwyższym dochodzie w całej grupie, stracił
tę uprzywilejowaną pozycję na rzecz kogoś innego. Kryterium transferów Pigou stwierdza,
że pierwszy transfer zaprezentowany w tabeli 5 zmniejsza nierówność, ale aksjomat ten nie
rozstrzyga, w jaki sposób wpływają na poziom nierówności pozostałe transfery
zaprezentowane w tabeli 5.
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Tabela 5
Przykładowe transfery pozytywne, które zgodnie z kryterium transferów PigouDaltona prowadzą do zmniejszenia nierówności.
Transfer 1

Transfer 2

Transfer 3

Transfer 4

Osoba

Dochód

PrezesPraktykant

PrezesSekretarka

MenadżerAsystent

PrezesMenadżer

Prezes
Menadżer
Asystent
Sekretarka
Praktykant

5 000
4 000
3 000
2 000
1 000

4 000
4 000
3 000
2 000
2 000

4 000
4 000
3 000
3 000
1 000

5 000
3 500
3 500
2 000
1 000

4 500
4 500
3 000
2 000
1 000

2.2.3.2. Słabe kryterium transferów
Słabe kryterium transferów, mimo swej nazwy, jest bardziej wymagające od
kryterium transferów Pigou. Słabe kryterium transferów stwierdza, że transfery trafiające od
bogatszej do biedniejszej części społeczeństwa zmniejszają nierówność. W tej definicji,
bogatsza część społeczeństwa to ta o dochodach powyżej średniej, a biedniejsza to ta o
dochodach poniżej średniej. Inaczej mówiąc, słabe kryterium transferów wymaga, aby każdy
przekaz dochodu przekraczający średnią został uznany za wyrównujący. To kryterium nie
określa, jak na nierówność wpływają transfery, które zachodzą wśród osób powyżej lub
wśród osób poniżej średniej (Coulter, 1989; str. 17-18). Przykładowo, w tabeli 5 średnia
dochodów to 2 100 zł, stąd pierwsze trzy transfery przekraczają średnią i są według słabego
kryterium transferów wyrównujące. Ostatni transfer tymczasem dotyczy jedynie osób
powyżej średniej i słabe kryterium transferów nie określa, w jaki sposób wpływa on na
poziom nierówności.

i , j{1..n} 



xD n



1
0 <t < ( x j  xi )
2

[ xi <  ( x)]  [ x j >  ( x)]



( x1 , x2 ,..., xi ,..., x j ,..., xn ) > r ( x1 , x2 ,..., ( xi  t ),..., ( x j  t ),..., xn )
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2.2.3.3. Kryterium transferów Pigou-Daltona
Angielski ekonomista Hugh Dalton opierając się na pracach Pigou, sformułował
regułę, że każdy transfer dochodu od osoby bogatszej do biedniejszej zmniejsza
nierówność (o ile oczywiście nie prowadzi on do zmiany uporządkowania tych osób ze
względu na dochody; Dalton, 1920; Cowell, 2000). Aksjomat ten Dalton nazwał kryterium
transferów Pigou-Daltona. Jest to kryterium bardzo proste, równocześnie jednak bardzo
wymagające: transferem wyrównującym jest bowiem zarówno przekaz pieniędzy od
najbogatszego do najbiedniejszego, jak i wśród dwójki najbogatszych osób czy innych
członków społeczeństwa. Przykład kilku możliwości można znaleźć w tabeli 5 – według
reguły transferów Pigou-Daltona każda z zaprezentowanych tam zmian prowadzi do podziału
równiejszego niż oryginalny.

 i , j{1..n} 

xD n



1
0 < t < ( x j  xi )
2

( x1 , x 2 ,..., xi ,..., x j ,..., x n ) > r ( x1 , x 2 ,..., ( xi  t ),..., ( x j  t ),..., x n )

2.2.3.4. Kryterium malejących transferów
Kryterium malejących transferów, zaproponowane przez Kolma, stanowi ,,pójście o
krok dalej” względem reguły transferów Pigou-Daltona (Kolm, 1976b). Stwierdza ono, że
miara nierówności powinna nie tylko uznać każdy transfer za wyrównujący, ale i brać pod
uwagę ,,poziom” na jakim ten transfer zaszedł. Im biedniejszych osób dotyczy transfer, tym
silniej wpływa na nierówność. Mówiąc inaczej, przekazanie 100 zł przez osobę o dochodzie
4 000 zł osobie otrzymującej 3 000 zł będzie miało mniejszy wpływ na nierówność niż
transfer 100 zł przez osobę o dochodzie 2 000 zł komuś, kto ma dochod 1 000 zł. Z
formalnego punktu widzenia istotne w powyższym przykładzie są dwa fakty: porównujemy
przekaz takiej samej kwoty (100 zł) oraz to, że przekazy zachodzą w ramach par o
identycznej różnicy dochodów (w tym wypadku równej 1 000 zł: 4 000 i 3 000 oraz 2 000 i
1 000 zł). Kryterium malejących transferów można zapisać następująco:
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i , j ,k ,l{1..n} 

xD n



1
0 < t < ( x1  xn )
2

x j  xi = xl  x k  x j < x k



( x1 , x2 ,..., xi ,..., x j ,..., xn ) > r ( x1 , x2 ,..., ( xk  t ),..., ( xl  t ),..., xn ) 
( x1 , x2 ,..., xi ,..., x j ,..., ( xk  t ),..., ( xl  t ),..., xn ) > r ( x1 , x2 ,..., ( xi  t ),..., ( x j  t ),..., xk ,..., xl ,..., xn )
Miary nierówności są opisywane w dalszych rozdziałach, warto jednak już tutaj
wspomnieć, że kryterium malejących transferów jest spełniane tylko przez kilka miar, takich
jak miara Atkinsona czy Theila. Aksjomat ten nie jest spełniany przez współczynnik Giniego.
Niektórzy ekonomiści definiują więc analogiczne kryterium definiujące ,,poziom” transferu
nie przez pryzmat dochodów, a przez pryzmat rang osób uzyskujących dochody (kolejności
ustawienia od osób o najniższym do osób o najwyższym dochodzie). Dzięki temu można
pokazać zasadę, na jakiej działa współczynnik Giniego i wskazać, na czym polega główna
różnica w sposobie realizowania kryterium transferów przez miary Giniego i Theila,
ale o tym później.
2.2.4. Kryteria niezależności od skali i dodania stałej
Kryteria niezależności od skali i dodania stałej próbują w różny sposób rozwiązać
ten sam problem: jak porównywać ze sobą poziom nierówności w społeczeństwach, których
suma dochodów jest różna. Jest to problem, z którym w praktyce badawczej stykamy
się bez przerwy: dwa kraje albo ten sam kraj w dwóch różnych okresach, rzadko kiedy mają
identyczną sumę dochodów. W pewnym sensie zagadnienie to pojawia się również w naszym
życiu codziennym, gdy myślimy o inflacji lub dostajemy od banków procent za trzymanie
naszych pieniędzy na lokacie. W polskiej polityce temat ten pojawił się przy okazji dyskusji
o rewaloryzacji emerytur: jak rewaloryzować, by poziom nierówności świadczeń
emerytalnych pozostał taki sam albo nieznacznie się zmniejszył? Podobne pytania stawiają
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sobie badacze, gdy rozważają problem wyboru między kryterium niezależności od skali i
dodania stałej.
2.2.4.1. Kryterium niezależności od skali
Aksjomat niezależności od skali stwierdza, że przemnożenie dochodów przez
dodatnią stałą nie zmienia poziomu nierówności dochodów (Litchfield, 1999; s. 2). Innymi
słowy inflacja, czy 10-procentowa premia dla wszystkich, nie wpływa na nierówność.
Przyjęcie tego założenia daje badaczowi ogromną wygodę, gdyż nie musimy przejmować się
inflacją ani przeliczaniem dochodów z waluty na walutę – wyniki, niezależnie od inflacji
i przewalutowania będą takie same. Kryterium niezależności od skali przyjmuje, że nie tyle
istotne są konkretne sumy, co udziały, jakie poszczególne osoby mają w ogóle dochodów
danej zbiorowości. Z tego powodu miary spełniające kryterium niezależności od skali
nazywa się względnymi, gdyż interpretują one dochody przez pryzmat względnych różnic, to
znaczy ile razy więcej lub o ile procent więcej wynosi dochód jednej osoby od drugiej.
Inaczej mówiąc, uznajemy dwa podziały za identycznie nierówne, jeśli procentowy udział
poszczególnych osób w ogóle dochodów jest taki sam, niezależnie od tego, czy do podziału
jest 10 000$, 1 000 euro, czy 10 zł. Formalnie można to zapisać następująco:

 cR 


xD n

x =r c  x

2.2.4.2. Kryterium niezależności od dodania stałej
Niezależność od dodania stałej stwierdza, że istotne w nierówności są absolutne,
a nie względne różnice w dochodach (Erbert, 1988; str. 63). Stąd, jeśli do każdego dochodu
dodamy stałą premię, np. 1 000 zł, to nierówność pozostanie na tym samym poziomie. Jeśli
każdy dostanie 10% podwyżki, to nierówność wzrośnie, gdyż dobrze zarabiający zyskają
na podwyżce więcej niż ci, którzy już teraz zarabiają mało. Bezwzględna różnica między
najmniej a najwięcej zarabiającym się zwiększy: na przykład jeśli początkowo wynosiła
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1 000 zł, to teraz będzie wynosić 1 100 zł. Mówiąc inaczej, niezależność od dodania stałej
klasyfikuje wszystkie podziały, w których kolejne bezwzględne różnice w dochodach są
identyczne, jako takie same pod względem nierówności. Stąd dodanie bądź odjęcie dowolnej
stałej nie wpłynie na nierówność w tym podziale.
 cR 


xD n

x = r (x  c  1n )

Niezależność od dodania stałej jest aksjomatem przyjmowanym przez niewielką
liczbę miar nierówności; w szczególności wariancja i absolutna miara Kolma są
reprezentantami tej grupy. Żadna z popularnie stosowanych miar nie realizuje idei tego
aksjomatu. Jedną z przyczyn takiego stanu rzeczy jest fakt, że przyjmując niezależność od
dodania stałej musimy rozwiązać kilka bardzo praktycznych problemów: z jakiej waluty
korzystać, po jakim kursie przeliczać dochody, w jaki sposób uwzględniać inflację itp.
Problemy te sprawiają, że stosowanie miar absolutnych jest dość skomplikowane i wymaga
przyjęcia dodatkowych założeń, które mogą wpłynąć na wyniki analizy.
2.2.4.3. Zależność od skali i dodania stałej
Opisane powyżej aksjomaty niezależności od skali i od dodania stałej rywalizują ze
sobą. Zgoda z oboma aksjoamtami prowadzi m.in. do uznania wszystkich podziałów między
dwie osoby za tak samo nierówne. Istnieje jednak jeszcze jedna możliwa droga – pośrednia.
Niektórzy zgodzą się z faktem, że procentowe podwyżki zwiększają nierówność, zgodzą się
również z tym, że dodanie takiej samej sumy każdemu ma działanie wyrównujące. Innymi
słowy, aby zachować nierówność w podziale na takim samym poziomie przy zmianie
(przyjmijmy zwiększeniu się) średniej dochodów, dochody każdego powinny się zwiększyć o
kombinację stałej premii i procentowej podwyżki. Niestety stwierdzenie, że racja leży
pośrodku, nie jest możliwe do zastosowania w praktyce – należy określić dokładnie, jaka
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zmiana prowadzi do pozostawienia nierówności na tym samym poziomie. Formalnie można
ten postulat i towarzyszący mu problem zapisać następująco:

qR  cR





xD n

x = r (c  x  c  q  1n )

Powyższy zapis stwierdza, że istnieje taka wartość q , która określa, jak duży
powinien być udział podwyżki procentowej względem stałej premii, aby poziom nierówności
w podziale pozostał na tym samym poziomie. Przykładowo powiedzmy, że mamy podział,
jak w tabeli 6 i mamy do rozdysponowania dodatkowe 5 000 zł, a założona wartość q wynosi
1 000 zł. Oznacza to, że dochody każdego będą zwiększane procentowo o

c

plus

c

procent z

q , które jest takie samo dla wszystkich. W naszym przykładzie przekłada się to na podwyżkę
na poziomie 25% plus 250 zł, a stworzony w ten sposób podział jest zaprezentowany w
ostatniej kolumnie tabeli 6. W efekcie tej operacji udziały w dochodach osób powyżej
średniej zmniejszają się, a osób poniżej zwiększają. Równocześnie jednak zwiększają się
bezwzględne różnice między dochodami: oryginalnie praktykant zarabiał o 4 000 zł mniej od
prezesa, po podwyżce zarabia o 5 000 zł mniej. Jednak dochody praktykanta były
początkowo pięciokrotnie niższe od dochodów prezesa, a po podwyżce są tylko 4,33-krotnie
niższe.
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Tabela 6
Przykładowy podział dochodów i możliwe podwyżki: procentowa, stała i mieszana.
Osoba
Prezes
Menadżer
Asystent
Sekretarka
Praktykant
Suma

Dochód
początkowy
5 000
4 000
3 000
2 000
1 000
15 000

Dochód po podwyżce
procentowej
stałej
6666
6 000
5333
5 000
4000
4 000
2666
3 000
1333
2 000
20 000
20 000

mieszanej
6 500
5 250
4 000
2 750
1 500
20 000

Powyższy zapis zawiera w sobie jeszcze jedno dodatkowe założenie, że stosunek
procentowej podwyżki do stałej premii jest taki sam dla każdego podziału. Teoretycznie
jednak możliwe jest, że kombinacja tych dwóch elementów powinna być różna zależnie
od oryginalnego podziału. Praktycznie rzecz biorąc, jednoznaczne ustalenie stałej wartości q
czy też funkcji, jaka określa jego wartość dla każdego podziału, jest zadaniem trudnym.
Trudnym, gdyż z jednej strony nasz wybór musimy dobrze uzasadnić, a z drugiej może
się okazać, że tak precyzyjnie sformułowany aksjomat będzie się cieszył jeszcze mniejszym
poparciem niż prosta niezależność od skali czy od dodania stałej. Powyższe problemy nie
zmieniają jednak faktu, że możliwość stworzenia alternatywnego aksjomatu istnieje i warto
byłoby empirycznie sprawdzić, jak dużym poparciem mógłby się on cieszyć.

2.2.5. Aksjomat populacji
Aksjomat populacji (zwany czasem też symetrią populacji, replikacją populacji, czy
warunkiem niezależności od wielkości populacji) określa, w jaki sposób porównywać ze sobą
poziom nierówności między zbiorowościami o różnej liczebności. Sytuacja badacza w tym
przypadku jest o tyle ułatwiona, że w literaturze funkcjonuje tylko jeden aksjomat
poruszający ten problem. Kryterium populacji zakłada, że zwielokrotnienie zbiorowości nie
wpływa na nierówność. Inaczej mówiąc, jeśli każdy zostanie ,,sklonowany”, to choć liczba
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osób się podwoi, nierówność pozostanie taka sama. W jaki sposób teoretycznie umożliwia to
porównanie ze sobą dwóch grup o liczebności m i n? Po prostu porównujemy je jako
populacje mn-osobowe: pierwszą z nich zwielokrotniamy n razy, a drugą m razy. Zmiana ta
nie wpływa na poziom nierówności, a teoretycznie możemy te populacje traktować, tak jakby
miały ten sam rozmiar. Podobnie jak niezależność od skali patrzy na podział dochodów przez
pryzmat udziałów poszczególnych dochodów w ich sumie, tak aksjomat populacji patrzy na
ludzi z perspektywy udziału, jaki stanowią oni w całej zbiorowości. Nie ma znaczenia,
czy jest to jedna osoba, czy 1 000, istotne jest to, że stanowią one 10% analizowanej grupy.
Formalnie kryterium populacji można zapisać następująco:



xD n

 kN



(y = (x,
x,x,x,...,x))  (x= r y )
k

2.2.6. Porządkowa dominacja Lorenza
Pojęcie porządkowej dominacji Lorenza jest związane z krzywą Lorenza – graficzną
reprezentacją podziału dochodów. Na potrzeby stworzenia tej krzywej

musimy

uporządkować wszystkich względem dochodów: od najniższych do najwyższych.. Wartość
krzywej Lorenza w punkcie x jest równa y% jeśli x% zbiorowości o najniższych dochodach
otrzymuje w sumie y% dochodu całej zbiorowości. Krzywa Lorenza przedstawia więc
jaki procent pieniędzy jest uzyskiwany przez osoby o dochodach poniżej pewnego progu (oś
Y) i jaki odsetek osób posiada takie dochody (oś X). Mówi się, że jest to krzywa
przedstawiająca skumulowany rozkład populacji i dochodów. Rysunek 1 prezentuje
przykładowy podział dochodów z pierwszej kolumny tabeli 6. Formalnie, przy założeniu, że
nasza populacja jest skończona (liczy n osób) i uporządkowana rosnąco ze względu na
dochody, to można punkty krzywej Lorenza zapisać następująco:
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Warto spojrzeć na krzywą Lorenza jeszcze z punktu widzenia aksjomatów. Na osi X
przedstawia ona skumulowany odsetek osób, mówiąc inaczej postrzega ona ludzi
z perspektywy odsetka, jaki stanowią oni w ogóle zbiorowości, czyli zgodnie z kryterium
populacji. Podobnie jest w przypadku pieniędzy: krzywa Lorenza nie przedstawia dochodów,
a odsetek dochodów, czyli zgodnie aksjomatem niezależności od skali. Oznacza to, że samo
prezentowanie danych w postaci krzywej Lorenza zakłada, że akceptujemy te dwa aksjomaty.
Trzecią, mniej oczywistą cechą krzywej Lorenza, jest jej powiązanie z kryterium transferów
Pigou-Daltona. Krzywa reprezentująca równy podział dochodów leży dokładnie na
przekątnej wykresu – jest to najwyższe możliwe położenie tej krzywej. Każde odstępstwo od
tego ideału będzie obniżało jej poziom. Każdy regresywny transfer t pieniędzy (od osoby o
niższym do osoby o wyższym dochodzie) będzie obniżał jej poziom od punktu, gdzie w
nowym podziale znajduje się darczyńca, aż do punktu, gdzie uplasował się odbiorca
transferu.
Rysunek 1
Krzywa Lorenza przedstawiająca pierwszą kolumnę tabeli 6.
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Mówimy, że podział A dominuje nad podziałem B w rozumieniu porządkowej
dominacji Lorenza, jeśli krzywa Lorenza podziału A leży zawsze na tym samym lub
wyższym poziomie, co krzywa podziału B. Porządkowa dominacja Lorenza stwierdza, że
podział dominujący (czyli taki, którego krzywa znajduje się na tym samym poziomie lub
wyżej) jest mniej nierówny od podziału dominowanego. Kryterium porządkowej dominacji
Lorenza jest równoważne zestawowi trzech aksjomatów: niezależności od skali, kryterium
populacji i kryterium transferów Pigou-Daltona2.

2.2.7. Dekompozycja
Kryterium dekompozycji (Amiel i Cowell; 1992) stwierdza, że nierówność nie jest
cechą sui generis całej zbiorowości, ale pewną funkcją jej składowych. Mówiąc inaczej,
nierówność w całym społeczeństwie zależy od nierówności w ramach podgrup tworzących to
społeczeństwo i ich cech. Przyjmuje się, że poziom nierówności w całej populacji zależy
wyłącznie od poziomu nierówności, liczebności i średniej dochodów podgrup.
Zapis formalny aksjomatu dekompozycji:
 I N i = 1,2,..., I 

xi D



y i D



n( x i ) = n( y i )   ( x i ) =  ( y i )  x i  r y i



(x1 , x 2 ,..., x I )  r (y 1 , y 2 ,..., y I )

Kryterium dekompozycji może wydawać się dość niewinnym założeniem, ma jednak
bardzo poważne konsekwencje. Jego przyjęcie pozwala patrzeć na nierówność z perspektywy
grup tworzących społeczeństwo. Przykładowo, możemy analizować dany kraj z punktu
widzenia nierówności dochodów wśród kobiet i wśród mężczyzn, oddzielnie rozważając
kwestię różnic w dochodach między tymi dwoma grupami. Analogicznie może nas
interesować nierówność z perspektywy podziałów rasowych, klasowych, wiekowych itp.
Jeśli przyjmiemy kryterium dekompozycji, to możemy starać się dojść, która grupa jest
2

Dowód tego faktu w jedną stronę można znaleźć w pracy Dasgupta, Sen i Starrett (1973; s.182), a w drugą
stronę u Ananda (1997; s. 104).
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źródłem największej nierówności, bo np. zróżnicowanie wewnątrz niej jest ogromne albo
istotnie odbiega ona w swych dochodach od reszty społeczeństwa. Jeśli patrzylibyśmy na
społeczeństwo z punktu widzenia podziału na kobiety i mężczyzn, to zgodnie z kryterium
dekompozycji nie tylko możemy stwierdzić, który element cechuje największa nierówność:
dochody kobiet, dochody mężczyzn czy też różnica w przeciętnych dochodach między
mężczyznami i kobietami; możemy również stwierdzić, że jeśli nierówność w dochodach
mężczyzn zwiększy się, przy pozostałych cechach niezmienionych, to nierówność w całym
społeczeństwie wzrośnie. Przeciwnicy kryterium dekompozycji wskazują, że patrzenia na
nierówność nie można ,,wyrwać z kontekstu” całego społeczeństwa – dopiero zestawienie ze
sobą wszystkich dochodów razem daje nam możliwość oceny nierówności w społeczeństwie.

2.3. Istotne przykłady
Poza definicjami aksjomatów warto jeszcze opisać dwa przykłady, które czytelnie
prezentują sposób myślenia, jaki można przyjąć, patrząc na nierówność dochodów i zmiany
w dochodach. Przykłady te często są wykorzystywane w badaniach empirycznych i to
zarówno odnoszących się do nierówności, jak i sprawiedliwości oraz dobrobytu. Nie
narzucają one w żaden sposób ,,właściwej” odpowiedzi, a jedynie prezentują szczególne
sytuacje, które mają pomóc w uwidocznieniu poglądów na nierówność.
2.3.1. Dziurawe wiadro
Metafora dziurawego wiadra (po angielsku ,,leaky bucket”) jest używana w wielu
dziedzinach, np. informatyce czy marketingu. W pomiarze nierówności pierwsze użycie
tej metafory jest przypisywane Arturowi Okunowi, ekonomiście znanemu najbardziej
ze sformułowania tzw. prawa Okuna (które mówi, że wzrost przymusowego bezrobocia
powoduje spadek PKB). W swojej książce ,,Equality and Efficiency, the Big Tradeoff”
(1975) przyrównał on redystrybucję pieniędzy do przenoszenia wody w dziurawym wiadrze
– zawsze część wody zniknie po drodze. W przypadku redystrybucji chodzi tu o prostą
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zasadę, że jeśli zabierzemy bogatemu 1 000 zł np. w postaci podatku na biednych, to do
rzeczonych biednych nie trafi cała ta suma, a tylko jej część, np. 800 zł. Pozostałe pieniądze
zostaną zużyte na przykład na utrzymanie administracji, która stwierdza, komu przysługuje
zasiłek. Metafora dziurawego wiadra często pomaga uświadomić sobie, że redystrybucja
kosztuje, a w praktyce sam akt przekazania pieniędzy wymaga pewnych nakładów. Wielu
badaczy rozważa problem, jak duża może być suma tychże nakładów, tak by transfer nadal
był społecznie ,,opłacalny”.
2.3.2. Niezrównoważone ubożenie/bogacenie się
Przykład niezrównoważonego bogacenia się został wprowadzony przez Temkina
(1986), którego teorie są jedną z niewielu alternatyw dla klasycznego aksjomatycznego
podejścia do nierówności. Opisując skrótowo: Temkin postrzega nierówność jako funkcję
skarg pojedynczych osób. Skargi mają ci, którzy są poniżej pewnego standardu, a rozmiar
skargi zależy od tego, jak bardzo odległa jest dana osoba pod względem dochodu od
rzeczonego standardu. Nierówność w całym społeczeństwie powinna być liczona jako
funkcja tychże skarg. Teoria Temkina jest więc z jednej strony bardzo ogólna, nie definiuje
bowiem ani standardu, ani dokładnego sposobu określenia rozmiaru skargi, ani też metody
agregacji tychże skarg. Z drugiej strony jednak, samo spojrzenie na nierówność jako na
funkcję indywidualnych skarg ma ogromne konsekwencje dla sposobu jej mierzenia i
analizowania. Perspektywa ta wskazuje również, jakie elementy należy dookreślić, aby
jednoznacznie zmierzyć poziom nierówności w danym społeczeństwie. Obszerniejszy opis
teorii i badań Temkina można przeczytać rozdziale 3., stanowiącym przegląd literatury.
Przykład niezrównoważonego bogacenia lub ubożenia się miał uwidocznić, jak
zmiana niewiadomych w modelu Temkina (określenia standardu, rozmiaru skargi i metody
agregacji skarg) wpływa na uporządkowanie podziałów nierówności. Sam Temkin nazwał ją
,,sekwencją” (,,the Sequence”). Pierwszym elementem sekwencji jest sytuacja, gdy jedna
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osoba ma niskie dochody, a wszyscy pozostali (999 osób, wg oryginalnego artykułu z 1986
roku) wysokie. Następnie kolejne osoby tracą swoje wysokie dochody i dołączają do grupy
osób o niskich dochodach. W środku sekwencji połowa osób ma wysokie dochody, połowa
niskie, a proces postępuje. Finalnie, w ostatnim etapie, tylko jedna osoba zachowuje swoje
wysokie dochody, a wszyscy pozostali mają niskie. Przykład sekwencji dla 6 osób jest
zaprezentowany w tabeli 8. W sposobie opisu niezrównoważonego bogacenia lub zubożania
istotna jest kolejność, sposób sformułowania sytuacji i to, czy uwzględniamy np. sytuację
równych dochodów jako końcowy element. Ludzie mają tendencję do innego postrzegania
strat i zysków. Jeśli mówimy, tak jak powyżej, o osobach, które tracą swoje dochody, często
sytuacja ta jest inaczej odbierana, niż kiedy mówimy o oddzielnych ,,światach” bądź krajach,
które nie mają ze sobą nic wspólnego z wyjątkiem faktu ciekawego badawczo podobieństwa
podziałów dochodów.
Tabela 7
Przykład ,,sekwencji” Temkina na 6 osobach przy wysokich dochodach równych
5 000 zł, a niskich 1 000 zł.
Osoba
A
B
C
D
E
F

Dochód
Sytuacja 1 Sytuacja 2 Sytuacja 5 Sytuacja 8 Sytuacja 9
5 000
5 000
5 000
5 000
5 000
5 000
5 000
5 000
5 000
1 000
5 000
5 000
5 000
1 000
1 000
5 000
5 000
1 000
1 000
1 000
5 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000

2.4. Miary nierówności
Temat nierówności najsilniej kojarzy się z miarami nierówności takimi jak miary
Giniego oraz Theila które są powszechnie stosowane, a ich nazwy można znaleźć w prasie.
Tymczasem, jak każdy aksjomat prezentuje pewien sposób spojrzenia na nierówność, tak
każda miara narzuca swoją własną kompletną definicję nierówności wraz z wartościowaniem
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poszczególnych jej cech. Stosując daną miarę posługujemy się więc bardzo konkretnym i
szczegółowym sposobem definiowania nierówności. Świadomość tego faktu jest szczególnie
istotna z dwóch powodów. Po pierwsze, stosując daną miarę nierówności powinno się
dokładnie wiedzieć, co ona oznacza i jaką definicję nierówności przyjęliśmy, aby móc
poprawnie interpretować otrzymane wyniki. Po drugie, jeśli mamy konkretne poglądy
dotyczące nierówności bądź chcemy zastosować miarę nierówności do problemu
wymagającego pewnych własności, to wiedząc, że miary różnią się pod tym względem,
możemy dobrać właściwą miarę do badanego tematu.
Fakt realizowania przez miary różnych definicji nierówności objawia się na kilka
sposobów. Wspominałam wcześniej, że każdy aksjomat wprowadza do zbioru wszystkich
możliwych podziałów pieniędzy D częściowy porządek. Każda miara wprowadza do tego
zbioru tzw. porządek liniowy. Porządek liniowy to taki porządek częściowy, w którym każda
para obiektów jest porównywalna, czyli:

 x,yD x  y  y  x
Mówimy, że miara nierówności spełnia dany aksjomat, jeśli narzucony przez
nią porządek liniowy zbioru D jest niesprzeczny z częściowym porządkiem narzucanym
przez ten aksjomat. Mówiąc inaczej, miara spełnia aksjomat, jeśli stosuje wprowadzaną przez
niego zasadę. Przykładowo, mówimy, że współczynnik Giniego spełnia kryterium
niezależności od skali, ponieważ wszystkie podziały, które stanowią swoje wielokrotności, są
przez miarę Giniego oceniane identycznie. Ogólnie na definicję nierówności prezentowaną
przez dany miernik nierówności można spojrzeć przez pryzmat aksjomatów i to na dwa
sposoby. Z jednej strony możemy wybrać szeroki zestaw aksjomatów i patrzeć, które z nich
są przez miarę spełniane, a które nie. Możemy w ten sposób stworzyć profil każdej miary i
pomóc sobie w jej rozumieniu. Z drugiej strony każdą miarę można zdefiniować poprzez
aksjomaty. To znaczy, można znaleźć taki zbiór reguł, że tylko i wyłącznie dana klasa miar
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go spełnia. Taki zbiór aksjomatów nazywa się aksjomatyzacją miary. Co ciekawe jedna miara
może mieć kilka a nawet kilkadziesiąt różnych aksjomatyzacji.
Definicja nierówności prezentowana przez daną miarę objawia się więc w postaci
spełnianych i niespełnianych aksjomatów oraz ogólniej – w porządku, jaki narzuca ona
zbiorowi wszystkich możliwych podziałów. Trzecim ważnym elementem definicji
nierówności prezentowanej przez daną miarę jest wymiar liczbowy. Miara nierówności nie
tylko porządkuje wszystkie podziały, ona każdemu z nich przypisuje konkretną wartość
liczbową. Czemu mówimy o tym w oddzieleniu od samego porządku narzuconego zbiorowi

D ? Ponieważ istnieją miary, które opierają się na tym samym porządku liniowym zbioru D ,
ale różnią się przypisywanymi wartościami liczbowymi. Konkretne wartości liczbowe są
istotne z tego względu, że analizując wyniki zwracane przez daną miarę traktujemy ją zwykle
jako pomiar na skali ilorazowej. Oznacza to, że analizując wyniki mówimy, że nierówność w
kraju A jest większa o np. 0,2 niż w kraju B i dwa razy większa niż w kraju C. Porównujemy
więc konkretne wartości liczbowe i uznajemy zarówno różnicę, jak i iloraz za znaczący, stąd
zmiana wartości przypisywanych przez miarę wpływa znacząco na dokonane interpretacje.
Reasumując, różne miary nierówności prezentują różne definicje nierówności i
objawia się to poprzez zbiory spełnianych i niespełnianych aksjomatów, porządek narzucony
zbiorowi wszystkich możliwych podziałów i poprzez przypisanie konkretnych wartości
liczbowych poszczególnym podziałom. Każdy z tych elementów dokonuje coraz
precyzyjniejszego określenia, jak definiujemy nierówność w naszych badaniach.
2.4.1. Miara nierówności jako funkcja
Zdefiniujmy miary nierówności i ich cechy w sposób bardziej formalny. Miara
nierówności przypisuje każdemu podziałowi konkretną wartość liczbową ze zbioru R .
Oznacza to, że jest ona funkcją:
f :D  R
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Nasza funkcja powinna realizować pewne uporządkowanie np. narzucone nam przez
wybrane aksjomaty, czyli relację częściowego (albo już liniowego) porządku, stąd:
x > r y  f ( x) > f ( y )
x= r y 

f ( x) = f ( y )

Ponieważ relacja częściowego porządku jest wewnętrznie niesprzeczna – pamiętamy,
że niektóre zestawy aksjomatów są wewnętrznie sprzeczne, ale wtedy nie istnieje relacja
częściowego porządku, która by realizowała ich zalecenia – to istnieje nieskończenie wiele
funkcji spełniających powyższe warunki. W sytuacji najprostszej są to funkcje różniące
się jedynie o stałą i przemnożenie przez inną stałą. Nawet w takiej sytuacji musimy jednak
podjąć decyzję, którą funkcję wybrać. Reguły są różne, zwykle dąży się do pewnej formy
normalizacji, choć słowo to może być rozumiane na wiele sposobów. Na przykład często
wybiera się taką funkcję, by najniższa wartość przyjmowana przez miarę wyniosła 0,
a najwyższa 1. Niektóre wybory są jednak podyktowane historycznymi uwarunkowaniami
czy łatwością interpretacji, stąd istniejące miary są bardzo różnorodne pod względem zakresu
przyjmowanych wartości.
2.4.2. Pozycyjne miary nierówności
Szereg miar nierówności stworzono na podstawie statystyk pozycyjnych (Jabkowski,
2009): statystyki pozycyjne to wartości dochodów w konkretnym punkcie podziału
wyróżnionym ze względu na jego położenie w uszeregowanej ze względu na dochody
(zwykle od najmniejszych do największych) populacji np. na samym dole (minimum), na
samej górze (maksimum) albo na środku (mediana). Statystyki pozycyjne zwykle wskazują
na dochód konkretnej osoby, czasem jednak interesujący nas punkt znajduje się między
dwoma jednostkami o różnym dochodzie. Zwyczajowo wtedy za wartość parametru
przyjmuje się przedział wyznaczony przez dochody tych dwóch jednostek, między którymi
leży interesujący nas punkt. Przykładowo, jeśli analizujemy dochody 10 osobowej grupy
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uporządkowanej względem dochodów (od najniższych do najwyższych), to medianą (czyli
środkiem) będzie przedział między dochodami 5. i 6. osoby. Problem ten rzadko występuje w
badaniach empirycznych, ale często pojawia się w przykładach, gdyż jest powiązany z
niewielką liczebnością analizowanej populacji.
Najdrobniejszymi statystykami pozycyjnymi często spotykanymi w literaturze są
percentyle. Percentyl podziału dochodów to dochód osoby, która znajduje się na granicy
grupy stanowiącej p % o najniższych dochodach. Mówiąc inaczej, załóżmy, że mamy
zbiorowość 100 osób. Jeśli ustawimy wszystkich w rzędzie, od tych otrzymujących
najwyższe do tych uzyskujących najniższe dochody, to 20 percentyl stanowią dochody osób
stojących na miejscu 20 i 21 (bo granica przebiega dokładnie między nimi). Gdyby nasza
zbiorowość składała się ze 101 osób, to 20 percentyl stanowiłyby po prostu dochody osoby
stojącej na 21 miejscu. Formalnie:

Pp (x) = a  P( x  a)  p  P( x  a)  1  p
W przypadku P10 i P90 można to zapisać jako:

P10 (x) = a  P( x  a)  0,1  P( x  a)  0,9
P90 (x) = a  P( x  a)  0,9  P( x  a)  0,1
Porównanie dwóch statystyk pozycyjnych np. P10 i P90 pozwala nam określić, jak
bardzo różnią się od siebie dochody osób uzyskująychc bardzo małe (na granicy dolnych
10%) i bardzo duże (na granicy górnych 10%) dochody. Podzielenie przez siebie P90 i P10
daje nam jedną z możliwych pozycyjnych miar nierówności oznaczaną, jako P 90/P10, która
informuje nas ile razy więcej otrzymuje osoba na granicy 10% populacji o najwyższych
dochodach od osoby na granicy 10% populacji o najniższych dochodach. Im większa wartość
tym większa nierówność, a im mniejsza tym mniejsza. W przypadku pełnej równości P 90/P10
przyjmuje wartość 1, bo dochody najlepiej i najgorzej usytuaowanych 10% są takie same.
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Analogicznie tworzy się wiele miar, zależnie od tego, jakie punkty podziału
dochodów badacz uzna za najistotniejsze: można skoncentrować się na krańcowym 1%
tworząc P99/P01 lub na porównaniu 10% osób o najniższych lub najwyższych dochodach do
mediany, czyli środka podziału analizując P90/P50 i P10/P50 ect.
Zaletą pozycyjnych miar nierówności jest prostota i dość intuicyjna interpretacja,
która niestety jest powiązana z dość wybiórczym patrzeniem na problem nierówności.
Dochody większości populacji mają wpływ na wskazania tej miary tylko jeśli zmieniają
wartości wybranych dwóch punktów, więc miary te są niewrażliwe na wiele zmian w
podziale. W efekcie, zależnie od tego, którą z miar wybierzemy: P80/P20 (górne i dolne 20%),
P90/P10 (górne i dolne 10%) czy też P99/P1 (po 1%), możemy raz uznać, że najbardziej
nierówno rozdzielone są dochody w kraju A, raz, że w kraju B, a raz, że w C (przykład
można zobaczyć w tabeli 9). Równocześnie, niewrażliwość pozycyjnych miar nierówności na
niektóre zmiany w podziale pozwalają im pozostać odpornymi na problem tzw. obserwacji
odstających, czyli np. przeprowadzającego się do biednego kraju multimilionera, którego
dochody sprawiają, że nierówność w podziale dochodów tego kraju gwałtownie rośnie,
mimo, że cała zamian polega na dopisaniu jednej osoby.
Tabela 9 prezentuje podsumowanie pozycyjnych miar nierówności z punktu widzenia
aksjomatów. Miary te spełniają aksjomat anonimowości, gdyż, tak jak wszystkie inne miary
nie sprawdzają, kto ma najwyższe dochody, a jedynie interesuje się wysokością tychże
dochodów. Pozycyjne miary nierówności nie spełniają kryteriów transferów: transfery
zmieniają ich wartość tylko jeśli zmieniają uszeregowanie jednostek, albo gdy zmieniają
dochód tej konkretnej jednostki, która znajduje się w itneresującym nas punkcie podziału.
Miary te są zgodne z kryterium niezależności od skali, gdyż stosunek dochodów jest
niezmienny przy takich zjawiskach jak inflacja czy inne procentowe zmiany dochodów.
Dodanie stałej do dochodów spowoduje za to zmianę wartości tych miar.
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Tabela 8
Przykłady podziałów prezentujących różne wyniki pozycyjnych miar nierówności.
Dochód
Osoba
A
B
C
D
E
F
P90/P10
P80/P20

Alfalandia
6 000
5 000
5 000
2 000
2 000
1 000
6
1,(6)

Betalandia
6 000
5 000
3 000
3 000
3 000
1 000
6
2,5

Gammalandia
8 000
3 000
3 000
3 000
3 000
1 000
8
1

Tabela 9
Cechy pozycyjnych miar nierówności.
Kryteria
Anonimowość
Kryterium transferów Pigou
Słabe kryterium transferów
Kryterium transferów Pigou-Daltona
Kryterium malejących transferów
Niezależność od skali
Niezależność od dodania stałej
Kryterium populacji
Porządkowa dominacja Lorenza
Kryterium dekompozycji

Spełnianie

+
+
+
-

2.4.3. Kwintylowe zróżnicowanie dochodów
Kwintylowe zróżnicowanie dochodów (z angielskiego „income quintile share ratio”),
to iloraz wszystkich dochodów 20% osób o najwyższych dochodach przez sumę dochodów
20% osób o najniższych dochodach (GUS, 2013, Szukiełojć-Bieńkuńska, 2002). Interpretacja
tego parametru, oznaczanego jako S80/S20 jest więc podobna do interpretacji pozycyjnych
miar nierówności: ile razy więcej od najgorzej usytuowanych uzyskują ci o najwyższych
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dochodach. Różnica między S80/S20 i P80/P20 polega na tym, że P80/P20 analizuje dochody
osoby stojącej na granicy danej grupy, a S80/S20 sumuje dochody wszystkich znajdujących się
w grupie 20% osób o najwyższych i najniższych dochodach. Wartość S 80/S20 będzie więc
większa lub równa wartości P80/P20 bo uwzględnia też najbardziej skrajne przypadki np.
jednego milionera o najwyższych dochodach. Niestety równocześnie S80/S20 nie uwzględnia
tego, jak rozdzielone są dochody wewnątrz tych 20% grup (przykład przedstawia tabela 10).
Tabela 10
Przykłady podziałów
dochodów.

prezentujących

Osoba

obliczanie

kwintylowego

zróżnicowania

Dochód

A
B
C, D, E, F, G, H, I

Alfalandia
14 000
2 000
2 000

Betalandia
8 000
8 000
2 000

J
K
S80/S20

1 000
1 000
8

2 000
0
8

Kwintylowe zróżnicowanie dochodów znalazło się razem ze współczynnikiem
Giniego na tzw. liście z Leaken („Leaken indicators”; Eurostat, 2003), czyli liście
wskaźników stosowanych przez Unię Europejską do bieżącego monitorowania poziomu
biedy i wykluczenia społecznego (S80/S20 i współczynnik Giniego znalazły się na liście po to,
by zdawać sprawę z poziomu nierówności w całym podziale). GUS rokrocznie raportuje, jaki
jest poziom wskaźników znajdujących się na liście z Leaken, więc dane dotyczące poziomu
S80/S20 i współczynnika Giniego w Polsce są więc łatwo dostępne, w przeciwieństwie do
innych miar.
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Tabela 11
Cechy kwintylowego zróżnicowania dochodów.
Kryteria

Spełnianie

Anonimowość

+
+
+
-

Kryterium transferów Pigou
Słabe kryterium transferów
Kryterium transferów Pigou-Daltona
Kryterium malejących transferów
Niezależność od skali
Niezależność od dodania stałej
Kryterium populacji
Porządkowa dominacja Lorenza
Kryterium dekompozycji

2.4.4. Współczynnik Giniego
Współczynnik Giniego jest, jedną z najczęściej wykorzystywanych miar nierówności
(Sawiński, 2012). Ma wiele różnych definicji, oczywiście tożsamych, i to zarówno jeśli
chodzi o formę matematyczną (wzory), jak i interpretację (np. Weymark, 1981, Thon, 1982,
Yaari, 1988, Bossert, 1990, Porath, Gilboa, 1994, Aaberge, 2001, Plata-Pérez, SánchezPérez, Sánchez-Sánchez, 2015). Spojrzenie na współczynnik Giniego z perspektywy krzywej
Lorenza pozwala na zdefiniowanie jego wartości jako podwojonego pola między krzywą
Lorenza analizowanego podziału a krzywą dla podziału równego (przekątna wykresu).
Podwojenie rzeczonego pola wynika z dążenia do normalizacji – inaczej Gini przyjmowałby
wartość 0 w przypadku równego podziału i dążyłby do 1/2 w przypadku podziału
maksymalnie nierównego, tymczasem podwojenie umieszcza wartości współczynnika
między 0 a 1. Przykład krzywej Lorenza wraz ze współczynnikiem Giniego dla Alfa-, Betai Gammalandii z tabeli 8 prezentuje rysunek 2. Graficznie interpretacja współczynnika
Giniego jest dość intuicyjna – im dalej od krzywej równego podziału, tym większa
nierówność. Trudniej tę interpretację zobrazować w postaci konkretnych podziałów
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dochodów, gdyż trzeba zawsze bazować na ich prezentacji przy pomocy krzywej Lorenza, co
nie dla wszystkich jest intuicyjne.
1

G (x) = 1  2   L(x)dx
0

Rysunek 2
Krzywa Lorenza przedstawiająca kraje opisane w tabeli 8.
1
0,9
0,8
0,7
Alfalandia (Gini = 0,29365)

0,6
0,5

Betalandia (Gini = 0,24603)

0,4
0,3

Gammalandia (Gini = 0,27778)

0,2

Równy (Gini = 0)

0,1
0
0

0,17

0,33

0,50

0,67

0,83

1

Współczynnik Giniego można też interpretować przez pryzmat średnich różnic
w dochodach między poszczególnymi członkami zbiorowości (Kuan Xu, 2004; str. 14-16):

1
G ( x) =
2  ( x)  n 2

n

n

i =1

j =1

 | x

i

 xj |

Taka interpretacja jest bardzo intuicyjna, choć dość pracochłonna obliczeniowo.
Wzór, który prowadzi do dużo prostszych obliczeń i podkreśla inną, istotną cechę
współczynnika Giniego, wygląda następująco:

G ( x) =

2
n 2   ( x)

n

(i  xi ) 
i =1

n 1
n

Ręczne wyliczenie współczynnika przy pomocy powyższego wzoru wymaga jedynie
uszeregowania osób pod względem dochodów, policzenia średniej i podstawienia
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odpowiednich elementów we właściwe miejsca. Wzór ten pokazuje bardzo charakterystyczną
cechę współczynnika Giniego: przywiązanie dużej wagi do rang osób uzyskujących dochody,
to znaczy ich numeru w kolejce ustawionej od najmniej do najwięcej otrzymujących. Wpływ
dochodu osoby A na finalny wynik miary Giniego jest zależny od tego, które miejsce w
ustawieniu A zajmuje. Jest to podstawowy powód, dla którego współczynnik Giniego nie
spełnia kryterium dekompozycji: rangi w ramach podgrup są inne niż rangi w ramach całej
zbiorowości. W efekcie nawet znając poziom współczynnika Giniego dla wszystkich
podgrup, możemy otrzymać różny wynik dla całej zbiorowości, zależnie od tego, jak bardzo
te podgrupy zazębiają się pod względem poziomu dochodów.
Analiza aksjomatyczna współczynnika Giniego jest ułatwiona przez fakt, że jedna z
jego interpretacji opiera się na krzywej Lorenza. Przez co, miara ta jest zgodna z porządkową
dominacją Lorenza, stąd spełnia kryterium transferów, niezależności od skali i populacji.
Oznacza to, że zarówno na dochody, jak i na ludzi patrzy z perspektywy udziału, odsetka
całej puli, jaki stanowią. Transfer podnosi krzywą Lorenza, stąd zmniejsza pole dzielące ją od
równego podziału. Współczynnik Giniego nie spełnia kryterium malejących transferów, gdyż
jest przywiązany do rang, więc kluczowe znaczenie dla współczynnika Giniego ma nie to ile
pieniędzy, tylko ile rang dzieli od siebie dawcę i biorcę. Różnica o taką samą liczbę rang
może przekładać się na niemalże dowolną różnicę w dochodach, przez co miara Giniego nie
spełnia kryterium malejących transferów. Patrzenie na dochody przez pryzmat ich udziału w
ogóle

dochodu

sprawia,

że

współczynnik

ten

spełnia

niezależność

od

skali,

ale nie niezależność od dodania stałej. Jak wspominałam w poprzednim akapicie,
przywiązanie do rang powoduje, że miara Giniego nie spełnia kryterium dekompozycji.
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Tabela 12
Cechy miary Giniego.
Kryteria

Spełnianie

Anonimowość

+
+
+
+
+
+
+
-

Kryterium transferów Pigou
Słabe kryterium transferów
Kryterium transferów Pigou-Daltona
Kryterium malejących transferów
Niezależność od skali
Niezależność od dodania stałej
Kryterium populacji
Porządkowa dominacja Lorenza
Kryterium dekompozycji

2.4.5. Miara Theila i rodzina miar opartych na entropii
Miara Theila reprezentuje całą rodzinę miar opartych na współczynniku entropii,
które wywodzą się z teorii informacji (Theil, 1967, Bourguignon, 1979, Foster, 1983, Lasso
de la Vega, Urrutia, Volij, 2013). Charakterystyczną cechą tej rodziny jest zastosowanie
we wzorze logarytmu, który ma bardzo wartościowe i specyficzne właściwości, ale tę wadę,
że interpretacja jego wyników jest dość nieintuicyjna (Sawiński, 2012). Mówi się o całej
rodzinie miar entropijnych, gdyż mają one wiele wspólnych cech, a jednocześnie kilku
przedsatwicieli tej rodziny jest dość często stosowanych w literaturze. Ogólnie miary z
rodziny entropii oznacza się jako GE(α), gdzie α definiuje, którą konkretnie miarę mamy na
myśli. Współczynnik α może osiągać dowolną wartość. Im niższa jego wartość, tym większą
wagę miara przywiązuje do dochodów najgorzej usytuowanych. Miara Theila to GE(1),
natomiast GE(0) to miara zwana MLD, czyli średnie odchylenie logarytmu (z angielskiego
„mean log deviation”). Z kolei GE(2) to połowa tak zwanego współczynnika zmienności,
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czyli V = D(x) / E(x) (pierwiastek z wariancji, zwany odchyleniem standardowym dzielony
przez średni dochód). Ogólne wzory miar z rodziny entropii są następujące:
1
GE ( ) =
n   (  1)

n


i =1

 x  

 i   1
  (x) 


1
n

GE (0)  MLD = 

GE (1)  T (x) =

1
n

n

n

α ≠ 0, 1

xi

 ln  (x)
i =1

xi

xi

  (x) ln  (x)
i =1

Miara Theila przyjmuje wartość 0, gdy podział jest idealnie równy, oraz wartość
ln(n)

gdy jest maksymalnie nierówny (jedna osoba otrzymuje wszystkie dochody).

Obliczeniowy problem związany z dochodami równymi zeru omija się poprzez wykluczenie
ich z analizy albo przyjęcie, że gdy xi = 0 to

xi
x
ln i = 0 . Miara Theila cechuje się
 ( x)  ( x)

dużą wrażliwością na zmiany w dochodach najbiedniejszych, bo wpływ transferu na wartość
miary Theila zależy od: rozmiaru transferu i od stosunku dochodów darczyńcy (i) do
darobiorcy (j), a konkretniej od jego logarytmu – przy transferze t pieniędzy miara Theila
x
zmniejsza swoją wartość o t  log j
 xi


 . Wśród najbiedniejszych niewielkie różnice


bezwzględne przekładają się na duże różnice relatywne, co powoduje dużą wrażliwość miary
Theila na zmiany w obrębie najniższych dochodów.
Cechą wyróżniającą miarę Theila (oraz inne miar z tej rodziny) jest fakt, że nie tylko
spełnia ona kryterium dekompozycji, ale też tzw. addytywnej dekompozycji. Oznacza to,
że może ona służyć do prowadzenia dogłębnych analiz struktury nierówności. Dekompozycja
pozwala na rozdzielenie nierówności na nierówność wewnątrz poszczególnych grup i między
grupami. Jeśli podzielimy populację na k grup, a każdą z tych grup będziemy określać, jako
gi, to wzór miary Theila można zapisać jako:
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ni   ( x g )
i

n   ( x)

k

T (x gi )  

i =
1 

Nierównosci wewnatrz grup

ni   ( x g )
i

n   ( x)

ln

 (x gi )
 ( x)

i =
1 

Nierównosc miedzy grupami

Prawie wszystkie rozważane w niniejszej pracy aksjomaty są spełniane przez miarę
Theila, co pokazuje tabela 12. Jedynym wyjątkiem jest niezależność od dodania stałej, co
wynika z faktu, że podobnie jak inne opisywane miary, miara Theila jest niezależna od skali.
Zresztą, w samym wzorze widać, że kieruje się ona stosunkiem dochodów względem
średniej, stąd postrzega je również, jako udziały w ogóle dochodów. Miara Theila spełnia
kryterium populacji, gdyż przy prostym podwojeniu liczebności jej wartość nie ulega
zmianie. Zmienia się jednak maksymalna możliwa wartość miary, co powoduje trudności
interpretacyjne. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że fakt, iż miara spełnia najwięcej
rozważanych aksjomatów nie znaczy, że jest ona najlepsza. Oznacza to jedynie, że
prezentowany przez nią sposób definiowania nierówności jest zgodny z wybranymi regułami
– pytanie tylko, czy my uważamy te reguły za właściwe dla naszego celu.
Tabela 13
Cechy miary Theila.
Kryteria

Spełnianie

Anonimowość

+
+
+
+
+
+
+
+
+

Kryterium transferów Pigou
Słabe kryterium transferów
Kryterium transferów Pigou-Daltona
Kryterium malejących transferów
Niezależność od skali
Niezależność od dodania stałej
Kryterium populacji
Porządkowa dominacja Lorenza
Kryterium dekompozycji
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2.4.6. Miara Atkinsona

Sir Anthony Atkinson (1979) stworzył miarę nierówności opierając się na idei
dobrobytu: sprawdzał, o ile mniej pieniędzy potrzeba, aby uzyskać ten sam poziom
dobrobytu, ale w społeczeństwie o równo rozdzielonych dochodach.

Naśladując oznaczenia samego Atkinsona, zapisuje się to następująco:

Wskazania miary Atkinsona można więc łatwo opisać w języku naturalnym np.
A = 0,5 oznacza, że do uzyskania takiego samego poziomu dobrobytu społeczeństwa
wystarczyłaby połowa aktualnych dochodów, o ile zostałyby one rozdzielone równo.
Powyższa interpretacja jest bardzo intuicyjna, jednak konkretny wzór miary zależy od
przyjętej definicji dobrobytu (Sen, 1973). Atkinson wybrał funkcję dobrobytu W i funkcję
użyteczności U:

W takiej sytuacji równy dochód dający taki sam poziom dobrobytu wynosi:

Miara Atkinsona ma więc następujący wzór:
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W przypadku ε=1 przyjmuje się, że U(xi) = log(yi) przez co wzór miary Atkinsona
przyjmuje postać iloczynu:

Podobnie jak już opisywane miary oparte na entropii, miara Atkinsona zawiera w
sobie parametr ε pozwalający na określenie poziomu awersji do ryzyka. Im większa wartość
ε, tym większa wrażliwość na różnice w najmniejszych dochodach.
Miara Atkinsona spełnia podobny zestaw aksjomatów co miary oparte na entropii
m.in. pozwala na dekompozycję nierówności (tabela 14). Shorrocks (1980) pokazał, że miary
Atkinsona i miary z rodziny miar opartych na entropii są bardzo silnie powiązane, tak silnie,
że po przyjęciu dodatkowych założeń można wyliczyć wartość jednej miary na podstawie
drugiej.
Tabela 14
Cechy miary Atkinsona.
Kryteria

Spełnianie

Anonimowość

+
+
+
+
+
+
+
+
+

Kryterium transferów Pigou
Słabe kryterium transferów
Kryterium transferów Pigou-Daltona
Kryterium malejących transferów
Niezależność od skali
Niezależność od dodania stałej
Kryterium populacji
Porządkowa dominacja Lorenza
Kryterium dekompozycji
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2.4.7. Wariancja

Wariancja nie jest miarą nierówności, a miarą rozproszenia stosowaną przy analizie
rozkładów i podziałów. Wprowadzam ją, gdyż będzie wykorzystywana w późniejszych
rozdziałach i warto być świadomym jej cech. Wariancja przyjmuje wartości od zera, gdy
1
n

wszystkie dochody są równe, do  2 (x)(n  ) , gdy jedna osoba otrzymuje wszystkie
dochody, a pozostali nic (przy ustalonej liczebności zbiorowości i stałej sumie dochodów).
Wzorów na wariancję jest kilka, dwa najczęściej spotykane to:

D 2 ( x) =

1 n
( x   (x)) 2

n i =1

D 2 ( x) =

1 n 2
x   2 ( x)

n i =1

Wariancja, jako jedyna z opisywanych miar, postrzega różnice w dochodach w
sposób bezwzględny, czyli spełnia ona kryterium niezależności od dodania stałej: dodanie
stałej do wszystkich dochodów nie zmienia wartości wyrażenia x   (x) . Oczywiście
oznacza to, że nie spełnia kryterium niezależności od skali, a w efekcie również kryterium
porządkowej dominacji Lorenza. Miar zgodnych z niezależnością od dodania stałej jest
relatywnie niewiele. Jedną z bardziej znanych jest absolutny indeks Kolma (1976), który
został stworzony właśnie po to, aby pokazać, jak można mierzyć nierówność z punktu
widzenia niezależności od dodania stałej. Poza tym wariancja spełnia kryterium transferów
Pigou-Daltona (oraz wszystkie słabsze kryteria transferów), gdyż wraz z przekazaniem
pieniędzy od osoby o wyższych dochodach (j) do osoby o niższych dochodach (i) zmniejsza
2
2
się suma x j  xi przy takiej samej średniej. Kryterium malejących transferów wariancja nie

spełnia, gdyż zmiana w wartości wariancji jest zależna jedynie od rozmiaru transferu i
bezwzględnej różnicy między xj oraz xi, poziom na którym zachodzi transfer nie ma
znaczenia. Wariancja, podobnie jak miara Theila, spełnia warunek dekompozycji,

2. KONCEPCJE NIERÓWNOŚCI

47

teoretycznie pozwala więc na analizę struktury nierówności w społeczeństwie. W praktyce
jest jednak rzadko stosowana w tym celu, gdyż, nie jest ona klasycznie postrzegana jako
miara nierówności dochodów. Możliwość dekompozycji jest jednak bardzo często
wykorzystywana przy analizie innych zmiennych. Przy podziale zbiorowości na k grup
i oznaczeniu podziału w ramach grupy i przy pomocy x g wzór na wariancję można zapisać
i

jako:
k

D 2 ( x) =

ni

nD

2

(x g ) 

i
i =
1 


Nierównosci wewnatrz grup

D 2 (  (x g ))

i
Nierównosci miedzy grupami

Tabela 15
Cechy wariancji.
Kryteria

Spełnianie

Anonimowość

+
+
+
+
+
+
+

Kryterium transferów Pigou
Słabe kryterium transferów
Kryterium transferów Pigou-Daltona
Kryterium malejących transferów
Niezależność od skali
Niezależność od dodania stałej
Kryterium populacji
Porządkowa dominacja Lorenza
Kryterium dekompozycji

2.5. Podsumowanie
Zaprezentowane aksjomaty prezentują sposób, w jaki definiuje się nierówność.
Opisane miary, to jedne z najczęściej stosowanych mierników służących do oceny poziomu
nierówności w społeczeństwach. Można zauważyć, że z perspektywy aksjomatów wszystkie
wspomniane miary mają wiele wspólnego: wszystkie spełniają kryteria anonimowości i
populacji. Niezależność od skali jest niespełniane jedynie przez wariancję, która właśnie z
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tego powodu, nie jest zwykle stosowana jako miara nierówności. Wszystkie pozostałe miary
realizują kryterium niezależności od skali. Bardziej zaawansowane wskaźniki (czyli
wszystkie poza kwintalowym zróżnicowaniem dochodów i pozycyjnymi miarami
nierówności) spełniają też podstawowe kryteria transferów, a przede wszystkim kryterium
transferów Pigou-Daltona. Powyższe cztery aksjomaty określają koncepcję realizowaną przez
najczęściej stosowane miary nierówności. Kolejny rozdział opisuje, jak respondenci w
dotychczasowych badaniach oceniali te aksjomaty, a w efekcie i powiązane z nimi miary.
Tabela 16
Zestawienie cech wybranych miar nierówności.
Aksjomaty \ Miary
Anonimowość
Kryterium transferów Pigou
Słabe kryterium transferów
Kryterium transferów PigouDaltona
Kryterium malejących
transferów
Niezależność od skali
Niezależność od dodania
stałej
Kryterium populacji
Porządkowa dominacja
Lorenza
Kryterium dekompozycji

Miary
Miara Wsp.
Wariancja
S80/S20
Atkinsona Theila Giniego

Pozycyjne
miary
nierówności

+
+
+
+

+
+
+
+

+
+
+
+

+
+
+
+

+
-

+
-

-

+

+

-

-

-

+

+
-

+
-

+
-

+
-

+
-

+
-

+
+

+
+

+
+

+
-

+
-

+

+

+

-

-

-
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3. PRZEGLĄD LITERATURY1

Przegląd literatury jest jednym z ważniejszych elementów rzetelnej pracy badawczej,
gdyż badania naukowe powinny bazować i korzystać z doświadczeń i wyników uzyskanych
dotychczas. Dlatego w niniejszej pracy zamieszczone są dwa przeglądy literatury: opisowy i
metodologiczny. W tym rozdziale, opisowym, przedstawione są najważniejsze prace z nurtu
badania percepcji nierówności dochodowej. Następny rozdział koncentruje się natomiast na
wyborach metodologicznych, których dokonuje się, badając percepcję nierówności.

3.1. Jaka percepcja nierówności
Percepcja nierówności to bardzo obszerne pojęcie, obejmujące szeroki wachlarz
tematów (co obrazuje przegląd prac na ten temat Clarka i D’Ambrosio (2013)). Pojęcie to jest
często utożsamiane z subiektywnym postrzeganiem nierówności, które nie jest tematem
niniejszej pracy. Subiektywne nierówności to nierówności dochodowe zauważane przez ludzi
w otaczającym ich świecie. Przykładem badania subiektywnie postrzeganych nierówności
jest pytanie respondentów o to, czy ich zdaniem „Różnice zarobków w Polsce są zbyt duże"
albo „Zbyt duże są różnice pomiędzy bogatymi i biednymi w naszym kraju" 2. Badania te
dotyczą nie samego poziomu nierówności, ale są próbą oceny tego, czy ów poziom jest
według badanych akceptowalny. Zwykle w tego typu badaniach pyta się o to, czy rząd
powinien nierówności zmniejszać, oraz o to, co powoduje, że ludzie mają wysokie zarobki:
ciężka praca, umiejętności, znajomości, szczęście, itp. Są to badania nakierowane na ocenę
subiektywnych odczuć i poziomu akceptacji status quo, a nie faktycznej skali nierówności.
1

Fragmenty tekstu mogą się pokrywać z fragmentami artykułu: Jancewicz, B. (2016). Income inequalities:
axioms of income inequality measures and people’s perceptions. Decyzje, 25, [tekst w druku].
2
Pytania z badania CBOS 2010, którego wyniki zostały opublikowane w raporcie „Opinia społeczna o
zróżnicowaniu dochodów i nierównościach społecznych" BS/136/2010.

3. PRZEGLĄD LITERATURY

50

Subiektywnie postrzegane nierówności są wypadkową wielu czynników innych niż
sam podział dochodów, dlatego nie są one dobrą podstawą do oceny definicji nierówności
dochodowej. Wyczerpujący przegląd badań nad subiektywnymi nierównościami można
znaleźć w artykule Janmaata (2014), który klasyfikuje tego typu badania i opisuje aktualny
stan wiedzy. Wskazuje on, że współczynnik Giniego wsparty całym zestawem wskaźników
makroekonomicznych nie wyjaśnia w pełni różnic w postrzeganych przez obywateli różnych
krajów w kontekście nierówności. Różnice w deklarowanych subiektywnych nierównościach
są skorelowane z postawami dotyczącymi sprawiedliwości, z oceną aktualnego stanu państwa
i jego demokracji oraz z oceną merytokratyczności danego kraju przez respondenta.
Reasumując, wiele czynników, poza obiektywnym poziomem nierówności, może wpływać
na subiektywnie postrzeganą nierówność.
Celem niniejszej pracy jest zbadanie czy sposób, w jaki definiują nierówność
aksjomaty, jest zgodny z tym, jak definiują ją zwykli ludzie. Zniekształcenia wynikające z
braku informacji, ocen mechanizmów zdobywania dochodu albo poglądów politycznych, są
fascynującymi tematami, ale utrudniają nam odpowiedź na postawione pytanie. Interesują nas
więc badania dotyczące percepcji nierówności, które spełniają następujące warunki:


oceniane podziały są abstrakcyjne, nie dotyczą żadnego realnego kraju,



badani mają pełną informację na temat podziału oraz sumy dochodów,



badani pytani są konkretnie o nierówność dochodów.

Ograniczenie zakresu tematycznego sprawia, że do analizy pozostaje niewiele prac
badawczych. Pokazuje to, jak ograniczona jest nasza wiedza na temat definiowania
nierówności przez zwykłych ludzi. Przyjrzyjmy się, jak chronologicznie kształtowały się
badania nad wąsko określoną percepcją nierówności.
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3.2. Początki pomiaru nierówności
Okresem intensywnej dyskusji nad pomiarem nierówności był XX wiek: wtedy to
naukowcy konstruowali pierwsze aksjomaty i na łamach książek oraz czasopism naukowych
prowadzili dyskusje. Prace Pigou (1912), Giniego (1912) czy Daltona (1920) są jednymi z
częściej wspominanych tekstów z początków tego okresu. Apogeum dyskusji nad
aksjomatami przypada jednak na lata 70., gdy coraz większy był dostęp do danych o
dochodach i do komputerów o dużej mocy, umożliwiających policzenie nawet bardzo
skomplikowanych miar. Wtedy swoje publikacje mieli tacy klasycy jak Theil (1967),
Atkinson (1970, który zresztą do dziś publikuje teksty na temat nierówności (2015)), Sen
(1973), Kolm (1976a, 1976b) czy Shorrocks (1984). Wszyscy ci naukowcy prowadzili długą
i zdyscyplinowaną dyskusję na temat istoty nierówności i tego, jak tę nierówność
zdefiniować oraz zmierzyć. W efekcie tej dyskusji powstało wiele aksjomatów i jeszcze
więcej miar, które pod koniec lat 80. Coulter (1989) zestawił i opisał w swoim podręczniku
„Pomiar nierówności: podręcznik metodologiczny”3.
Celem rozważań powyższych badaczy nie było wymyślenie pojęcia nierówności na
nowo, tylko odzwierciedlenie w sposób formalny i precyzyjny tego, co ludzie mieli na myśli
mówiąc „nierówność". Amartya Sen pisał, że (...) siła słowa ‘nierówność’ i nasze
zainteresowanie tym pojęciem wynika z powiązanego z nim znaczenia, i nie mamy swobody,
aby definiować ją czysto arbitralnie.4 (1973, s. 47-48). Naukowcy ci poświęcili wiele swych
przemyśleń i analiz idei nierówności zakładając, że wiedzą, co zwykli ludzie mają na myśli
mówiąc „nierówność". Sam wyżej wspomniany Sen stwierdza w tej samej książce (1973), że
zaproponowane przez niego rozumienie pojęcia nierówności jest rozsądnie zbliżone do

3

Tytuł ang: „Measuring inequality: a methodological handbook”
(...) the force of the expression 'inequality', and indeed our interest in the concept, derive from the meaning
that is associated with the term, and we are not really free to define it purely arbitrarily.
4

3. PRZEGLĄD LITERATURY

52

nietechnicznej koncepcji nierówności, takiej, jakiej używa się w zwykłej komunikacji. (s. 72)5.
W ten sposób stara się on przekonać czytelnika o wartościowości uzyskanego rozwiązania.
Każdy z myślicieli miał pewne intuicje na temat znaczenia terminu „nierówność" i był
przekonany, że inni ludzie mają podobne. Jest to jeden z powodów dlaczego badania nad
tym, jak zwykli ludzie definiują nierówność, nie były prowadzone.

3.3. Pierwsze badanie nad percepcją nierówności
Zweryfikowanie przypuszczeń badaczy na temat potocznej definicji nierówności nie
zostało przeprowadzone aż do lat 80, kiedy tego typu badanie – dość nieformalne –
przeprowadził Frank Cowell (1985). Myślą przewodnią artykułu napisanego na podstawie
tego badania nie była jednak percepcja nierówności, a rozróżnienie dwóch różnych cech
nierówności: a) wrażliwości ludzi na zmiany w podziale pieniędzy, zależnie od tego czy
dotknęły gorzej, czy lepiej zarabiających; b) skłonności do zapłaty za większą równość.
Cowell uważał, że te dwa aspekty nierówności powinny być rozróżniane przez miary, bo
rozróżniają je zwykli ludzie. Rozważał więc, jakie aksjomaty muszą zostać przyjęte, aby
spełniająca je miara nierówności pozwalała na manipulację jednym z nich, bez zmiany
drugiego.
Chęć wzmocnienia swojej argumentacji skłoniła Cowella do przeprowadzenia
rozmów z innymi naukowcami i studentami na temat tego, co mają na myśli, mówiąc o
nierówności dochodów. Najpierw były to po prostu rozmowy (45 osób), które zostały później
wsparte kwestionariuszem (18 przebadanych osób), prezentującym serię przykładów i pytań
rozróżniających wybrane aspekty postrzegania nierówności. Cowell był zaskoczony
wynikami. Zamiast potwierdzenia jego hipotezy dowiedział się, że respondenci często nie
zgadzali się z założeniami, które uznawał za oczywiste, np. z dekompozycją nierówności.
Dekompozycja stwierdza, że podziały, które różnią się o dochody m jednostek, powinny być
55

(...) such a measure seems also to be reasonably close to the non-technical concept of inequality as employed
in normal communication.
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porównywane przy uwzględnieniu jedynie tych m jednostek. Tymczasem oceny
respondentów Cowella zależały również od dochodów pozostałych uczestników podziału,
czyli od otoczenia. Autor zwrócił również uwagę na to, że odpowiedzi zmieniają się zależnie
od tego, czy rozmawiamy o zyskach, czy o stratach – co jest zgodne z teorią Kahnemana i
Tversky’ego, według której wartość potencjalnie utraconych pieniędzy jest postrzegana jako
większa niż wartość pieniędzy zarobionych (1979, s. 279). Cowell wskazuje również na inne
zjawisko, które powtarza się w jego dalszych analizach: oceny nierówności różnią się od
oceny dobrobytu, nawet jeśli porównujemy podziały o takiej samej sumie dochodów. Dla
ekonomistów jest to zaskakujące, gdyż zwykle przyjmują oni, że dobrobyt jest wypadkową
trzech cech podziału: liczby osób, sumy pieniędzy i nierówności podziału.
Najważniejsze dla autora było jednak to, że o ile odpowiedzi respondentów były
podobne pod względem tego, czy istotniejsze są zmiany wśród najlepiej lub najgorzej
zarabiających, o tyle zdania co do tego, ile badani byli gotowi poświęcić dla równości, były
bardzo różnorodne. Cowell uzyskał więc częściowe potwierdzenie swoich przypuszczeń i
równocześnie znalazł wiele odpowiedzi, których się nie spodziewał i które stały się
motywacją do dalszych badań nad percepcją nierówności.

3.4. Amiel i Cowell: badania nierówności
Drugi artykuł opisujący badania percepcji nierówności pojawił się dopiero 7 lat po
pierwszej publikacji na ten temat i był on efektem współpracy Cowella z Amielem (1992) –
wyniki tego i innych badań zostały później dokładniej opisane przez autorów w ich książce
„Myśląc o nierówności” (1999). Badanie to było już w pełni formalne i przemyślane, a
rozmiar próby znaczny: 1108 studentów6. Stało się ono swego rodzaju wzorcem dla
kolejnych badań i zostało szczegółowo opisane w rozdziale 6. Kwestionariusz składał się z
6

Autorzy pokrótce argumentowali, że studenci stanowią najlepszą próbę dla badań nad percepcją nierówności, a
przytoczone uzasadnienie zostało rozszerzone przez Amiela (1999) w jego własnym artykule. O ile autorka
niniejszej pracy zgadza się z tym, że studenci są dostępni i mają większą łatwość zrozumienia niektórych pytań,
o tyle uważa, że powinniśmy stawiać sobie bardziej ambitne cele i dążyć do poznania opinii wszystkich, a nie
tylko grupy młodych i będących w dość specyficznej sytuacji życiowej ludzi.
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dwóch części: numerycznej, w której badani proszeni byli o wskazanie bardziej nierównego z
dwóch przykładów oraz części tekstowej, w której badani proszeni byli o wyrażenie opinii na
temat zasad oceny nierówności. Dodatkowo badani byli proszeni o porównanie swoich
odpowiedzi z obu części i ich uzgodnienie – mimo to, wiele ankiet zawierało nietypowe albo
sprzeczne odpowiedzi, a ilość odpowiedzi zgodnych z aksjomatami była relatywnie
niewielka.
Odpowiedzi zgodne z poszczególnymi aksjomatami (opisanymi w rozdziale 2)
prezentuje tabela 1: widać że nawet w wypadku analizowania indywidualnie poparcia
każdego aksjomatu, istnieją zasady, które cieszą się dużym poparciem – np. aksjomat
anonimowości; są też zasady, które mają niewielkie poparcie – np. reguła transferów PigouDaltona. Dodatkowo występują istotne różnice w odpowiedziach na pytania numeryczne i
tekstowe. Brak jednak spójnego trendu w naturze tych różnic: w przypadku niektórych
aksjomatów poparcie jest większe w pytaniach tekstowych, a w

wypadku innych – w

pytaniach numerycznych.
Książka Amiela i Cowella (1999) opisywała większą liczbę przeprowadzonych przez
nich badań: eksperymentowali oni bowiem z doborem przykładów, ulepszali kwestionariusz i
rozszerzali oraz zmieniali tematykę samych badań dotyczących nierówności, zwiększając
zakres o biedę, dobrobyt i ryzyko (a w kolejnych publikacjach dodawali inne, pokrewne
pojęcia). Kilka wyników opisanych przez Amiela i Cowella w książce można znaleźć po
polsku w tekście Zbigniewa Sawińskiego (2012). Wyniki większości opisanych w książce
Amiela i Cowella (1999) badań zostały również opublikowane w formie artykułów, dlatego
będziemy opisywać poszczególne artykuły, wspomagając się danymi z książki. Jest to o tyle
istotne, że książka opisuje również elementy badań nieopublikowane w czasopismach
naukowych – np. w badaniu z 1992 roku znalazły się pytania o tak zwaną sekwencję, czyli
przykład zaproponowany przez Temkina (1986), w którym obywatele kraju jeden po drugim
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bogacą się /biednieją (wyniki opisano w końcowym podrozdziale niniejszego przeglądu).
Opisywanie poszczególnych badań, a nie całej książki zbiorczo, jest również uzasadnione jej
tematycznym zróżnicowaniem, podczas gdy badania w niniejszym przeglądzie literatury są
pogrupowane tematycznie i chronologicznie.
Badania Amiela i Cowella opublikowane w 1992 roku stały się inspiracją dla innych
badaczy, do zajęcia się tą samą tematyką, co w niedługim czasie zaowocowało ukazaniem się
kolejnych prac.
Tabela 1
Poparcie aksjomatów w badaniu Amiela i Cowella (1992).
Procent respondentów popierających standardowe
aksjomaty pomiaru nierówności
Anonimowość
Kryterium populacji
Dekompozycja
Niezależność od skali
Kryterium transferów Pigou-Daltona
Niezależność od dodania stałej

Pytania o
Pytania o
konkretne
ogólne
przykłady
reguły
(numeryczne) (tekstowe)
83%
72%
58%
66%
57%
40%
51%
47%
35%
60%
31%
35%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Amiel i Cowell (1992 i 1999).

3.5. Kontynuatorzy – badania niemieckie
Wzorując się na Amielu i Cowellu, swoje własne badania na 1773 osobach
przeprowadzili naukowcy z Kilonii (Kiel): Elizabeth Harrison i Christian Seidl (1994).
Również w tym przypadku respondentami byli studenci pierwszych lat ekonomii, którzy nie
uczęszczali wcześniej na kursy dotyczące pomiaru nierówności (ale prawdopodobnie
uczęszczali na kurs makroekonomii, na którym wprowadza się np. współczynnik Giniego).
Naukowcy obawiali się, że na sądy o nierówności podziałów mogą wpływać preferencje
danego podziału nad innym, dlatego postanowili w ankiecie poruszyć obie te kwestie:
kwestionariusz składał się z par przykładów liczbowych, które respondenci oceniali zarówno
pod względem nierówności, jak i pod względem osobistej preferencji. Każda para rozkładów
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reprezentowała jeden z podstawowych aksjomatów. W przeciwieństwie do ankiety Amiela i
Cowella, Harrison i Seidl ograniczyli treść samej ankiety do minimum – proszono o
porównanie przykładów podziału pieniędzy, zgodnie z własną preferencją i rozumieniem
pojęcia nierówności.
Jak widać w tabeli 2, według badania niemieckich naukowców, poparcie dla
podstawowych aksjomatów pomiaru nierówności jest mniejsze, niż według pierwszych badań
Amiela i Cowella. Oczywiście oba badania przeprowadzono na nielosowych grupach
studentów, wybrano inne przykłady i odmiennie zadano pytania, stąd różnice w wynikach nie
są niczym dziwnym, ale mimo to są warte odnotowania.
Tabela 2
Poparcie aksjomatów w badaniu Harrison i Seidla.
Aksjomat,
którego
dotyczyło
pytanie

Porównywane rozkłady

Procent
respondentów
popierających
dany aksjomat

A

B

Anonimowość

( 500, 800, 300, 250, 1000 )

( 300, 1000, 500, 800, 250 )

76%

Kryterium
populacji

( 500, 600, 800, 1200 )

( 500, 500, 600, 600, 800, 800, 1200, 1200)

40%

Niezależność
od skali

( 500, 600, 700, 800, 900 )

( 1000, 1200, 1400 ,1600, 1800 )

39%

( 500, 600, 700, 800, 900 )

( 10 000, 12 000, 14 000, 16 000, 18 000 )

37%

Kryterium
transferów
Pigou-Daltona

( 500, 600, 700, 800, 900 )

(500, 600, 740, 760, 900 )

26%

( 500, 600, 700, 800, 900 )

( 500, 640, 660, 800, 900 )

24%

( 500, 600, 700, 800, 900 )

( 1000, 1100, 1200, 1300, 1400 )

31%

( 500, 600, 700, 800, 900 )

( 10 000, 10 100, 10 200, 10 300, 10 400 )

18%

Niezależność
od dodania
stałej

Respondent wyrażał poparcie dla kryterium transferów, gdy wskazywał rozkład B za bardziej równy. W
przypadku pozostałych aksjomatów odpowiedzi zgodne z aksjomatami to te, które uznawały oba rozkłady za tak
samo równe.
Źródło: Harrison, Seidl, 1994.

3.6. Kontynuatorzy – badania hiszpańskie
Krytyczne podejście do problemu przedstawili w swoim artykule hiszpańscy badacze
Carlos Ballano i Javier Ruiz-Castillo. Powtórzyli oni, z pewnymi modyfikacjami, wcześniej
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wspomniane badanie Amiela i Cowella, dodając własne analizy. Starali się również
rozszerzyć grupę badanych: poza studentami, w ich ankiecie wzięła udział również kadra
dydaktyczna oraz kilkunastu pracowników ministerstwa – w sumie 393 osoby. Niestety nadal
byli to ludzie pochodzący głównie z kierunków ekonomicznych i silnie związani z nauką.
Ballano i Ruiz-Castillo zwrócili uwagę na spójność odpowiedzi, uznając, że dopiero zestaw
udzielonych odpowiedzi, dobrze odzwierciedla poglądy badanego. Ich badania są więc
krokiem w stronę mniej fragmentarycznego spojrzenia na poglądy respondentów.
Zbiorcze wyniki uzyskane przez Ballano i Ruiz-Castillo są podobne do tych
uzyskanych przez Amiela i Cowella, co prezentuje tabela 3. Hiszpańscy badacze zwrócili
jednak uwagę na dwa poważne problemy: wysoki odsetek odpowiedzi sprzecznych, np.
zgoda z danym aksjomatem w pytaniu tekstowym, ale niezastosowanie go w konkretnych
przykładach oraz wysoki odsetek osób niesklasyfikowanych, tzn. respondentów, których
odpowiedzi nie są zgodne z żadnym z klasycznych poglądów.
Tabela 3
Poparcie aksjomatów zestawienie badań Amiela i Cowella (1992) oraz Ballano i
Ruiz-Castillo (1993).
Odsetek odpowiedzi na pojedyncze
pytania zgodnych z wybranymi
aksjomatami
Próba
Kryterium populacji
Dekompozycja
Niezależność od skali
Kryterium transferów Pigou-Daltona
Niezależność od dodania stałej

Pytania o
konkretne
przykłady
(numeryczne)
A&C
58%
57%
51%
35%
31%

B&R-C
60%
68%
44%
54%
31%

Pytania o ogólne
reguły (tekstowe)

A&C
66%
40%
47%
60%
35%

B&R-C
64%
63%
34%
57%
30%

Próby: A&C – Amiel i Cowell (1992), B&R-C – Ballano i Ruiz-Castillo (1993)

Klasyfikowanie poglądów badanych odnosiło się głównie do odpowiedzi dotyczących
niezależności od skali i od dodania stałej. Podobnie jak Amiel i Cowell, tak i Ballano i RuizCastillo zestawili ze sobą odpowiedzi na pytania o te 2 aksjomaty. Uznali oni, że gdy
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odpowiedzi na owe pytania analizowane są oddzielnie, ich poparcie jest zawyżone.
Respondent o poglądach zgodnych z niezależnością od skali powinien uznać, że
przemnożenie przez stałą nie zmienia poziomu nierówności, a dodanie stałej zmniejsza
nierówność. Na pojedyncze pytanie zgodnie z niezależnością od skali odpowiedziało 51%
badanych Amiela i Cowella (1992), ale tylko 37% równocześnie uznało, że dodanie stałej
zmniejsza nierówność (tabele 4 i 5). Analogiczne odsetki dla hiszpańskich badań wyniosły
43% i 30%. Poparcie dla niezależności od dodania stałej wyraziło 31% w obu badaniach, ale
tylko 17% u Amiela i Cowella oraz 19% u Ballano i Ruiz-Castillo wszystkich respondentów
równocześnie uznało, że podwojenie dochodów zwiększa nierówność (tabele 4 i 5), co jest
zgodne z ideą niezależności od dodania stałej. Uwzględnienie jednej więcej odpowiedzi
każdego respondenta, znacząco zmieniało więc wyniki analizy.
Tabela 4
Rozkład łączny odpowiedzi na pytania o: niezależność od dodania stałej (w
wierszach, w tym przypadku równej 4) i niezależność od skali (przemnożenie przez 2,
w kolumnach) w badaniach Amiela i Cowella.
Bardziej
nierówne jest
A = (6, 9, 15)
8%

Oba podziały są tak
samo nierówne
5%

Bardziej
nierówne jest
B = (10, 13, 19)
2%

Oba podziały są tak samo nierówne

37%

9%

5%

Bardziej nierówne jest B = (12, 18, 30)

15%

17%

3%

Pytania o przykłady
(badania Amiela i Cowella)
Bardziej nierówne jest A = (6, 9, 15)

Źródło: Ballano, Ruiz-Castillo, 1993.
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Tabela 5
Rozkład łączny odpowiedzi na pytania o: niezależność od dodania stałej (w
wierszach, w tym przypadku równej 4) i niezależność od skali (przemnożenie przez 2,
w kolumnach) w badaniach Ballano i Ruiz-Castillo.
Bardziej
nierówne jest
A = (6, 9, 15)
11%

Oba podziały są tak
samo nierówne
2%

Bardziej
nierówne jest
B = (10, 13, 19)
1%

Oba podziały są tak samo nierówne

30%

10%

3%

Bardziej nierówne jest B = (12, 18, 30)

19%

19%

4%

Pytania o przykłady
(badania Ballano i Ruiz-Castillo)
Bardziej nierówne jest A = (6, 9, 15)

Źródło: Ballano, Ruiz-Castillo, 1993.

Analogiczne zestawienie badacze zrobili dla odpowiedzi na pytania opisowe, których
zbiorcze wyniki przestawiają się podobnie, jak w przypadku pytań numerycznych (tabele 6 i
7). Hiszpańscy badacze zrobili jednak to, czego unikali w swym artykule Amiel i Cowell:
zestawili ze sobą odpowiedzi badanych na pytania tekstowe i numeryczne, oczekując, że
badany popierający dany aksjomat zgodzi się z nim niezależnie od sposobu jego
zaprezentowania. Zestawienie to pokazało, że wielu badanych odpowiadało niespójnie,
popierając dany aksjomat w pytaniu opisowym, ale nie stosując go w pytaniach o przykłady.
Powodem niespójnych odpowiedzi według Ballano i Ruiz-Castillo było to, że w
odniesieniu do części zasad i przykładów respondenci nie mieli jasno określonych poglądów
(jak sugerował Sen (1973)). Ballano i Ruiz-Castillo wyróżnili więc następujące grupy osób
(ze względu na ich odpowiedzi dotyczące niezależności od skali i od dodania stałej):
całkowicie spójni (22%), akceptowalnie spójni (65%) oraz niespójni (23%) i ponownie
zbadali poparcie dla aksjomatów w obrębie tych grup. Osoby udzielające odpowiedzi
całkowicie spójnych, częściej wyrażały poglądy zgodne z niezależnością od skali (49%
zamiast 32% w całej próbie), ale nawet w tej grupie ów aksjomat nie zyskał poparcia
większości badanych. Podobnie było w przypadku pozostałych aksjomatów: poparcie wśród
osób o maksymalnie spójnych odpowiedziach (w odniesieniu do danego aksjomatu) okazało
się wyższe w odniesieniu do kryterium populacji (66% zamiast 63%) oraz reguły transferów
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(81% zamiast 54%). Niestety analizując powyższy wynik trzeba brać pod uwagę fakt, że w
hiszpańskiej próbie poza studentami znaleźli się też członkowie kadry dydaktycznej wydziału
ekonomii. Możliwe więc, że większa spójność odpowiedzi była związana z większą
znajomością teorii ekonomicznych, co równocześnie mogło pozytywnie wpłynąć na
akceptację klasycznych kryteriów pomiaru nierówności.
Tabela 6
Rozkład łączny odpowiedzi na pytania opisowe o niezależność od dodania stałej (w
wierszach) i niezależność od skali (podwojenie, w kolumnach) w badaniach Amiela i
Cowella.
Pytania opisowe
(badania Amiela i Cowella)
Przy podwojeniu
dochodu każdej osoby
nierówność …

zmniejsza się
pozostaje taka
sama
zwiększa się

Przy dodaniu ustalonej premii do każdego
dochodu nierówność …
pozostaje taka
zmniejsza się
zwiększa się
sama
7%
4%
1%
30%

9%

3%

21%

17%

2%

Źródło: Ballano, Ruiz-Castillo, 1993.

Tabela 7
Rozkład łączny odpowiedzi na pytania opisowe o niezależność od dodania stałej (w
wierszach) i niezależność od skali (podwojenie, w kolumnach) w badaniach Ballano i
Ruiz-Castillo.
Pytania opisowe
(badania Ballano i Ruiz-Castillo)
Przy podwojeniu
dochodu każdej osoby
nierówność …

zmniejsza się
pozostaje taka
sama
zwiększa się

Przy dodaniu ustalonej premii do każdego
dochodu nierówność …
zwiększa się

11%

pozostaje taka
sama
3%

25%

8,5%

1%

30%

18%

3%

zmniejsza się

0,5%

Źródło: Ballano, Ruiz-Castillo, 1993.

Uwagę Ballano i Ruiz-Castillo zwróciło poparcie jedynie przez połowę respondentów
kryterium transferów Pigou-Daltona (54% w pytaniach o przykłady i 57% w pytaniach
opisowych). Autorzy zauważają, że zadane pytania nie umożliwiają znalezienia uzasadnienia
braku akceptacji reguły transferów przez część badanych. Wskazują, że odpowiedź
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niezgodna z kryterium Pigou-Daltona może wynikać zarówno z całkowitego odrzucenia idei
wyrównywania poprzez transfery pieniężne, jak i z kontekstu, w jakim umieszczony był
konkretny przykład. Sposób przeprowadzenia badania nie pozwolił jednak na weryfikację tej
hipotezy. Potrzebne były kolejne badania.

3.7. Amiel i Cowell: badania reguły transferów
W początkowych badaniach dotyczących percepcji nierówności, kryterium transferów
było traktowane na równi z innymi aksjomatami: poświęcano mu 1 do 2 pytań, które miały
odzwierciedlać, jak dużym poparciem cieszy się reguła Pigou-Daltona. Interpretacja
wyników w przypadku kryterium transferów nie była jednak prosta. Przede wszystkim
istnieje kilka alternatywnych aksjomatów dotyczących transferów. Niskie poparcie
najczęściej stosowanego kryterium transferów Pigou-Daltona może sugerować, że
fortunniejsze byłoby zastosowanie innego kryterium transferów. Duże różnice w
odpowiedziach badanych (zestawione w tabeli 8) oraz świadomość badaczy, że w
przeciwieństwie do innych aksjomatów, kryterium transferów można zastąpić inną zasadą,
spowodowały skoncentrowanie dalszych badań w tym temacie.
Tabela 8
Odsetki odpowiedzi zgodnych z regułą transferów w pytaniach numerycznych w
wybranych badaniach.

A
1, 4, 7, 10, 13
500, 600, 700, 800, 900
500, 600, 700, 800, 900

B
1, 5, 6, 10, 13
500, 640, 660, 800, 900
500, 600, 740, 760, 900

Amiel i
Cowell
1992
35%

Ballano i
Ruiz
Castillo
1993
54%

Harrison i
Seidl 1994

24,20%
25,70%
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W 2002 roku Amiel i Cowell opublikowali wyniki badań dotyczących wyłącznie

reguły transferów w kontekście nierówności i ryzyka7. Ich badania zostały następnie
powtórzone przez Gaertnera i Namazie (2003), w kolejnym roku Amiel i Cowell
współpracowali w tym zakresie ze Slottje’em (2004), a następnie z Gaertnerem (2012).
Kolejnym edycjom badania towarzyszyły niewielkie zmiany w kwestionariuszu, ale główne
różnice dotyczyły rozszerzenia próby oraz dodania kolejnych wersji kwestionariusza, np.
dotyczących ryzyka, sprawiedliwości i dobrobytu. Wyniki tych badań można i warto
analizować więc zbiorczo. Niestety, wszystkie próby były celowe, więc nie jesteśmy w stanie
statystycznie powiązać różnic w wynikach z charakterystykami próby czy różnicami w
konstrukcji ankiety. Zaprezentowane zestawienie jest więc głównie opisowe.
W powyższych badaniach respondenci porównywali wybrane przykłady parami i
wskazywali bardziej nierówne z nich. Pary były stworzone w dość prosty sposób: badacze
przygotowali jeden podział, który w dalszej części pracy będziemy nazywać „bazowym” (2,
5, 9, 20, 30), na podstawie którego tworzono kolejne przykłady, przeprowadzając w nim
pojedynczy transfer (co widać w tabeli 9). Jeden z przykładów (4. w tabeli 9) naśladował
pytanie z wcześniejszych badań: region środkowy (w przypadku tych badań dochody były
rozdzielone między regiony Alfalandii) przekazywał biedniejszemu sąsiadowi jedną
jednostkę dochodu. W takim przypadku od 33% do 46% badanych postępowało zgodnie z
regułą transferów Pigou-Daltona, uznając podział po transferze za bardziej równy. Inny
przykład przedstawiał sytuację, w której to najbogatszy region przekazywał dochody
najbiedniejszemu. Taki transfer cieszył się dużo większym poparciem badanych: od 54% do
85%. Z jednej strony jest to wynik bardzo pozytywny: za każdym razem ponad połowa
respondentów uznawało taki transfer za wyrównujący. Z drugiej strony wydawałoby się, że
tak skrajna sytuacja: „najbogatszy daje najbiedniejszemu”, powinna redukować nierówność
7

Rok wcześniej, wyniki tegoż badania zostały w szerszym kontekście opisane w publikacji Cowella z
Schokkaertem (2001), która opisywała przyczyny różnic w postrzeganiu ryzyka i nierówności zarówno w
abstrakcyjnym, jak i w bardziej praktycznym ujęciu.
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według wszystkich badanych. Bardzo interesującym pytaniem jest: dlaczego niektórzy uznali
podział po transferze za tak samo albo bardziej nierówny od oryginalnego? Co ich zdaniem
powinno się zdarzyć, aby nierówność się zmniejszyła? Niestety zastosowana metodologia nie
pozwoliła odpowiedzieć na te pytania. Głównym wnioskiem badaczy było to, że najsilniej
popieraną regułą transferów jest ta, wg której przekazanie pieniędzy od najlepiej do najgorzej
zarabiających zmniejsza nierówność (Amiel i Cowell, 2002).

A

B

Amiel i Cowell 2002

Gaertner i Namazie
2003

Gaertner i Namazie
2003 (duże różnice w
dochodach)

Gaertner i Namazie
2003 (małe różnice w
dochodach)

Amiel, Cowell i Slottje
2004

1
2
3
4
5
6

2, 5, 9, 20, 30
2, 5, 9, 20, 30
2, 5, 9, 20, 30
2, 5, 9, 20, 30
2, 5, 9, 20, 30
2, 5, 9, 10, 30

3, 5, 9, 20, 29
2, 6, 9, 20, 29
2, 6, 9, 19, 30
2, 6, 8, 20, 30
2, 10, 9, 15, 30
2, 5, 9, 20, 20

74%
61%
48%
40%
60%
72%

62,7%
56,7%
40,3%
32,8%
53,7%
70,2%

84,8%
67,4%
47,8%
45,7%
45,7%
69,6%

74,5%
61,7%
46,8%
42,7%
51,1%
66,0%

54,0%
47,0%

7 10, 10, 10, 10, 30 10, 10, 10, 20, 20
Wszystkie porównania zgodne z regułą
transferów Pigou-Daltona

17%

13,40%

10,90%

10,90%

Amiel, Cowell i
Gaertner 2012

Pytanie

Tabela 9
Odsetki odpowiedzi zgodnych z regułą transferów Pigou-Daltona w pytaniach
numerycznych zależnie od badania i zastosowanego przykładu – badania dotyczące
wyłącznie reguły transferów.

33,9%
45,4%

71,3%
59,4%
46,2%
37,8%
57,3%

54,4%

73,4%

9,80%

14,70%

Uwaga: kolejność prezentacji pytań jest inna niż w kwestionariuszach zastosowanych w opisanych badaniach
Uwaga: pogrubienia zostały zastosowane dla wygody czytelnika, nie było ich w kwestionariuszach.

Wniosek Amiela i Cowella (2002) był dość ogólny: uznali oni, że każdy transfer, w
którym uczestniczy najbogatszy lub najbiedniejszy region, cieszy się zwiększonym
poparciem, a przekazy dochodu w środku podziału – mniejszym. Tę hipotezę zdają się
potwierdzać wyniki z pozostałych badań, jak widać w tabeli 9: im transfer jednej jednostki
dochodu znajduje się bliżej środka podziału, tym mniej osób uznaje go za wyrównujący.
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Pewien kłopot w tym, że ten sam zestaw przykładów stanowi poparcie odrobinę innego
wniosku, wyciągniętego przez Gaertnera i Namazie (2003). Naukowcy ci stwierdzili, że
badani częściej uznają transfery za wyrównujące, jeśli różnica między darczyńcą a odbiorcą
jest duża. Niestety przebadane przykłady nie pozwalają stwierdzić, który z tych wniosków
jest bliższy prawdy. Amiel i Cowell również zauważyli, że transfery cieszące się
najmniejszym odsetkiem odpowiedzi zgodnych z badanym aksjomatem, zachodzą między
regionami o podobnych dochodach. Uznali jednak bliskość transferu do środka podziału za
istotniejszy czynnik. Znalezienie odpowiedzi, który aspekt transferu jest dla badanych
istotniejszy, wymaga dalszych badań.
W badaniach znalazły się 4 pytania o transfer jednej jednostki pieniędzy oraz jedno o
transfer 5 jednostek pieniędzy (wiersz 5. w tabeli 9). Przykład prezentuje transfer między 4. a
2. regionem, o który już pytano w przypadku przekazu jednej jednostki dochodu. W
większości badań zmiana ta wpłynęła pozytywnie na liczbę odpowiedzi zgodnych z regułą
transferów, z wyjątkiem próby Gaertnera i Namazie (2003), w której sugerowano, że
oryginalne różnice w dochodach są duże. Otrzymane wyniki pozwalają stwierdzić, że
zwiększenie skali transferu zwiększa również odsetek odpowiedzi uznających dany transfer
za wyrównujący.
Ostatnie dwa pytania, stosowane przez badaczy zamiennie (wiersze 6 i 7 w tabeli 9),
przedstawiają transfer, gdzie najbogatszy region przekazuje 10 jednostek dochodu swojemu
biedniejszemu sąsiadowi, doprowadzając w ten sposób do wyrównania się ich dochodów.
Różnica między tymi dwoma przykładami tkwi w różnym bazowym podziale pieniędzy
między pozostałymi regionami. Zdecydowana większość odpowiedzi na oba te pytania jest
zgodna z regułą transferów. Przyczyną może być kilka czynników: po pierwsze, na co
szczególnie zwracali uwagę Amiel i Cowell, jednym z uczestników transferu jest region
najbogatszy; po drugie, skala transferu jest duża, gdyż przekazywanych jest 10 jednostek, a
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nie 1, jak w przypadku większości pytań; po trzecie, transfer prowadzi do wyrównania się
dochodów dwóch grup, co nie miało miejsca w żadnym z pozostałych przykładów, a mogło
istotnie wpłynąć na sposób postrzegania podziału przez respondentów. Ogólnie, większość
respondentów uznało ostatni przykład transferu za wyrównujący, ale nie wiemy, który z
czynników wpłynął na taką decyzję badanych.
Skoncentrowanie na regule transferów skłoniło badaczy do ponownego przemyślenia
treści pytania tekstowego. Rysunek 1 prezentuje pytanie, które zostało zadane przez Amiela i
Cowella w ich pierwszym badaniu – większość respondentów zgodziło się w nim z regułą
transferów. Przeformułowanie tegoż pytania (przedstawione na rysunku 2) doprowadziło do
gwałtownego spadku szacowanego poparcia dla reguły transferów do poziomu 14,6%-31%,
co widać na rysunku 3. Zmodyfikowane pytanie umożliwiało respondentom wybranie kilku
odpowiedzi, a każda odpowiedź prezentowała jeden z możliwych sposobów myślenia o
transferach. Znaczny spadek poparcia dla reguły transferów przy zmianie pytania pokazuje,
jak istotny jest sposób sformułowania pytania tekstowego dla uzyskanych wyników.
Rysunek 1
Pytanie tekstowe stosowane w pierwszych badaniach dotyczących percepcji
nierówności (Amiel i Cowell, 1992; Ballano i Ruiz-Castillo, 1993).
13. Przypuśćmy, że przekażemy pewną część dochodu osoby, która zarabia więcej, osobie,
która zarabia mniej, bez zmieniania dochodów kogokolwiek innego. Po tym transferze
osoba, która wcześniej zarabiała więcej, nadal ma wyższe zarobki.
(a) Nierówność dochodów w społeczeństwie zmalała.
(b) Względna pozycja innych osób zmieniła się w efekcie tego transferu. Dlatego nie
możemy powiedzieć, w jaki sposób zmieniła się nierówność.
(c) Żadne z powyższych.
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Rysunek 2
Pytanie tekstowe stosowane w późniejszych badaniach dotyczących percepcji
nierówności (Amiel i Cowell, 2002; Gaertner i Namazie, 2003; Amiel i in., 2004;
Amiel i in., 2012).
Poniższe pytanie opisuje hipotetyczną zmianę w dochodach i kilka możliwych
poglądów o wpływie tej zmiany na nierówność dochodów. Poglądy są oznaczone literami
od (a) do (e). Proszę zakreślić literkę, przy której znajduje się pogląd najbardziej
odpowiadający Pana/i poglądom. Można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź, jeśli
uważa Pan/i, że nie są one sprzeczne. Będziemy również bardzo wdzięczni za
pozostawienie komentarza, uwagi wyjaśniającej dokładniej Pana/i pogląd i jego
uzasadnienie.
Załóżmy, że przekazujemy część dochodu mieszkańców regionu o wysokich
dochodach, mieszkańcom regionu o niskich dochodach, nie zmieniając dochodów
kogokolwiek innego. Przekazana suma nie jest na tyle duża, by „bogaty” region stał się
„biednym”, a „biedny” „bogatym”, ale pozycja obu regionów względem pozostałych
regionów kraju mogła się zmienić.
a) Nierówność dochodów zmniejszy się, jeśli przekaz pieniędzy nie zmieni
uporządkowania wszystkich regionów ze względu na dochód. Jeśli jednak
kolejność regionów ze względu na dochody ulegnie zmianie w efekcie tego
transferu, to nierówność może pozostać bez zmian albo nawet się zwiększyć.
b) Nierówność dochodów zmniejszy się, jeśli dochód jest przekazywany od najlepiej
do najgorzej zarabiającego regionu, a po tym transferze regiony te nadal pozostają
najlepiej i najgorzej zarabiającymi. W innym przypadku nie da się przewidzieć, jak
zmieni się nierówność dochodów.
c) Transfer mógł zmienić względne pozycje regionów w uporządkowaniu ze względu
na dochód, więc nie da się przewidzieć, jak zmieni się nierówność dochodów.
d) Nierówność zmniejszy się, nawet jeśli ranking regionów ze względu na dochody
ulegnie zmianie, i nawet jeśli przekaz pieniędzy nie zaszedł między najlepiej i
najgorzej zarabiającym regionem.
e) Żadne z powyższych.
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Rysunek 3
Odsetki odpowiedzi zgodnych z regułą transferów Pigou-Daltona (nawet jeśli była to
jedna z kilku wybranych odpowiedzi) w pytaniach tekstowych w różnych badaniach.
Pytanie tekstowe wer. 1
60%

57%

Pytanie tekstowe wer. 2

28%

30,90%
27%
23%

21,70%
14,60%

Amiel i Cowell
1992

Ballano i Ruiz
Castillo 1993

Amiel i Cowell
2002

Gaertner i
Namazie 2003

Gaertner i
Gaertner i
Amiel, Cowell i Amiel, Cowell i
Namazie 2003 Namazie 2003
Slottje 2004
Gaertner 2012
(duże różnice w (małe różnice w
dochodach)
dochodach)

Podsumowując, reguła transferów cieszy się niskim poparciem respondentów w tym
sensie, że odsetek badanych, którzy konsekwentnie podejmują decyzję zgodnie z tym
aksjomatem, jest nieduży. Biorąc pod uwagę same pytania numeryczne, czyli pokazujące
konkretne przykłady zastosowania reguły transferów, odsetek ten waha się od 9,8% do 17%.
Zmniejszy się on jeszcze bardziej, jeśli dodatkowo weźmiemy pod uwagę odpowiedzi na
pytania tekstowe. Drugi istotny wniosek jest taki, że nie wiemy, co dokładnie sprawia, że w
przypadku jednego przykładu większy odsetek badanych odpowiada zgodnie z regułą
transferów niż w przypadku innego przykładu.

3.8. Nowe miary na podstawie badań
Zastosowanie wyników opisanych badań w praktyce może też nastąpić poprzez
wskazanie bądź skonstruowanie miary nierówności, która odzwierciedla odpowiedzi
badanych, a następnie uwzględnianie jej w raportach i sprawozdaniach. Krok w tym kierunku
wykonał Udo Ebert w swym tekście opublikowanym w 2009 roku. Uznał on, że respondenci
opowiedzieli się za regułą anonimowości i kryterium populacji, ale przeciwko regule
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transferów. Kluczowe dla pracy Eberta było zinterpretowanie przez niego wyników badań
popierających/promujących niezależność od skali i uznanie dodania stałej za wyrównujące
(co zdaniem autorki niniejszej pracy jest dyskusyjne). Na podstawie przyjętych założeń,
Ebert wyodrębnił grupę miar nierówności, spełniających wskazane aksjomaty.
Klasycznie

przyjmowany

zestaw

aksjomatów

to:

anonimowość,

populacji,

niezależność od skali i reguła transferów. Ebert zamienił tę ostatnią zasadę na założenie, że
dodanie stałej zmniejsza nierówność, co nazwał regułą koncentracji. Przy tych założeniach
określił rodzinę miar nierówności, która zawiera wszystkie miary spełniające regułę
transferów (gdyż reguła koncentracji jest jej osłabieniem), ale zawiera też wiele innych miar,
które reguły transferów nie spełniają.
Jest to pierwszy krok w kierunku uwzględnienia poglądów badanych w pomiarze
nierówności.

Niestety

autorka

niniejszej

pracy

uważa,

że

jest

on

również

chybiony/niefortunny, gdyż przyjęcie niezależności od skali i wyrównujące działanie dodania
stałej, można uznać za nadinterpretację. Zdaniem autorki zabrakło też dwóch kolejnych
kroków: wyłączenia z powyższej rodziny wszystkich miar spełniających reguły transferów, a
następnie wybrania jednej lub kilku możliwych miar (lub ograniczonych rodzin) do
przetestowania w kolejnych badaniach empirycznych. Niezależnie od tego wkład Eberta jest
znaczny, gdyż wskazuje jeden ze sposobów na uwzględnienie wyników badań nad poglądami
dotyczącymi nierówności w samych pomiarach nierówności.

3.9. Teoria Temkina
Identyczne analizy przeprowadzili Cowell z Ebertem (2004) w odniesieniu do
wspomnianej wcześniej teorii Temkina. Mianowicie pokazali, jak decyzje względem punktu
odniesienia i sposobu wyliczania skargi można przełożyć na konkretną rodzinę miar
nierówności. Zarówno w tym, jak i w poprzednim wypadku jest to zobrazowanie metody,
gdyż brak nam rozległych danych empirycznych, na których można by rozumowanie oprzeć.
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Badanie dotyczące wyłącznie teorii Temkina przeprowadził Devooght (2003) na 185
studentach – większość z nich w pytaniu tekstowym zadeklarowało, że skarżyć się na swoją
sytuację mogą osoby poniżej średniej, a rozmiar skarg powinien być ważony: im większa
skarga, tym zdecydowanie większe powinno być jej znaczenie. Niestety, analogicznie do w
badań Amiela i Cowella, również w tym badaniu odpowiedzi zawarte w pytaniach o
konkretne przykłady (numeryczne) często stały w sprzeczności z deklaracjami z pytań
tekstowych. Ogólnie jednak Devooght uznał, że opisany sposób liczenia skargi i ważenia jest
najbliższy odpowiedziom badanych.
Ciekawym wynikiem uzyskanym przez Devooghta jest wskazanie, w jak odmienny
sposób badani postrzegają zmiany w poziomie nierówności w przypadku strat i zysków.
Devooght zapytał respondentów o ocenę poziomu nierówności w kolejnych krokach tzw.
sekwencji: wszyscy mają takie same dochody, poza jedną osobą z największymi dochodami,
po czym kolejno osoby te osiągają dochody tej jednej, oryginalnie wyróżniającej
się/wyróżnionej finansowo osoby (konkretne przykłady widać w tabeli 10). Devooght
podzielił swoją próbę na 2 grupy: jednej przedstawił pytania w kolejności sugerującej, że
członkowie społeczeństwa kolejno się bogacą, a drugiej grupie, że kolejno tracą dochody. W
obu grupach pytania były identyczne, ale ich uporządkowanie sugerowało zachodzenie
pewnego procesu. Respondenci byli bardziej skłonni uznać podział o większej sumie
dochodów za bardziej równy w przypadku wypełniania kwestionariusza sugerującego utratę
dochodów. Największa różnica w odpowiedziach między 2 wersjami ankiety występuje w
pytaniu o przykłady (1,1,1,10) i (10, 10, 10, 1): w przypadku zyskiwania dodatkowych
dochodów, co piąty badany uznał przykład (10,10,10, 1) za bardziej równy (21,7%), a w
przypadku utraty dochodów, niemalże co drugi (46,8%). Rozbieżność ta potwierdza, że
postrzeganie zysków i strat jest różne (co opisywali Kahnemann i Tversky, 1979), przez co
kolejność chronologiczna podziałów dochodów ma znaczenie dla odpowiedzi badanych.
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Tabela 10
Ocena nierówności rozkładów w zależności od kolejności prezentowanych pytań.
A

B

10, 10, 10, 10

1, 10, 10, 10

1, 10, 10, 10

1, 1, 10, 10

1, 1, 10, 10

1, 1, 1, 10

1, 1, 1, 10

1, 1, 1, 1

10, 10, 10, 10

1, 1, 1, 1

1, 10, 10, 10

1, 1, 1, 10

Sekwencja
Ubożenie
Bogacenie się
Ubożenie
Bogacenie się
Ubożenie
Bogacenie się
Ubożenie
Bogacenie się
Ubożenie
Bogacenie się
Ubożenie
Bogacenie się

A jest
A i B są tak
B jest
równiejszy samo równe równiejszy
100%
97,80%
36,20%
41,30%
74,50%
65,20%
6,40%
4,30%
29,80%
26,10%
46,80%
21,70%

0%
0%
6,40%
2,20%
6,40%
2,20%
0,00%
0%
70,20%
67,40%
44,70%
56,60%

0%
2,20%
57,40%
56,50%
19,10%
32,60%
93,60%
95,70%
0%
6,50%
8,50%
21,70%

Źródło: Devooght, 2003.
N = 46 w przypadku bogacenia się; N=47 w przypadku zubożania.

Wyniki uzyskane przez Devooghta (2003) są ciekawe ze względu na zastosowanie
nietypowej teorii pomiaru nierówności i fakt, że większość badanych wskazała ten sam
sposób pomiaru nierówności. Niestety sposób ten jest bardzo ogólnie zdefiniowany i wymaga
dalszych badań, aby móc określić bardziej szczegółowo, jaka jest koncepcja nierówności
respondentów. Przykład różnych ocen sugerowanych zysków i strat wskazuje, że prosząc
badanych o opinie, należy zwrócić szczególną uwagę na kolejność prezentowania
przykładów. Warto zastanowić się, czy da się wykorzystać teorię Temkina do uzyskania od
badanych dokładniejszych informacji o ich poglądach.

3.10. Wnioski
Różnice między aksjomatami miar nierówności a ocenami respondentów pokazują, że
ani za pomocą miar, ani aksjomatów nie udało się całkowicie uchwycić istoty nierówności
dochodów, jaka funkcjonuje w społeczeństwie. W opisanych badaniach odniesiono w tym
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zakresie sukces: pokazano istniejące rozbieżności. Ocena i wyjaśnienie tych rozbieżności
nadal pozostaje kwestią otwartą.
Uzyskane

wyniki

można

próbować

dyskredytować,

pokazując

problemy

metodologiczne przywołanych badań krytykując: wielkość i celowość prób, sposób
sformułowania pytania czy dobór przykładów. Jednorodność metodologiczna przywołanych
badań może dodatkowo wzmacniać tego typu uwagi. Inną linią krytyki jest uznanie, że
poglądy zwykłych ludzi, a w szczególności studentów, nie są ważne i nie powinny mieć
wpływu na to, jak eksperci definiują nierówność. Przekonanie, że wyniki analiz
ekonomicznych są przeznaczone dla osób, które potrafią zrozumieć i przyjąć definicje
stosowane przez naukowców, jest kuszące, gdyż zwalnia nas z obowiązku uwzględniania
opinii kogokolwiek spoza grona wybranych ekspertów.
Jeśli jednak zdecydujemy się nie dyskredytować rozbieżności wynikających z
opisanych badań, to należy postarać się je zrozumieć i zinterpretować w kontekście już
posiadanej przez nas wiedzy. Wspomniany już wcześniej Amartya Sen promuje ideę
nierówności jako częściowego porządku, twierdząc, że Koncepcja ta [nierówności – przy.
aut.] nie jest nastawiona na precyzyjne rozróżnienia, uwidacznia się dopiero przy
ostrzejszych kontrastach. (1973, s. 75). Oznacza to, że odpowiedzi dotyczące bardzo
podobnych podziałów, zawierają wiele błędów, co może powodować sprzeczności i
nielogiczności. Dopiero odpowiedzi dotyczące wyraźnie różniących się podziałów,
odzwierciedlają poglądy badanych. Zwiększenie różnic między podziałami powinno ułatwić
badanym ocenę, i istnieją dowody na to, że tak faktycznie jest. Harrison i Seidl pokazali, że
poparcie niezależności od dodania stałej znacznie spadło, gdy dodana w podziale suma
pieniędzy była duża. Eksperyment dotyczący skali różnic przeprowadzili też Gaertner i
Namazie (2003): gdy sugerowali badanym, że rozpiętość dochodów w analizowanym
społeczeństwie jest duża, to odsetek odpowiedzi zgodnych z regułą transferów wzrastał.
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Powyższe obserwacje dotyczą pojedynczych przykładów – niezbadane pozostaje to, czy
podobnie jest z ogólnymi trendami oraz to, jak zareagują badani, gdy wszystkie przykłady
będą istotnie się od siebie różnić.
Amartya Sen (1973, p. 48) podkreśla również wielowymiarowość pojęcia
nierówności: (...) nierówność ma wiele aspektów, które mogą wskazywać w różnych
kierunkach, i nie zawsze możemy oczekiwać wyniku w postaci kompletnego rankingu.
Podobnie można interpretować uwagi Kolma (1999) dotyczące reguły transferów: tam, gdzie
jedna osoba widzi transfer, ktoś inny może widzieć zwiększenie zazdrości czy rozdzielenie
dwóch grup, które wcześniej zarabiały tyle samo. Ocena poziomu nierówności może być
przeprowadzana z kilku możliwych perspektyw. Odpowiedzi badanych mogą być niezgodne
z aksjomatami, a nawet niespójne, gdy badani starają się równocześnie uwzględnić w nich
kilka możliwych aspektów. Przyjęcie sugerowanej przez Sena wieloaspektowości
nierówności częściowo wyjaśnia niezgodność odpowiedzi badanych z aksjomatami i miarami
nierówności: aksjomaty i realizujące je miary biorą pod uwagę jeden aspekt, podczas gdy
badani uwzględniają również inne cechy podziału.
Uznanie nierówności za zjawisko wieloaspektowe, a właściwie wielowymiarowe,
wyjaśnia odpowiedzi badanych, ale też wskazuje na konieczność zmiany podejścia. Skoro
nierówność jest wielowymiarowa, to powinniśmy badać ją w sposób pozwalający
odzwierciedlić i zrozumieć tę wielowymiarowość: wymaga to jednak modyfikacji
metodologii badawczej i znalezienia narzędzi statystycznych odpowiednich do tego zadania,
czego dotyczy niniejsza praca.
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4. PRZEGLĄD PODEJŚĆ BADAWCZYCH

Badanie percepcji i sposobu definiowania nierówności dochodowej przez zwykłych
ludzi jest nową dziedziną. Metodologia stosowana w badaniach percepcji nierówności
zaskakuje spójnością: wszyscy badacze naśladują wybory Amiela i Cowella, dzięki czemu
uzyskane wyniki są porównywalne. Jest to tym bardziej niespotykane, biorąc pod uwagę to,
że nierówność jest pojęciem pokrewnym dobrobytowi, wyborowi społecznemu i ryzyku, nad
których postrzeganiem badania prowadzone są już od dawna, a zastosowane metodologie
istotnie różnią się od siebie (zestawienie różnorodnych badań nad wyborem społecznym
zawiera książka Gaertnera i Schokkaerta, 2012). Badając percepcję nierówności możemy
czerpać nie tylko z badań Amiela i Cowella, ale i z całego szeregu wzorców z badań nad
pokrewnymi pojęciami. Niniejszy rozdział opisuje decyzje metodologiczne podejmowane w
badaniach nad percepcją nierówności i przedstawia zarazem, jakie rozwiązania zastosowali
Amiel i Cowell, a jakie inni badacze. Rozdział ten nie stanowi systematycznego przeglądu
literatury, tylko opis różnorodnych metodologicznych problemów i rozwiązań, które można
zastosować badając percepcję nierówności.

4.1. Jak pytać o nierówność?
Nierówność jest na tyle złożonym i abstrakcyjnym pojęciem, że postawienie
respondentom bezpośrednich pytań: „Jaka jest wasza percepcja nierówności?, Jak
definiujecie nierówność?" da nam różnorodne, ale często zagmatwane i niekonstruktywne
odpowiedzi. Zadawane pytania muszą być bardziej szczegółowe i konkretne, i tu pojawia się
problem – nie jest możliwe zadanie wszystkich pytań wyczerpujących temat a tym bardziej
przedstawić wszystkich możliwych przykładów. Dlatego musimy zdecydować, które pytania
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są według nas najważniejsze i jakie wybory respondentów będą najlepiej obrazowały ich
poglądy w tej kwestii. Wielu badaczy tworzy pytania na podstawie aksjomatów pomiaru
nierówności, które oddzielają różne jej aspekty, pozwalając zbudować definicję nierówności
przy pomocy kilku prostych zasad. Analogiczną konstrukcję, choć zbadaną w dużo
mniejszym stopniu, oferuje teoria Temkina (1986), mówiąca o skargach. Alternatywnie
badacz może skoncentrować się na paradoksach: niewielkich wycinkach teorii, które przy
testowaniu dają zaskakujące wyniki, sprzeczne z przewidywaniami. Jest to fragmentaryczny,
a nie ogólny wgląd w teorię, który umożliwia odkrycie jej słabszych punktów lub znalezienie
nowych wyjaśnień. Przykłady badań stworzonych przy pomocy klasyczne podejście do
oceny nierówności i teorii Temkina, opisywane były w poprzednim rozdziale. Natomiast
poniżej przedstawiam kilka przykładów badań paradoksów.
4.1.1. Paradoksy: zmiana preferencji
Zmiana preferencji jest paradoksem dobrze zbadanym w dziedzinie ryzyka: badany
wybiera jedną z dwóch loterii, a następnie jest proszony o określenie, ile jego zdaniem
powinien kosztować los w takiej loterii. Paradoks polega na tym, że respondent wybiera
loterię A i jednocześnie stwierdza, że los na loterię B powinien być droższy, bo jest ona
więcej warta. Ryzyko i nierówność to pokrewne pojęcia, dlatego podobnego zachowania
badanych spodziewali się badacze w odniesieniu do nierówności (Amiel, Cowell, Davidovitz
i Polovin, 2008). Eksperyment wyglądał następująco: badany był przywódcą niewielkiej
grupy, która miała dołączyć do jednego z dwóch społeczeństw (loterie): Alfa- lub Betalandii.
Następnie respondent określał, jak wysokie musiałyby być dochody w trzecim, idealnie
równym społeczeństwie Gammalandii, aby zdecydował się on przenieść swoją grupę z
Alfalandii bądź z Betalandii. Zgodnie z oczekiwaniami autorów okazało się, że co czwarty
badany wolał Betalandię od Alfalandii, ale stały dochód w Gammalandii konieczny do
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przekonania grupy imigrantów do przeniesienia się, byłby wyższy w przypadku grupy
przebywającej w Alfalandii, a niższy w przypadku grupy przebywającej w Betalandii.
Wnioski z powyższego badania są dwa: po pierwsze, analizowanie paradoksów
występujących w badaniach dotyczących ryzyka w kontekście nierówności jest zasadne a po
drugie, należy zwrócić szczególną uwagę na sposób formułowania pytań, gdyż znacząco
wpływa on na odpowiedzi. Jedną z metod na zdiagnozowanie tego problemu jest zadanie
tego samego pytania na kilka sposobów.
4.1.2. Paradoksy: badania typu „leaky-bucket”
Przykład klasycznego eksperymentu typu „leaky-bucket” można znaleźć w pracy
Amiela, Creedy’ego i Hurna (2002): respondentom przedstawiany jest rozkład, w którym
wyróżnione są dwie osoby: darczyńca i darobiorca. Wiadomo, że darczyńca przekazał
określoną sumę pieniędzy osobie biedniejszej (darobiorcy), jednak w procesie przepływu
środków pieniężnych, z powodu kosztów związanych z biurokracją, część pieniędzy zostaje
utraconych. Pytanie brzmi: jaka najmniejsza możliwa suma musi trafić do darobiorcy, aby
transfer nadal „opłacał” się społecznie (zależnie od wersji eksperymentu pytania dotyczą
społecznej opłacalności transferu, zachowania dobrobytu przez transfer bądź zachowania
poziomu nierówności). Badani odpowiadają, wskazując kwotę w zakresie od zera do kwoty
przekazanej przez bogatszego obywatela. Przykładowo w badaniu Amiela, Creedy’ego i
Hurna przebadano izraelskich i australijskich studentów, pytając (2002, s. 94) następująco:
R ma dwa razy tyle co P, który ma 10 000 dolarów:
a) R zabrano 1 dolara. Jaka jest najmniejsza suma, którą należy dać P, aby transfer był
tego wart?
b) Co, jeśli R zabrano 100 dolarów?
c) Co, jeśli R zabrano 1 000 dolarów?
Ankieta zawierała również przykłady z większą liczbą osób zarabiających a także
propozycje różnorodnych transferów. Najmniejszy możliwy procent kwoty, jaki musiał
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dotrzeć do odbiorcy, aby transfer miał sens, wynosił średnio 70,9% (Australia) i 77,1%
(Izrael) sumy oddawanej przez osobę bogatszą.
Comacho-Cuena, Neugebauer i Seidl (2004) skrytykowali tak przeprowadzony
eksperyment, uznając go za zbyt ograniczający odpowiedzi respondentów, ponieważ gorzej
zarabiająca osoba może jedynie dostać pieniądze, nie można natomiast ich jej odebrać.
Tradycyjnie badacze zakładają, że transfer może być społecznie „opłacalny” bądź
zachowujący nierówność jedynie, gdy bogatsza osoba straci a biedniejsza zyska. ComachoCuena, Neugebauer i Seidl przeprowadzili podobne badanie, ale już bez ograniczania
odpowiedzi respondentów, aby sprawdzić, czy to założenie ma swoje uzasadnienie w
kontekście nierówności. Badanie przeprowadzono na 47 studentach uniwersytetu w Kiel. W
ramach niego przeformułowano zwyczajowo stosowane pytanie typu „leaky-bucket”:
respondentów informowano, że z dochodów jednego z uczestników podziału pieniędzy
zabrano bądź dodano określoną sumę i wskazywano drugiego uczestnika podziału pytając,
jak powinno się zmodyfikować jego dochody, aby poziom nierówności pozostał taki sam.
Respondent mógł więc zarówno dodać, jak i odjąć drugiej osobie część dochodów.
Okazało się, że odpowiedzi respondentów były całkowicie odmienne od otrzymanych
w przypadku klasycznego sposobu zadania tego samego pytania. Gdy respondenci widzieli,
że pierwszej osobie odejmuje się część dochodu, to zwykle drugiej osobie również go
odejmowali (a nie dodawali, do czego skłania klasyczna wersja eksperymentu). Natomiast w
wypadku dodawania dochodu pierwszej osobie, drugiej również zwiększano dochody.
Odpowiedzi badanych wydają się zgodne raczej z teorią sprawiedliwości kompensacyjnej niż
z ocenami nierówności czy dobrobytu.
Uzyskany wynik należy potwierdzić w dalszych badaniach, gdyż w opisanym
eksperymencie respondentom przedstawiano wcześniej założenia teorii pomiaru nierówności
(o czym za chwilę). Nie bez znaczenia pozostaje również fakt, że wszystkie próby w tego
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typu eksperymentach są celowe, a liczebność badanych w tym eksperymencie (ComachoCuena, Neugebauer i Seidl) jest niewielka. Mimo wszystko, eksperyment ten pokazuje, że
ograniczenie badanym zakresu udzielanych odpowiedzi wpływa na wyniki. Ujawnia on
również jedną z możliwych metod szukania par przykładów, które według badanych mają
taki sam poziom nierówności.

4.2. Przedstawiać aksjomaty, czy też nie?
Comacho-Cuena, Neugebauer i Seidl (2004) uznali, że respondenci powinni przed
wypełnieniem zadania zostać zapoznani z aksjomatami pomiaru nierówności. Ich badanie jest
wyjątkowe pod tym względem – wszyscy inni badacze dokładali starań, aby respondenci nie
mieli wcześniej styczności z aksjomatami pomiaru nierówności. Badacze chcieli, aby
odpowiedzi respondentów były odzwierciedleniem „naturalnego”, funkcjonującego w
społeczeństwie spojrzenia na nierówność, a nie efektem nauki zasad. Mimo krótkiego
wprowadzenia do pomiaru nierówności, respondenci Comacho-Cueny i in. odpowiedzieli w
sposób niezgodny z nowopoznanymi zasadami – niestety nie jest wiadome, czy było to
efektem przystępności prezentowanych zasad pomiaru nierówności, czy też było związane z
poglądami badanych. Dopóki wpływ wprowadzenia teoretycznego dla respondentów,
dotyczącego

nierówności

nie

zostanie

dokładniej

zbadany,

najbezpieczniejszym

rozwiązaniem jest proszenie o opinię osób, które kontaktu z aksjomatami pomiaru
nierówności dotychczas nie miały.

4.3. Czy pytać bezpośrednio o nierówność?
Oceny poziomu nierówności możemy uzyskać, pytając bezpośrednio o nierówność,
przy czym niektóre założenia dotyczące dobrobytu pozwalają nam również pytać pośrednio,
np. czy dany podział jest lepszy od drugiego. Wynika to z założenia, że dobrobyt zależy
jedynie od: liczby osób w podziale, średniej dochodów i poziomu nierówności. Jeśli
rzeczywiście taka zależność zachodzi, to porównując rozkłady o takiej samej średniej
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dochodów i identycznym rozmiarze populacji wystarczyłoby pytać, który rozkład jest według
respondentów „lepszy”. Założenie to skłoniło badaczy do testowania, czy poglądy badanych
na pokrewne sobie pojęcia różnią się od siebie.
W poprzednim rozdziale wspomniano, że Amiel i Cowell powtarzali swoje badania,
rozszerzając je o kolejne elementy takie jak dobrobyt, sprawiedliwość czy ryzyko (1999,
2002 i 2001 razem z Polovinem). W poszerzonych badaniach wykorzystywano alternatywne
wersje ankiet, w których słowo nierówność było zastępowane innym terminem. Różne wersje
ankiety

były

losowo

rozdzielane

między

badanych.

Przykładowo

w

badaniu

przeprowadzonym z Gaertnerem (2012, którego część dotyczącą nierówności opisywałam w
poprzedniej rozdziale) porównywano pojęcia:


ryzyko – niezaangażowany obserwator,



ryzyko – przyszły członek danego społeczeństwa/loterii, ale o nieznanym
dochodzie1,



dobrobyt – niezaangażowany obserwator,



dobrobyt – przyszły członek danego społeczeństwa/loterii, ale o nieznanym
dochodzie,



sprawiedliwość (z języka angielskiego „just”),



uczciwość (z języka angielskiego „fair”).

Badanie przeprowadzono w 2003 roku podczas zajęć uniwersyteckich. Wzięło w nim
udział 1015 studentów z Niemiec, Izraela i Anglii. Pytania skonstruowano w sposób
analogiczny do ankiety z pierwszych badań Amiela i Cowella: respondentów na początku
proszono o porównanie ze sobą 6 par rozkładów i ocenę, który z nich cechuje się większą
nierównością / ryzykiem / dobrobytem / uczciwością / sprawiedliwością, zależnie od wersji
ankiety. Następnie badani odpowiadali na jedno pytanie tekstowe, dotyczące ich opinii o

1

Tzw. zasłona niewiedzy.
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wpływie transferu pieniędzy od bogatszej osoby do osoby biedniejszej na poziom danej
cechy rozkładu dochodów. Bezpośrednio po tym pytaniu ankietowani mieli możliwość
zmiany swoich wcześniejszych odpowiedzi, tak by były one bardziej przemyślane, po czym
przechodzili do metryczki (pytań o wiek, płeć itp.).
Odsetek respondentów, którzy konsekwentnie działali w myśl reguły transferów
Pigou-Daltona, różnił się w zależności od wersji otrzymanej ankiety (tabela 1). Interesujące
jest to, że podstawowy aksjomat pomiaru nierówności cieszył się znacznie większym
poparciem w odniesieniu do sprawiedliwości niż nierówności. Znaczne różnice w odsetku
osób postępujących zgodnie z regułą transferów występowały również między nierównością
a dobrobytem. Odpowiedzi respondentów sugerują więc, że dobrobyt nie jest funkcją
nierówności, średniej dochodów i liczby osób w podziale.
Tabela 1
Poparcie reguły transferów Pigou-Daltona w badaniach Amiela, Cowella i Gaertnera
(2012).
Wersja ankiety \ Odsetek
badanych
Ryzyko (zasłona niewiedzy)
Ryzyko (zewnętrzny obserwator)
Nierówność
Dobrobyt (zasłona niewiedzy)
Dobrobyt (zewnętrzny obserwator)
Uczciwość („fair")
Sprawiedliwość („just")

Wszystkie 6 odpowiedzi
Przynajmniej 5 odpowiedzi
zgodnych z regułą
zgodnych z regułą transferów
transferów Pigou-Daltona
Pigou-Daltona
12,00%
14,30%
14,70%
24,80%
26,20%
26,20%
32,50%

26,80%
32,90%
31,50%
45,60%
48,90%
43,00%
55,60%

Podobne badanie, acz z rozkładami zaprezentowanymi w postaci wykresów
kołowych, przeprowadziła Bernasconi (2002) na 637 studentach włoskich uniwersytetów.
Zestawiła ona ze sobą 3 warianty ankiety: ryzyko (udział w loteriach), preferencja społeczna
(wybór społeczeństwa, w którym respondent zostanie umieszczony na losowym miejscu)
oraz sprawiedliwość (z języka angielskiego „just”).
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Uzyskane wyniki tych badań wskazują, że nierówność jest postrzegana odmiennie od

ryzyka, uczciwości, sprawiedliwości i dobrobytu. Odpowiedzi respondentów były najbardziej
zbliżone w wersjach dotyczących ryzyka i nierówności oraz w badaniu zestawiającym
nierówność z polaryzacją (Amiel, Cowell i Ramos, 2010), choć i tutaj występowały wyraźne
różnice2. Możemy więc z dużą dozą pewności stwierdzić, że nierówność nie mieści się w
schematach, w tym sensie, że badani definiują ją odmiennie od pozostałych pojęć.
Powyższy wniosek jest istotny dla badań empirycznych: oznacza to, że jeśli interesują
nas poglądy badanych dotyczące nierówności, to musimy bezpośrednio o tę nierówność
zapytać. Wypracowanie definicji nierówności na podstawie odpowiedzi badanych
dotyczących dobrobytu, doprowadzi nas do fałszywych wniosków. Natomiast wnioskiem do
zastosowania w praktyce jest stwierdzenie, że nie możemy jednowymiarowo używać
informacji o nierówności dochodów w danym kraju do oceny poziomu sprawiedliwości ani
dobrobytu, gdyż są to różnie definiowane pojęcia.
4.3.1. Oceny nierówności pod wpływem ocen dobrobytu i ryzyka
Nierówność postrzegana jest inaczej niż ryzyko, dobrobyt i inne pokrewne pojęcia,
ale właśnie postrzeganie tych koncepcji przez respondentów może wpływać na ich
odpowiedzi. Sugerują to chociażby przytoczone wcześniej wyniki otrzymane przez
Devooghta (2003): co czwarty respondent uważał przykład (1, 1, 1, 1) za bardziej nierówny
od (10, 10, 10, 10), mimo że oba te przykłady prezentują całkowitą równość dochodów3.
Harrison i Seidl (1994) starali się skłonić respondentów do rozdzielenia swoich
poglądów na temat nierówności i dobrobytu (a precyzyjniej, osobistej preferencji danego
rozkładu), prosząc badanych o ocenę obu tych cech. Trudno jest zaopiniować, na ile zabieg

2

Podobny wniosek wyciągnęli Amiel i Cowell wraz z Polovinem (2001) po analizie oddzielnego badania
dotyczącego wyłącznie ryzyka i zestawieniu go z wynikami z analogicznych badań nad nierównością:
nierówność i ryzyko są postrzegane różnie.
3
26,1% w wersji ankiety o bogaceniu się społeczeństwa i 29,8% w wersji o zubożaniu społeczeństwa.
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był skuteczny i przyniósł zakładany rezultat – odpowiedzi dotyczące obu pojęć różniły się, co
nie oznacza, że nie wpływały na siebie wzajemnie.
Inną metodę zastosowali Kroll i Davidovitz (2003). Starali się oni rozdzielić awersję
do ryzyka i awersję do nierówności przy pomocy sprytnie zaprojektowanego eksperymentu.
Badając izraelskich ośmiolatków (w sumie 211 dzieci), zaproponowali im pewną grę:
każdemu dziecku należała się nagroda, której rozmiar zależał od rzutu kostką. Dziecko samo
mogło wybrać sposób losowania: albo kostką rzucano raz i wszystkie dzieci dostawały taką
samą nagrodę (1 albo 4 batoniki), albo każde dziecko rzucało indywidualnie losując czy ono
dostanie 1, czy 4 batoniki. Zrealizowana miała być ta opcja, którą anonimowo wybierze
większość dzieci. Przynajmniej co trzecie dziecko (Tabela 2) wybrało indywidualne
losowanie, co jest o tyle zaskakujące, że w ekonomii zakłada się, iż niemalże wszyscy
opowiadają się za równymi rozkładami.
Uzyskany wynik jest ciekawy i jego powtórzenie na osobach dorosłych byłoby
nadzwyczaj wartościowe. Równocześnie należałoby poprosić badanych o uzasadnienie
swojej decyzji oraz uwzględnić w analizie cechy badanej grupy. Dzieci znajdowały się w
swoich grupach szkolnych, mogły więc liczyć, że nawet jeśli one będą miały pecha w
indywidualnym losowaniu, to kolega, któremu się poszczęściło, podzieli się nagrodą. Ogólnie
można się spodziewać, że zależnie od zwyczajów danej grupy i poziomu jej integracji,
odpowiedzi dzieci będą inne. Mimo tych uwag, eksperyment Krolla i Davidovitza jest
ciekawym sposobem rozdzielenia poglądów na temat dwóch pokrewnych pojęć.
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Tabela 2
Odsetek dzieci, które preferowały wspólne albo indywidualne losowanie, w podziale
na warunki badawcze, różnicujące liczbę możliwych do wygrania batonów, zależnie
od tego, czy wybrano oddzielne, czy wspólne losowanie.
Możliwa wygrana

Wspólne losowanie
Indywidualne losowanie
Obojętne
SUMA

Wspólne:
5 batoników
Oddzielne:
4 batoniki
56%
32%
12%
100%

Wspólne:
4 batoniki
Oddzielne:
4 batoniki
54%
34%
12%
100%

Wspólne:
4 batoniki
Oddzielne:
5 batoników
30%
46%
23%
100%

4.4. Pytać o konkretne przykłady czy o ogólne reguły?
Amiel i Cowell umieszczają w swoich ankietach zarówno pytania tekstowe, jak i
numeryczne (o przykłady), co bardzo wydłuża ankietę, bo o każdą rzecz musimy zapytać
dwa razy. Uzyskane odpowiedzi różnią się znacznie, dlatego przyjrzyjmy się każdemu z tych
typów pytań oddzielnie.
4.4.1. Pytania tekstowe
Pytania tekstowe pozwalają jednoznacznie stwierdzić, czy badany popiera dany
aksjomat. Dużym problemem jest sposób formułowania pytań. Jeżeli mówimy o reformach,
to znaczenie mogą mieć poglądy polityczne badanych a jeżeli mówimy o zachodzącej
zmianie, to znaczenie ma kolejność zdarzeń i to, komu pieniądze są „zabierane”. Natomiast
jeśli mówimy o abstrakcyjnej zasadzie, to badani mogą mieć problem ze zrozumieniem
formalnego opisu. Z kolei dążenie do neutralności języka istotnie wydłuża pytanie np.
zamieniając określenia „biedny” na „osoba zarabiająca mniej”. Różnice w odpowiedziach
mogą być znaczne, co widać po wynikach uzyskanych przez Amiela i Cowella w różnych
badaniach: gdy stosowali proste i krótkie pytanie o regułę transferów, poparcie wyraziło
około 60% badanych, gdy z kolei wprowadzili dłuższe i bardziej szczegółowe pytanie,
poparcie wyraziło jedynie 15-31% badanych (rozdział 3). Reguła transferów nie zmieniła się
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a jedyne co uległo zmianie, to sposób pytania o poparcie dla niej. Ogólnie konstrukcja
dobrego pytania tekstowego wymaga rozwiązania wielu problemów, a efekty niektórych
decyzji mogą być przez badaczy łatwo przeoczone.
4.4.2. Pytania numeryczne
Pytania numeryczne wydają się w tym kontekście prostsze, ale mają jedno duże
ograniczenie: na podstawie odpowiedzi badanych możemy stwierdzić, że postąpili oni
zgodnie z daną zasadą, nie możemy jednak powiedzieć, że się z nią zgadzają. Odpowiedź
inna niż przewiduje aksjomat wskazuje na brak poparcia. Problemy, które dotyczą pytań
tekstowych pojawiają się i tutaj, ale są mniej widoczne: zamiast sposobu sformułowania
pytania mamy sposób prezentacji graficznej, zamiast kolejności zdarzeń mamy kolejność
ułożenia przykładów itp. Bardzo istotny jest również sam dobór przykładów: regułę
transferów Pigou-Daltona możemy zaprezentować zarówno za pomocą przykładów A:(1,
999) i B:(500, 500), jak i za pomocą przykładów C: (1, 3, 5, 7, 9, 11) i D: (1, 4, 5, 7, 8, 11).
Każdy aspekt takiego przykładu: liczba zarabiających, skala dochodów, rozmiar transferu itp.
będą miały wpływ na odpowiedzi badanych. Przyjrzyjmy się dokładniej problemom, które
mogą nastąpić podczas przeprowadzania badania.
4.4.3. Jak graficznie prezentować rozkłady dochodów?
Sposób graficznej prezentacji przykładów można porównać do sposobu, w jaki
formułujemy pytania tekstowe: jest wiele alternatyw i wybór każdej z nich będzie miał
wpływ na odpowiedzi badanych. Poniżej przytaczam różne rozwiązania stosowane przez
badaczy nierówności i pokrewnych pojęć:
4.4.3.1. Liczby
Jest to podstawowy i teoretycznie najbardziej „neutralny” sposób reprezentacji
rozkładu. Respondentom przedstawia się ciąg liczb mówiący o wypłatach kolejnych osób z
populacji, np. (0, 1 000, 2 000, 10 000). W ten sposób w swych kwestionariuszach
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reprezentuje rozkłady większość badaczy, m.in. Amiel i Cowell. Niestety ta forma wymaga
od respondenta uwagi i namysłu, gdyż wiele osób ma problemy z równoczesnym
zobrazowaniem sobie wielu wartości podanych liczbowo. Dane przedstawione w ten sposób
mogą w pewnym stopniu skłaniać do analizowania nierówności poprzez absolutne różnice w
dochodach, gdyż łatwiej jest nam dodawać i odejmować w pamięci niż mnożyć i dzielić.
Rysunek 1
Podziały dochodów zaprezentowane w formie wektorów liczb.

Źródło: Amiel i Cowell, 1999 (kwestionariusz A4).
4.4.3.2. Wykresy słupkowe
Zaletą wykresów słupkowych jest to, że często pojawiają się w polskich mediach,
więc ludzie są przyzwyczajeni do ich interpretowania. Wadą jest natomiast to, że mogą one
skłaniać do relatywnego patrzenia na nierówność, czyli w kategoriach „dwa razy więcej”,
„trzy razy mniej” (a nie w kategoriach absolutnych różnic). Rozkład o sumie 1 000 zł może
na wykresie słupkowym wyglądać tak samo jak rozkład o sumie 1 000 000 zł, o ile nie
zastosujemy skalowania wykresu (przykład prezentuje rysunek 2).
Rysunek 2
Podziały dochodów zaprezentowane w formie wykresów słupkowych.
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4.4.3.3. Wykresy kołowe
Wykresy kołowe często stosowane są w badaniach nad ryzykiem, ale np. Bernasconi
(2002) stosuje je również w przypadku badania nierówności (rysunek 3). O wielkości
poszczególnych części koła decyduje liczba osób posiadających dany dochód, a o rozmiarze
tego dochodu informuje etykieta. Graficznie zilustrowane/akcentowane są zatem rozmiary
poszczególnych grup dochodowych, a nie wysokość dochodów. Przy większej liczbie grup o
różnych dochodach wykres stałby się nieczytelny, ale przy 3-4 grupach rozwiązanie to
wydaje się akceptowalne.
Rysunek 3
Podziały dochodów zaprezentowane w formie wykresów kołowych.

Źródło: Bernasconi, 2002.
4.4.3.4. Wykresy przedstawiające usytuowanie ludzi na prostej dochodów
Jeden z pomysłów Amiela i Cowella (1999) na reprezentowanie podziału dochodów,
zrealizowany w praktyce badawczej przez Devooghta (2003), to przedstawienie dochodów
na osi – jako postaci ludzkich. Przedstawienie dochodów w ten sposób jest przejrzyste, gdy w
grę wchodzi podział między kilka osób; jeśli jednak zależy nam na przedstawieniu podziału z
większą liczbą uczestników, to ten typ wykresu staje się nieczytelny. Uwidacznia on raczej
absolutne niż relatywne różnice w dochodach, ale zdaniem autorki tej pracy jest intuicyjny.
Każdy ze sposobów reprezentacji graficznej podziałów dochodów ma swoje wady i
zalety. Niestety brak jest badań porównujących wpływ różnych wizualizacji na odpowiedzi
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badanych, dotyczące percepcji nierówności. Badaczom pozostaje więc albo tego typu badania
przeprowadzić, albo zdać się w wyborze na własną intuicję.
Rysunek 4
Podziały dochodów zaprezentowane w formie ludzi na osi dochodów.

Źródło: Devooght, 2003.

4.5. Porównywać przykłady parami czy wszystkie na raz?
Amiel i Cowell (np. 2002) w swych badaniach proszą respondentów o porównanie 2
przykładów parami, aby mogli oni skupić uwagę na poszczególnych porównaniach.
Respondenci nad każdym porównaniem zastanawiają się oddzielnie, więc każdorazowo mogą
kierować się trochę innymi spostrzeżeniami, w efekcie odpowiedzi badanych czasem są
niespójne (np. cykliczne). Można temu zapobiec prosząc badanych o porównanie wszystkich
przykładów ze sobą i utworzenie z nich rankingu, co zastosowali w swych badaniach Traub,
Seidl i Schmidt (2003, 2009). Rozwiązanie to determinuje badaczy do rozważenia wszystkich
zależności między wszystkimi przykładami, gdyż mogą mieć one istotny wpływ na
odpowiedzi badanych. Ogranicza to zróżnicowanie badanych tematów i przykładów. Badani
mają trudniejsze zadanie, gdyż muszą dokładnie przemyśleć problem i zastanowić się nad
ogólnymi zasadami porównywania rozkładów. Proszenie respondentów o ułożenie rankingu
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przykładów może więc pozytywnie wpłynąć na uzyskane odpowiedzi, ale wymaga
większego zaangażowania respondentów i ograniczenia tematycznego badania.
4.5.1. Pytania numeryczne i tekstowe
Każdy typ pytań ma swoje wady i zalety, większość badaczy percepcji nierówności
naśladuje Amiela i Cowella, decydując się na kwestionariusz dwuetapowy: najpierw
respondenci odpowiadają na pytania numeryczne, dotyczące konkretnych przykładów,
a następnie przechodzą do tekstowej części kwestionariusza, przy czym respondenci mogą
wrócić do początkowego etapu i zmodyfikować swoje wcześniejsze odpowiedzi. Konstruując
taką

ankietę,

należy

zadbać

o

jak

najlepszą

zrozumiałość

pytań

tekstowych

i odpowiadających im pytań o przykłady. Istotne jest również określenie, w jaki sposób
będziemy traktować rozbieżności w odpowiedziach na pytania tekstowe i numeryczne,
bo rozbieżności na pewno się pojawią.

4.6. Płacić badanym, czy nie płacić?
Badacze stosują różne metody motywowania respondentów: od prośby, listu,
podkreślania wagi badania i wkładu badanych, do płacenia za sam fakt wypełnienia ankiety
lub nagradzania badanych zależnie od tego, w jaki sposób odpowiedzieli. Niestety każda
metoda motywowania badanych może zniekształcić wyniki, np. jeśli podkreślimy polityczne
znaczenie wyników, możemy spodziewać się politycznych odpowiedzi. Badania nad
percepcją nierówności zwykle motywowały respondentów przez podkreślanie istotności
wyników i zaangażowanie prowadzącego zajęcia w przeprowadzenie badania. Płacenie za
udział w badaniu jest domeną badań nad dobrobytem, ryzykiem czy racjonalnym wyborem
i w przypadku nierówności nie stosowano tego typu rozwiązania. Powód jest prosty:
nagradzanie, zwłaszcza wypłaty powiązane z odpowiedziami, mogą skutkować wyborem
odpowiedzi nakierowanych do maksymalizację zysku albo minimalizację ryzyka, a nie
determinowanych chęcią oceny nierówności. Wyniki dotyczące dobrobytu i ryzyka często
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wiąże się z poglądami dotyczącymi nierówności, dlatego metodologię tych badań warto
rozważyć. Przyjrzyjmy się więc dwóm przykładom.
Charness i Rabin (2002) płacili swoim respondentom zależnie od udzielonych
odpowiedzi: w badanych przykładach respondentowi przypisano jeden konkretny dochód.
Spośród odpowiedzi danego badanego losowano jedną lub dwie, według których był
nagradzany. Badanie ogólnie dotyczyło preferencji i respondenci odpowiadali na cały zestaw
pytań, ale z naszej perspektywy interesujące są przykłady, w których badani wybierali
między większą równością, a większą kwotą (odpowiedzi zaprezentowane w tabeli 3).
Zależnie od przykładu, przynajmniej 46% badanych wybierało podział równy, nawet kosztem
zarówno obniżenia własnego dochodu (ostatni wiersz tabeli 3), jak i ogólnej sumy dochodów
(pierwsze dwa wiersze tabeli 3). Powyższy wynik można zestawić z 30% dzieci z opisanych
wcześniej badań Davidovitza i Krolla (1999), które wolały losować nagrodę razem z całą
klasą, nawet jeśli oznaczało to zmniejszenie nagrody do wygrania z 5 do 4 batoników
(tabela 2). Szczególnie w przypadku porównania ze sobą podziału (575, 575, 575) z
podziałem (900, 300, 600) ponad połowa respondentów (54%) wybrała podział, który daje im
niższy dochód (575 zamiast 600), ale jest równy. Odpowiedzi respondentów można
traktować więc jako wyraz braku poparcia dla nierówności.
Tabela 3
Odpowiedzi na wybrane pytania z badania Charness’a i Rabina (2002).
Wyboru dokonuje osoba o
nieznanym dochodzie „x”
(400, 400, x) vs (750,375,x)
(400, 400, x) vs (1200, 0, x)
(575,575,575) vs (900,300,600)
Źródło: Charness i Rabin (2002).

Odsetek
odpowiedzi A

Odsetek
odpowiedzi B

46%
82%
54%

54%
18%
46%

Podobną metodę zastosowali w swym badaniu Traub, Seidl i Schmidt. Badani mogli
liczyć na gratyfikację finansową, której wysokość zależała od wyniku losowania i
udzielonych przez odpowiedzi. Każdy respondent otrzymywał jedną z wersji ankiety, w
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której szczegółowo opisano sposób losowania wynagrodzenia przypisanego do danej wersji
badania. W badaniu Trauba, Seidla i Schmidta (2009, było to ich drugie tego typu badanie,
wyniki pierwszego opublikowali w 2003 roku), respondenci otrzymywali jedną z 4 wersji
ankiety: loteria, wybór indywidualny (wybiera dla siebie), preferencja społeczna (wybiera dla
siebie i innych) i społeczny planista (wybiera dla innych). Podział ankietowanych na grupy
sklasyfikowane w celu wypełniania ankiet różnego typu był predefiniowany, a nie losowy, co
moim zdaniem gubi ideę badania. Przy nielosowym podziale nie można porównywać
wyników otrzymanych z różnych wersji badania, bo nie wiemy czy różnice są efektem zmian
w metodologii, czy doboru grupy.
Traub, Seidl i Schmidt umyślnie ograniczyli się do motywowania odpowiedzi
respondentów wyłącznie nagrodami finansowymi. Prosili ich o uporządkowanie przykładów
zgodnie z preferencjami, równocześnie informując o sposobie przydziału nagród
finansowych. Ankietowani mieli odpowiadać strategicznie, gwarantując sobie maksimum
wypłat. Wnioski na temat dobrobytu, ryzyka i nierówności były produktem wtórym
wypełniania ankiety w sposób nastawiony na zysk. Podejście to można krytykować mówiąc,
że odpowiedzi respondentów mogą być słabo powiązane z ich opiniami na temat podziałów
dochodów w społeczeństwach. Różnice w odpowiedziach dotyczących loterii i wyboru
indywidualnego, wskazują, że badani biorą pod uwagę element społeczny, ale nie wiemy, w
jak dużym zakresie. Podobnie można wskazywać, że wypłaty z badania stanowią jedynie
część, a nie całość, dochodu badanych, co może wpływać na ich odpowiedzi – problem ten
jest powszechny w eksperymentach laboratoryjnych i niestety brak prostej metody na jego
rozwiązanie.
Reasumując, w przytoczonych tu badaniach stosowano wypłaty dla respondentów
jako sposób zmotywowania ich do udzielenia przemyślanych odpowiedzi. Badacze zdawali
sobie sprawę, że nagrody wpływają na odpowiedzi badanych, dlatego starali się w pełni
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wykorzystać efekt, jaki występuje w tym wypadku. Odnosząc się do nierówności, płacenie
powiązane z odpowiedziami może pomóc nam określić, na ile silna jest preferencja dla
równego podziału (awersja do nierówności). Jeśli jednak interesują nas również inne oceny
powiązane z nierównością, to najbezpieczniejszym rozwiązaniem będzie zapłata za sam fakt
uczestnictwa – taka sama dla wszystkich respondentów.

4.7. Jak mierzyć poparcie aksjomatów?
Problem sposobu pomiaru poparcia dla aksjomatów pojawił się już w poprzednim
rozdziale, gdy respondentom zadano kilka pytań dotyczących tego samego aksjomatu.
Poparcie można w takiej sytuacji mierzyć na kilka sposobów, między innymi:


odsetek osób, które odpowiedziały na wszystkie (albo na 90% pytań itp.)
pytania zgodnie z aksjomatem,



odsetek odpowiedzi zgodnych z danym aksjomatem np. przez policzenie
średniej poparcia ze wszystkich pytań.

Badania Trauba, Seidla i Schmidta (2003, 2009) uwydatniły ten problem, gdyż
badanych proszono o utworzenie z podziałów dochodów rankingu, a poparcie aksjomatów
liczono właśnie jako procent odpowiedzi zgodnych z danym aksjomatem. W efekcie poparcie
reguły transferów u tych badaczy jest bardzo wysokie: na poziomie 45,6-65,2%. Wartości
tych nie da się jednak porównać z wynikami Amiela i Cowella. W czym problem?
Powiedzmy, że w ankiecie jest 6 pytań dotyczących kryterium transferów, na 4 z nich
odpowiedzieliśmy zgodnie z tą regułą, a na 2 nie. Według Amiela i Cowella nie popieramy
reguły transferów, gdyż są sytuacje, w których działamy wbrew niej. Według Trauba, Seidla i
Schmidta nasz poziom poparcia reguły transferów wynosi 66,7%, czyli jest relatywnie
wysoki. Skoro poparcie danego aksjomatu było liczone jako procent sytuacji, w których
ankietowani postąpili zgodnie z daną regułą, nie wiemy, ile osób konsekwentnie posługiwało
się regułą transferów, a ile tylko sporadycznie, czy też wcale.
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Jak policzyć procent poparcia aksjomatu na podstawie uporządkowania rozkładów?
Powiedzmy, że do uporządkowania są 3 rozkłady i respondent ustawia je w następującej
kolejności od najmniej do najbardziej nierównych:
1. Rozkład B = (5 000,

15 000, 20 000, 25 000)

2. Rozkład C = (10 000, 15 000, 15 000, 25 000)
3. Rozkład A = (5 000,

10 000, 20 000, 30 000)

Jak widać, rozkład B jest efektem przeprowadzenia w rozkładzie A wyrównującego
transferu od osoby czwartej do osoby drugiej. Rozkład C natomiast jest efektem
przeprowadzenia analogicznego transferu w rozkładzie B od osoby trzeciej do osoby
pierwszej. Zgodnie z regułą transferów uporządkowanie powinno być więc takie: 1. C, 2. B i
3. A. Respondent nie odpowiedział więc zgodnie z regułą transferów – jego uporządkowanie
jest inne. Równocześnie możemy przetłumaczyć jego ranking rozkładów na serię porównań –
według niego:
 B jest mniej nierówne od C – niegodnie z regułą transferów,
 B jest mniej nierówne od A – zgodnie z regułą transferów,
 C jest mniej nierówne od A – zgodnie z regułą transferów.
Takie odpowiedzi respondenta Traub, Seidl i Schmidt zinterpretowaliby więc w 2/3,
czyli w 66,7% zgodne z regułą transferów. Amiel i Cowell uznaliby, że respondent nie
popiera reguły transferów, gdyż jego uporządkowanie różni się od uporządkowania według
tego kryterium.
Tabela 4
Poziom akceptacji aksjomatów liczony jako odsetek wszystkich odpowiedzi zgodnych z
danym aksjomatem w badaniach Trauba, Seidla i Schmidta (2009).
Aksjomat \ Wersja
badania

Loterie

Reguła transferów
Dominacja Lorenza

65,2%
59,7%

Indywidualny Preferencja
wybór
społeczna
57,8%
64,4%

45,6%
61,3%

Społeczny
planista
61,6%
61,9%
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Trudno jest więc porównywać wyniki z tabeli 4 z pozostałymi badaniami

dotyczącymi nierówności. Możemy tylko poprzez analogię zobaczyć, jak te 2 metody
liczenia poparcia mają się do siebie. Oba sposoby agregowania danych znalazły się w jednym
z artykułów Amiela i Cowella (2002) dotyczącym podejścia do ryzyka – dzięki temu
możemy nabrać pewnego wyobrażenia, jak bardzo różnią się te 2 sposoby agregacji poparcia
dla aksjomatów: większość odpowiedzi badanych (59%) było zgodnych z regułą transferów.
Przy czym odpowiedzi badanych, którzy odpowiadali konsekwentnie w zgodzie z tym
aksjomatem, było jedynie 17% (Tabela 5). Wysoki poziom poparcia aksjomatów w
badaniach Trauba, Seidla i Schmidta (2003, 2009) częściowo jest efektem sposobu
zdefiniowania i liczenia poziomu „akceptacji” aksjomatów. Zmieniając sposób mierzenia
poparcia aksjomatów, może pojawić się/wystąpić diametralna zmiana wniosków z badania.
Tabela 5
Różnice w ocenie poparcia aksjomatów zależnie od metody liczenia: odsetek
odpowiedzi a odsetek respondentów w badaniu Amiela i Cowella (2002).
Procent
wszystkich
odpowiedzi
numerycznych zgodnych z regułą transferów

59%

Procent osób, których wszystkie odpowiedzi
numeryczne były zgodne z regułą transferów

17%

4.8. Pytać o konkretnych ludzi, czy o grupy?
Klasyczny aksjomat populacji pozwala dowolnie przechodzić od oceny poziomu
nierówności między kilka osób, do analogicznych ocen dla kilku milionów – oceny badanych
mogą jednak różnić się zależnie od tego, czy mówimy o kilku, czy o kilku milionach osób. W
oryginalnym badaniu Amiela i Cowella (1992) przykładom brakowało opisu, więc niektórzy
respondenci sądzili, że jest to podział między konkretne osoby, a inni, że między grupy. W
późniejszych badaniach Amiel i Cowell pisali o społeczeństwie podzielonym na 5 równych
części (zwanych kwantylami). Wewnątrz każdej z części ludzie zarabiali identycznie, więc
każda liczba w przykładzie reprezentowała dochód 20% społeczeństwa. Chociaż kwantyle są
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trudniejsze do wyobrażenia niż dochody pojedynczych osób, to pytania zadane w ten sposób
bardziej przystają do percepcji nierówności na poziomie państw i narodów, a to na tym
poziomie najczęściej mierzona jest nierówność. Równocześnie, jak zauważają Ballano i
Ruiz-Castillo (1993), odpowiedzi mogą wtedy zależeć od poglądów politycznych
respondenta. Ocena nierówności na poziomie niewielkich grup jest łatwiejsza do
wyobrażenia dla respondentów, ale trudniej na podstawie takich odpowiedzi wyciągać
wnioski dla całych krajów. Reasumując, każde podejście ma swoje wady i zalety, które
należy dokładnie przemyśleć.

4.9. Pytać o hipotetyczne, czy rzeczywiste sytuacje?
Poprzedni rozdział koncentrował się na badaniach Amiela i Cowella, którzy stosują
abstrakcyjne przykłady nieistniejących państw. Dzięki takiemu postępowaniu badacze starają
się wyizolować poglądy na nierówność od innych czynników. Niestety, istnieje ryzyko, że na
hipotetyczne pytanie uzyskamy hipotetyczne odpowiedzi. Badania opisujące rzeczywiste
problemy, z którymi respondenci mogą się spotkać w swoim życiu, uzyskują bardziej
przemyślane

odpowiedzi.

Niestety

odpowiedzi

te

zależą

od

wielu

czynników

charakterystycznych dla badanego, realnego problemu.
Przykładowo

Decoster

i

Schokkaert

(2002)

przeprowadzili

badanie

na

reprezentatywnej próbie flamandzkiej populacji ludzi pracujących. Respondenci mieli
oszacować rzeczywiste dochody poszczególnych grup zawodowych, a następnie określić, ile
przedstawiciele tych grup zawodowych powinni ich zdaniem zarabiać. Na tej podstawie
próbowano oszacować postrzeganą przez badanych nierówność oraz pożądany przez nich
poziom nierówności. Badacze zakładali, że pożądany przez respondenta kształt dochodów
jest preferowany względem rzeczywistego, a więc teoretycznie mniej nierówny – na
podstawie takiego założenia można próbować konstruować uporządkowanie podziałów
pieniędzy ze względu na preferencje respondentów. Niestety, w rzeczywistości można raczej
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oceniać takie deklaracje w kategoriach sprawiedliwości i dobrobytu, a nie nierówności.
Porównywane grupy zawodowe różniły się zarówno pod względem wykształcenia, jak i
postrzeganego zaangażowania w swoją pracę, podczas gdy analiza nierówności zakłada
identyczność wszystkich osób w rozkładzie. Wyniki tego typu badań mówią wiele na temat
sposobu postrzegania dochodów różnych grup zawodowych i tego, na ile wysokość ich
dochodów jest społecznie uzasadniona.
Bosmans i Schokkaert (2009) badali problem z dziedziny sprawiedliwości, prosząc
badanych o określenie wysokości emerytur zależnie od sumy opłaconych składek oraz
zarobków zależnie od ilości włożonej pracy. W obu przypadkach suma dostępnych pieniędzy
nie wystarczała na spełnienie finansowych oczekiwań wszystkich uprawnionych.
Proporcjonalne

wypłaty

względem

uprawnienia

były

najbliższe

odpowiedziom

respondentów. Z naszej perspektywy ciekawe są jednak również 2 inne wnioski: po pierwsze,
kontekst istotnie wpływał na odpowiedzi respondentów – badani rozdzielali emerytury
równiej (mniej progresywnie) niż zarobki w firmie; po drugie, wraz ze spadkiem sumy do
rozdzielenia badani dzielili pieniądze coraz bardziej nierówno (autorzy używają określenia
„progresywnie”).
Powyższe badania skupiają się na praktycznych problemach, a skumulowanym
efektem tego typu badań mogą być konkretne rekomendacje dla rządzących. Rekomendacje
te nie są jednak uniwersalne – opinie wyrażone w analogicznym badaniu, np. po zmianie
systemu opłacania składek emerytalnych, mogą być już inne.

4.10. Kogo badać?
Właściwie wszystkie badania dotyczące postrzegania nierówności przeprowadzone
były na studentach (głównie ekonomii). Amiel (1999) argumentuje, że studenci są
najlepszym materiałem badawczym, gdyż są łatwo dostępni i, w przeciwieństwie do
zwykłych ludzi, są w stanie dogłębnie zrozumieć pytania w ankiecie. Niestety studenci nie
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reprezentują sposobu myślenia całego społeczeństwa. Wszystkie badania przeprowadzone na
nielosowo dobranej próbce studentów mogą reprezentować tylko tę konkretną próbkę
studentów, której odpowiedzi można traktować jedynie jako wskazówki, a nie rzeczywiście
występujące wśród wszystkich sposoby postrzegania nierówności.
Sam fakt studiowania ekonomii sprawia, że badani cechują się specyficznym
sposobem myślenia i najprawdopodobniej mieli już wprowadzenie chociażby ze
współczynnika Giniego (który zwykle pojawia się już na kursach ogólnoekonomicznych). W
praktyce badawczej Amiel i Cowell raz otrzymywali wyniki stwierdzające, że bycie
studentem ekonomii zdecydowanie różnicuje odpowiedzi (1999), innym razem dowiadywali
się, że wg danych nie jest to kluczowa cecha (Amiel, Cowell i Gaertner, 2012). Jednak należy
wziąć pod uwagę, że wszystkie ankiety Amiela i Cowella były przeprowadzane podczas
kursów ekonomicznych, czyli nawet jeśli osoby pojawiające się tam studiowały
nieekonomiczny kierunek, to jednak z ekonomią miały styczność.
Nawet gdyby badać wszystkich studentów, to i tak ich zdanie nie może być uważane
za reprezentatywne dla całego społeczeństwa czy jakiegokolwiek innego segmentu niż
studenci. Skoro Amiel zakłada, że osoby uczące się na uniwersytetach, są w stanie zrozumieć
i zgodnie ze swoimi poglądami odpowiedzieć na pytania zawarte w ich ankietach, to również
wszystkie osoby, które te uniwersytety skończyły, najprawdopodobniej ankiety zrozumieją i
wypełnią. Przebadanie takich osób dałoby wyniki reprezentatywne dla znacznie większej
części społeczeństwa.
Reasumując, jeśli naszym celem jest poznanie tego, jak zwykli ludzie definiują
nierówność, to powinniśmy starać się przebadać reprezentatywną grupę zwykłych ludzi.
Niestety jesteśmy ograniczeni w tym względzie przez trudną do zrozumienia ankietę oraz
znaczne koszty badania. Możemy eksperymentować z metodologią i postarać się
wypracować kwestionariusz, który będzie zrozumiały dla jak największej części
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społeczeństwa. Przetestowanie i dopracowanie tego narzędzia badawczego sprawi, że
zebranie wystarczająco dużych środków finansowych na przeprowadzenie badania na próbie
reprezentatywnej, stanie się możliwe. Do tego czasu badanie niewielkich celowych prób (np.
studentów) jest jednym z optymalnych rozwiązań.

4.11. Odpowiedź „nie wiem”
Amiel i Cowell (np. 1992) umyślnie uniemożliwiają swoim badanym udzielenie
odpowiedzi „nie wiem” na postawione pytania. Równocześnie są rozczarowani wysokim
odsetkiem niespójnych odpowiedzi. Ballano i Ruiz-Castillo (1993) badali poparcie dla
aksjomatów wśród osób, które udzieliły spójnych odpowiedzi i faktycznie w tak dobranej
grupie (68% próby), poparcie dla reguły transferów Pigou-Daltona było wyższe, choć
pozostałe aksjomaty cieszyły się podobnym poparciem w obu grupach. Możliwą przyczyną
niespójności badanych jest, jak sugerował Sen (1973), że nierówność w swej istocie jest
częściowym porządkiem, a nie kompletnym, precyzyjnym rankingiem. W efekcie niektóre
podziały mogą być według badanych nieporównywalne albo po prostu mogą oni nie mieć
zdania o tym, który z przykładów jest bardziej nierówny. Zmuszenie ich do odpowiedzi może
spowodować losową odpowiedź, która jest sprzeczna z pozostałymi. Dlatego uważam, że
należy rozważyć umożliwienie badanym uchylenia się od odpowiedzi albo wyrażenia w inny
sposób poziomu swojego przekonania w temacie nierówności.

4.12. Podsumowanie
W badaniach przeprowadzonych przez autorkę niniejszej pracy i opisanych w
dalszych rozdziałach (rozdziały od 6. do 9.) zastosowane są różne rozwiązania
metodologiczne. Podejmując decyzję co do tego, w jaki sposób skonstruować konkretne
badanie, zawsze brane były pod uwagę opisane powyżej możliwości, nawet jeśli nie zostało
to wyraźnie zaznaczone. Niestety, w przypadku metodologii badań nad percepcją
nierówności, jak i nad wieloma innymi pojęciami, brak jest jednoznacznych odpowiedzi.
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Każdy wybór ma swoje wady i zalety, a dodatkowo te wady i zalety zwykle nie są rzetelnie
przebadane. Chcąc stworzyć trafne i rzetelne badanie, musimy rozważyć wszystkie opcje, a
na końcu samodzielnie podjąć decyzję, jakie rozwiązanie metodologiczne uważamy za
najlepsze.

98

4. PRZEGLĄD PODEJŚĆ BADAWCZYCH

5. SKALOWANIE WIELOWYMIAROWE

99

5. SKALOWANIE WIELOWYMIAROWE

Skalowanie wielowymiarowe to metoda analizy danych przeznaczona do badań nad
ludzkim postrzeganiem. Od lat osiemdziesiątych była ona polecana przez naukowców do
stosowania w badaniach psychologicznych (np. Wilczyński 1980, Wieczorkowska 1987,
Wieczorkowska i Król 1997 oraz 2004, Biela 1992), a aktualnie również w badaniach
marketingowych (np. Zaborski 2001 przedrukowane ponownie w 2004, Jabkowski 2010).
Argumenty wskazujące, że skalowanie wielowymiarowe jest właściwą metodą do analiz
postrzegania nierówności, można znaleźć w pracach Bieli (1992, 1995, 2004) – co prawda
nie pisze on konkretnie o nierówności, ale wskazane przez niego problemy dokładnie
odzwierciedlają te napotykane przez badaczy percepcji nierówności. Biela pisze na przykład
o nieprzechodniości odpowiedzi badanych (np. A jest lepsze od B, B jest lepsze od C i C jest
lepsze od A) – tłumaczy to uwzględnieniem w badaniach tylko jednego wymiaru oceny
rzeczy, które przez respondentów oceniane są na kilku wymiarach na raz. Wybór odpowiedzi
przez badanego zależy od tego, o którym wymiarze myśli on w chwili wypełniania danej
części ankiety. Biela wskazuje, ze wielowymiarowe podejście do problemu pozwala lepiej
zrozumieć odpowiedzi badanych i odkryć konstrukcje stojące za ich decyzjami. Opisuje on
skalowanie wielowymiarowe słowami: „Metoda ta oparta jest na założeniu, że badana
rzeczywistość jest bardzo złożona, czyli wielowymiarowa. Człowiek, wyrażając swój
stosunek do tej rzeczywistości (poznawczy, uczuciowy, preferencyjny, poprzez działanie),
operuje w sposób mniej lub bardziej świadomy wymiarami, czyli płaszczyznami, zmiennymi
lub aspektami, które ułatwiają mu poznawcze ‘opanowanie’ tej rzeczywistości.” (1992,
str. 7).
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Dodatkowym atutem skalowania wielowymiarowego jest umożliwienie całościowej

analizy odpowiedzi wielu respondentów nie przez uśrednianie odpowiedzi każdego z nich, a
przez indywidualne potraktowanie każdej ankiety (tzw. trójczynnikowe skalowanie
wielowymiarowe). Końcowy wynik algorytmu stanowi wielowymiarowa mapa percepcji
wspólna wszystkim respondentom oraz informacje, w jaki sposób odpowiedzi każdego
badanego składają się na tę mapę. Słowo mapa sugeruje przestrzeń dwuwymiarową, jednak
mapy tworzone przez skalowanie wielowymiarowe mogą mieć dowolną liczbę wymiarów..
Nowsze algorytmy skalowania (np. PROXSCAL) dopasowują wynik do odpowiedzi
badanych przy pomocy kwadratowej funkcji błędu (tzw. STRESS), podobnej do tej
stosowanej np. przez regresję liniową, a więc intuicyjnej dla badaczy. Wszystkie te cechy
sprawiają, że skalowanie wielowymiarowe jest według autorki niniejszej pracy właściwą
metodą analizy danych o percepcji nierówności, pozwalającą lepiej zrozumieć badanych.

5.1. Idea skalowania wielowymiarowego
Skalowanie wielowymiarowe to szeroka rodzina metod statystycznych, które na
podstawie informacji o różnicach (odległościach) między obiektami starają się stworzyć
swego rodzaju „mapę” – ułożenie tych obiektów w przestrzeni wielowymiarowej – tak, by
odległości między nimi w jak najlepszy sposób oddawały zaobserwowane różnice. W
najprostszym przypadku możemy sobie wyobrazić, że nie posiadamy mapy Polski, ale znamy
odległości między wybranymi miastami; skalowanie wielowymiarowe odtworzy na tej
podstawie wzajemne położenie miast.
Bardziej skomplikowany typ skalowania wielowymiarowego uwzględnia również to,
że różne osoby patrzą na tę samą sytuację z różnej perspektywy. W przypadku mapy Polski
mogłoby to być kilka zdjęć tej samej lokacji, zrobionych z różnych miejsc: wystarczą one do
odtworzenia trójwymiarowego modelu tego terenu, mimo (a właściwie to dzięki temu), iż
zdjęcia są różne. Dodatkowo po przeprowadzeniu obliczeń będziemy w stanie stwierdzić,
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które zdjęcie było zrobione z którego miejsca. Właśnie taki cel stawia sobie skalowanie
wielowymiarowe, ale jego zastosowanie nie jest ograniczone tylko do przypadku mapy
topograficznej, czy też do trzech wymiarów. Ten sam algorytm można zastosować do opinii
na temat różnych pojęć, produktów, uczuć, czy marek – ogólnie do obiektów, które oceniamy
wielowymiarowo. Uzyskane odpowiedzi możemy przedstawić w przestrzeni o dowolnej
liczbie wymiarów, choć najczęściej spotyka się interpretacje dwu- lub trójwymiarowe.
Możliwości skalowania wielowymiarowego są duże, ale przez to ważnym elementem analizy
staje się dobór odpowiedniej metody i jej parametrów do badanego problemu. Dalsza część
niniejszego rozdziału przedstawia najważniejsze z metod.

5.2. Trójczynnikowe skalowanie wielowymiarowe
Metody skalowania wielowymiarowego, które bazują na danych o odległościach z
różnych źródeł (np. od różnych badanych), nazywane są trójczynnikowymi, ponieważ każda
podawana algorytmowi informacja o odległości (δ) jest opisana przez trzy parametry:


i – od jakiego obiektu jest to odległość,



j – do jakiego obiektu jest to odległość,



k – skąd pochodzi ta odległość (np. którego badanego jest to odpowiedź).

Algorytmowi możemy podać zarówno odpowiedzi tylko jednego badanego, jak i
zagregowane (np. uśrednione) odpowiedzi wszystkich badanych (czego przykład można
znaleźć w rozdziale 7.) – na podstawie takich danych trójczynnikowe metody skalowania
wielowymiarowego

też

odtworzą

mapę

percepcji.

Unikatowość

algorytmów

trójczynnikowego skalowania wielowymiarowego polega jednak na tym, że potrafią
uwzględnić dane o odległościach z wielu źródeł i każde źródło potraktować indywidualnie.
Istnieje

wiele

algorytmów

skalowania

wielowymiarowego,

w

tym

kilka

trójczynnikowych – ich przegląd można znaleźć w książce Borg i Groenen (2005). Niniejsza
praca opisuje i stosuje algorytm PROXSCAL zaimplementowany w pakiecie SPSS.
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Algorytm ten został wybrany, gdyż bazuje on na danych o odległościach, w odróżnieniu od
np. PINDIS, które potrzebuje gotowych map indywidualnych (opisywane przez Bielę, 1995).
Drugą istotną cechą algorytmu PROXSCAL jest minimalizowanie kwadratowej funkcji błędu
STRESS, w odróżnieniu od np. algorytmu INDSCAL, który stosuje funkcję błędu Strain
bazującą na odległościach podniesionych do kwadratu (opisywany przez Wilczyńskiego,
1980 i Wieczorkowską 1987). Funkcja błędu Strain koncentruje się na dokładnym
odzwierciedleniu dużych odległości kosztem małych – była to pierwsza funkcja błędu
stosowana w skalowaniu wielowymiarowym. Ogromną zaletą Strain jest relatywna łatwość
jej minimalizacji, co było nadzwyczaj istotne przy ograniczonej mocy komputerów.
Wprowadzenie funkcji kwadratowej (STRESS) było możliwe dzięki postępom w technologii
oraz matematyce obliczeniowej m.in. skonstruowaniu nowej funkcji majoryzującej
(SMACOF) przez naukowców z holenderskiego miasta Lejda (Leiden) m.in. John De Leeuw
(1977), Willem Heiser i Ineke Stoop (1986) oraz Jacques Commaneur (wraz z Heiser 1993) –
to oni są autorami algorytmu PROXSCAL1. Fundamenty teoretyczne algorytmu PROXSCAL
są takie same jak wszystkich algorytmów z rodziny skalowania wielowymiarowego; w
szczególności w idealnej sytuacji zarówno PROXSCAL jak i wspomniany wcześniej
INDSCAL powinny zwrócić ten sam wynik. W sytuacji, gdy dopasowanie danych do mapy
percepcji nie jest idealne, każdy z algorytmów zwróci trochę inny wynik, najbliższy ideałowi
według każdego z nich.
Niniejszy rozdział prezentuje algorytm PROXSCAL w takiej formie, w jakiej jest on
zaimplementowany w pakiecie SPSS. Poza dokumentacją programu (SPSS categories 10, 14
i 22) wykorzystanie algorytmu w niniejszej pracy oparte jest na raportach i artykułach
naukowych Commaneura i Heisera (1993), Heisera i Stoopa (1986) oraz podręcznikach
skalowania wielowymiarowego: Coxa i Coxa (2001) oraz Borga i Groenena (2005).
1

Algorytm oparty na tej samej funkcji majoryzującej jest od 2008 roku dostępny również w pakiecie R: paczka
SMACOF.
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Dokładne, matematyczne rozpisanie funkcji majoryzującej używanej przez PROXSCAL dla
jednego z przypadków (model ważony euklidesowy, bez ważenia próby) można znaleźć w
aneksie. Dalsza część rozdziału przedstawia działanie algorytmu w sposób przystępny dla
szerszego grona czytelników.

5.3. Iteracyjność
Wszystkie algorytmy skalowania wielowymiarowego dążą do znalezienia takiego
układu punktów na mapie, by zadana funkcja błędu (np. Strain albo STRESS) osiągnęła
minimum. Pierwsza chronologicznie metoda skalowania wielowymiarowego – klasyczne
skalowanie wielowymiarowe – obliczała rozwiązanie problemu najbliższe zadanym
odległościom. Stosowała ona dość trudną w interpretacji funkcję błędu Strain i potrafiła
zinterpretować dane pochodzące tylko z jednego źródła. Ogromną zaletą klasycznego
skalowania wielowymiarowego jest to, że wynik liczy się przy pomocy pojedynczego wzoru.
Rozszerzanie możliwości skalowania wielowymiarowego oraz zastosowanie innych, bardziej
intuicyjnych w interpretacji funkcji błędu sprawiło, że znalezienie najlepszej mapy percepcji
stało się przy stanie obecnej wiedzy niemożliwe do analitycznego wyliczenia za jednym
razem. Współczesne algorytmy skalowania wielowymiarowego są iteracyjne: poszukujące
najlepszego rozwiązania metodą małych kroków.
Wykonując

każdy

krok

poszukujemy

rozwiązania

(punktu)

lepiej

odzwierciedlającego dane wejściowe. Polega to na zastąpieniu skomplikowanej funkcji błędu
prostszą, która w punkcie startowym (nasze aktualne rozwiązanie) ma taką samą wartość, a
wszędzie indziej jest jej oszacowaniem z góry (tzn. f(x0)=g(x0), ale ogólnie f(x) ≤ g(x)).
Znajdujemy minimum prostszej funkcji i sprawdzamy, jaka jest wartość funkcji błędu
(np. STRESS lub Strain) w tym punkcie: jeśli jest mniejsza, to wykonujemy krok, czyli
wybieramy to miejsce na punkt startowy kolejnego kroku, jeśli jest taka sama, to algorytm
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kończy działanie, bo nie dokonuje postępów. Algorytmy różnią się między sobą stosowaną
funkcją błędu oraz funkcją szacującą, a więc sposobem wykonywania kolejnych kroków.
Ogólna zasada jest jednak taka, że każdy krok albo prowadzi do poprawienia wyniku,
albo kończy działanie algorytmu. Algorytm może wykonać ogromną ilość kroków zanim
zakończy działanie i może doprowadzić nas do najlepszego układu punktów. Niestety, może
też się zablokować w jakimś miejscu i zwrócić wynik, który najlepszy nie jest. Praktycznym
sposobem na radzenie sobie z tym problemem jest testowanie wielu punktów startowych
(przy aktualnej mocy obliczeniowej komputerów może być ich naprawdę wiele)
i porównywanie uzyskanych wyników pod względem poziomu błędów – najlepszy wynik
będzie powiązany z najmniejszym błędem.

5.4. Algorytm PROXSCAL
Działanie algorytmu PROXSCAL można podzielić na etapy, których elementy
niezbędne do stosowania algorytmu zostaną poniżej szczegółowo opisane. Na początku
program przygotowuje się do działania przez:
(a) Wczytanie danych i ich normalizację (w ramach dopuszczalnych przekształceń)
(b) Ustalenie początkowej konfiguracji punktów (map indywidualnych i mapy
wspólnej)
Następnie zaczyna się pętla działań, które mają doprowadzić do lepszego (albo przynajmniej
tak samo dobrego) rozwiązania:
1. Znalezienie lepszych współrzędnych obiektów na mapie wspólnej.
2. Znalezienie lepszych wag (punktów widzenia), które pokazują, jak wspólna mapa
przekłada się na odpowiedzi indywidualnych badanych (mapy indywidualne,
a w naszym przypadku mapy jednowymiarowe, czyli osie)
3. Przekształcenie (dopuszczalne) odległości startowych tak, by były jak najbardziej
zgodne z wynikiem.
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4. Sprawdzenie, czy algorytm może zakończyć działanie

5.4.1. Oznaczenia
δi,j,k = odległość zadana programowi (dane źródłowe); i to identyfikator obiektu,
od którego mierzona jest odległość, a j, do którego; k to źródło danych, w naszym przypadku
numer respondenta. PROXSCAL zakłada, że odległości są symetryczne, czyli np. odległość
z Warszawy do Krakowa jest taka sama, jak z Krakowa do Warszawy (δi,j,k = δj,i,k)
di,j,k = odległość na mapie percepcji (wynikowa)
K = liczba źródeł informacji (w naszym przypadku respondentów)
n = liczba porównywanych obiektów
p = liczba wymiarów, jakie ma mieć mapa percepcji
5.4.2. Surowa funkcja błędu STRESS i wagi
STRESS jest kwadratową funkcją błędu:

Porównuje ona dla każdego źródła danych (respondenta) wszystkie odległości
wejściowe (δ) z odległościami wynikowymi (d) i wylicza z nich średnią. Oznacza to, że błąd
jest liczony bezpośrednio z map indywidualnych, a nie z mapy wspólnej. Współrzędne
na mapach indywidualnych to efekt przemnożenia współrzędnych mapy wspólnej przez wagi
przypisane danej osobie. Każdy respondent ma przypisany inny zestaw wag, które
przekształcają mapę wspólną w jego mapę indywidualną – to ona ma jak najlepiej
odzwierciedlać jego odpowiedzi. Matematycznie jest to efekt mnożenia macierzy:

Gdzie:
Z – macierz współrzędnych obiektów na mapie wspólnej
Xk – macierz współrzędnych obiektów na mapie indywidualnej osoby k
Ak – macierz wag osoby k
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Celem algorytmu PROXSCAL jest takie ułożenie punktów na mapie wspólnej

i dopasowanie wag indywidualnych, by zminimalizować wartości surowej funkcji STRESS.
5.4.3. Wagi, czyli mapy indywidualne
PROXSCAL pozwala na cztery możliwe sposoby powiązania map indywidualnych
z mapą wspólną – wszystkie bazują na różnym kształcie macierzy wag Ak..
Model identyczność, najprostszy z dostępnych, zakłada, że wszystkie mapy
indywidualne są takie same jak mapa wspólna. Wszystkie macierze Ak są wtedy macierzami
identyczności (jedynki na przekątnej, a na wszystkich innych miejscach zera). Wybranie
tej opcji daje taki sam efekt jak podanie algorytmowi jednej informacji: uśrednionych
odpowiedzi wszystkich badanych. Jest to najprostszy model, którego zastosowanie zostanie
zaprezentowane w rozdziale 7.
Model ważony euklidesowy zakłada, że każdy respondent przypisuje każdemu
wymiarowi jakąś wagę, czyli macierz Ak jest diagonalna (ma wartości tylko na przekątnej,
wszędzie indziej są zera). Heiser i Stoop (1986, str.3) wskazują, że tego typu algorytmy są
równoważne algorytmowi INDSCAL, gdyż zakładany model zależności wyniku od danych
jest taki sam, ale funkcja błędu stosowana w oryginalnym algorytmie INDSCAL jest inna
(opisany w aneksie Strain), co wpływa na uzyskiwane wyniki.

Model uogólniony euklidesowy zakłada, że każdy respondent najpierw obraca całą
konfigurację punktów, tak, jak uważa za stosowne, a potem do wymiarów w tej nowej,
obróconej konfiguracji aplikuje wagi2. Macierz Ak może więc być pełna. Heiser i Stoop

2

Borg i Groenen (2005), opisując ten model, rozkładają macierz Ak na dwie macierze: macierz obrotu T k i
macierz wag osi po obrocie (diagonalną, jak w modelu ważonym euklidesowym) W k. Wtedy Xk = Z Tk Wk.
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wskazują, że w literaturze model uogólniony euklidesowy funkcjonuje pod nazwą
IDIOSCAL. Wadą tego modelu jest trudność interpretacji wag.

Model o zredukowanej randze zakłada, że przestrzenie indywidualne mają mniej
wymiarów (q) niż przestrzeń wspólna, np. są jednowymiarowe. Model ten wydaje się być
właściwy do analizy ocen poziomu nierówności: jeśli każdy badany oceni poziom
nierówności na jednowymiarowej skali, to odpowiedzi różnych badanych będziemy mogli
analizować na wielowymiarowej mapie wspólnej, oceniając jej jakość przez pryzmat
jednowymiarowych odpowiedzi poszczególnych badanych. Wadą tego modelu jest trudność
w interpretacji obrotów i wag przypisanych przestrzeni wspólnej przez poszczególnych
respondentów. Macierz wag (Ak) w tym modelu jest odpowiednio mniejsza:

Model o zredukowanej randze jest szczególnym przypadkiem modelu uogólnionego
euklidesowego. Heiser i Stoop (1986) wskazują, że dodatkową zaletą zmniejszenia liczby
wymiarów przestrzeni indywidualnych jest ułatwienie obliczeń.
5.4.4. Przekształcenia odległości
Skalowanie wielowymiarowe potrafi zinterpretować dane na temat odległości
zmierzonych na różnych skalach pomiaru: ilorazowej, przedziałowej i porządkowej. Każda
skala ma przypisaną klasę przekształceń, które nie zmieniają istoty zawartych w danych
informacji. PROXSCAL trzyma się tych ograniczeń i w ramach dopuszczalnych operacji
dopasowuje dane do wyniku. Przykładowo, dla zmiennych na skali porządkowej
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dopuszczalne jest każde przekształcenie, które nie zmienia kolejności odpowiedzi – algorytm
przypisze każdej kategorii taką liczbę, która zachowuje tę kolejność, ale jednocześnie będzie
w największym stopniu pasować do indywidualnych map percepcji. Wraz z wynikową mapą
możemy poprosić o informacje, jakie przekształcenie danych wejściowych zostało
zastosowane.
Zależnie od założeń teoretycznych badania możemy algorytmowi wskazać, w jaki
sposób mają być przekształcane zmienne. Jeśli przyjmujemy, że każde źródło danych
(respondent) może odpowiadać według trochę innej skali, innego wzorca, to możemy
pozwolić PROXSCAL-owi dopasować przekształcenia indywidualnie do każdego źródła
danych, np. w przypadku danych na skali porządkowej możemy uznać, że „bardzo różne”
i „podobne” oznaczają co innego dla różnych respondentów. Jeśli przyjmiemy, że każde
źródło danych (respondent) ma podobne założenia, to możemy ograniczyć możliwości
programu tak, by zastosował to samo przekształcenie do wszystkich danych.
Dopasowanie skali indywidualnie do każdego źródła danych zmniejsza poziom błędu
liczonego funkcją STRESS, gdyż program może w większym stopniu dopasować dane
wejściowe do wyniku, co jest szczególnie widoczne w przypadku zmiennych na skali
porządkowej.

Indywidualne

dopasowywanie

sprzyja

znajdowaniu

zdegenerowanych

rozwiązań przez skalowanie wielowymiarowe. Kiedy program będzie miał problem
ze znalezieniem dobrego rozwiązania, zmniejszy STRESS przez ułożenie punktów w kształt
wielokątów foremnych bądź zbicie ich w kilka grup, a następnie odpowiednio przekształci
dane wejściowe. Podobną metodą program będzie deprecjonował źródła, których odpowiedzi
nie pasują do pozostałych. Obie te sytuacje są nadzwyczaj niekorzystne, ale i łatwe do
zidentyfikowania przez sprawdzenie przeprowadzonych przekształceń danych wejściowych.
Przyjrzyjmy się, jakie operacje PROXSCAL przeprowadza na danych wejściowych,
zależnie od typu zmiennych:
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5.4.4.1. Zmienne na skali ilorazowej
Dane zmierzone na skali ilorazowej mogą być mnożone przez dodatnią stałą i nie
zmienia to kluczowych informacji niesionych przez zmienną (Lissowski et al., 2008, str. 35).
Informacje o odległościach podanych na skali ilorazowej PROXSCAL normalizuje
we wstępnej fazie działania algorytmu (tak, by E(δ2i,j,k)=1), a potem już ich nie zmienia.
5.4.4.2. Zmienne na skali przedziałowej
Dane zmierzone na skali przedziałowej można przekształcać liniowo (y = a x + b) bez
utraty zawartej w nich informacji. Istotna dla tego typu danych jest kolejność oraz odległości
między kolejnymi kategoriami (np. że odległość między 1 a 2 jest taka sama, jak między
10001 i 10002). Program PROXSCAL przekształca zmienne mierzone na skali przedziałowej
przy pomocy regresji liniowej pod koniec każdego kroku algorytmu tak, by (przy ustalonych
mapach indywidualnych i mapie wspólnej) minimalizować wartość STRESS, czyli:

Zmienną przewidywaną w regresji liniowej jest więc d, a zmienną niezależną δ.
Uzyskany wynik jest optymalny ze względu na kwadratową funkcję błędu, stąd
współczynniki a i b będące rozwiązaniem tak postawionego problemu minimalizują
STRESS. Nowe odległości wejściowe, które zostaną użyte w kolejnym kroku, to:

Zależnie od zaznaczonej opcji, oddzielna regresja zostanie przeprowadzona albo dla
każdego źródła danych, albo dla wszystkich razem (wtedy zniknie element k i zamiast ak i bk
będziemy mieli po prostu a i b takie same dla wszystkich źródeł danych). Po przekształceniu
odległości wejściowych program ponownie normalizuje dane tak, by odległości przypisane
każdemu źródłu danych były porównywalne, czyli: E(δ2i,j,k)=1.
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5.4.4.3. Zmienne na skali porządkowej
PROXSCAL oferuje dwie metody przekształcania zmiennych porządkowych:

przy pomocy regresji monotonicznej lub przy pomocy tzw. spline’ów, czyli krzywych
sklejanych. Podobnie jak w przypadku zmiennych na skali przedziałowej, po każdym kroku
algorytmu PROXSCAL dopasowuje dane wejściowe do wyniku tak, by minimalizować
funkcję STRESS.
Regresja monotoniczna jest bardzo prostą, choć pracochłonną operacją: szukamy
takich

, żeby zminimalizować STRESS.

Stosujemy więc najprostsze rozwiązanie

i sprawdzamy, czy kolejność

się zgadza. Jeśli nie, tzn. mamy dwie wartości ułożone inaczej, np. δa < δb ale w
przekształconych odległościach jest odwrotnie:

, to uśredniamy i zrównujemy

wartości obu przekształconych wartości:

. Postępowanie to powtarzamy,

dopóki narzucona kolejność nie będzie się zgadzać.
Dodatkowo możemy zdecydować, co program ma zrobić w sytuacji, gdy odległości
wejściowe są równe, czyli δa = δb (np. dwie odpowiedzi, że dane przykłady „bardzo się
różnią”). Możemy zażądać, by program przypisał im taką samą przekształconą wartość, czyli
, albo pozwolić mu na „rozwiązanie związanych obserwacji”, czyli na dowolne
ułożenie, w tym na

lub

(zaznaczenie tej opcji ponownie zwiększa

możliwości programu do dostosowywania danych wejściowych do wyniku, co zmniejsza
zmierzony STRESS). Rysunek 1 prezentuje przykład przekształceń odległości przy pomocy
regresji monotonicznej ze „związanymi” obserwacjami.
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Rysunek 1
Przykład wykresu prezentującego, jak przekształcono odległości wejściowe przy
użyciu regresji monotonicznej.

Krzywe sklejane (z ang. spline) są alternatywną metodą przekształcania zmiennych
na skali porządkowej. W przypadku wybrania tej opcji musimy programowi podać jeszcze
dwa parametry: liczbę węzłów i stopień spline’ów (przyjmijmy n). Liczba węzłów to liczba
podziałów, które przeprowadzamy – naszą przestrzeń dzielimy bowiem na fragmenty: w
ramach każdego fragmentu odległości będą przekształcane przy pomocy innej funkcji
wielomianowej. Stopień definiuje, jakiego stopnia to mają być wielomiany, np. wybranie
2. stopnia sprawi, że w ramach każdego fragmentu wartości będą przewidywane przy
pomocy funkcji kwadratowej. Zakładamy, że różne fragmenty przewidywania muszą być ze
sobą powiązane, więc wartości przewidywane na złączeniach różnych fragmentów muszą
być identyczne, dodatkowo równe muszą być również pochodne tych funkcji do stopnia n-1
(czyli stopień wielomianu minus jeden, np. w przypadku funkcji kwadratowych: ax2+bx+c
równe muszą być wartości oraz pierwsza pochodna). Cała funkcja sklejana jest niemalejąca,
aby przekształcenie zachowywało początkowe uporządkowanie. Krzywe sklejane można
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niestety zastosować tylko, gdy analizowana baza danych jest duża, inaczej program nie jest
w stanie dopasować wielu funkcji do niewielu punktów (np. niektóre fragmenty są puste)
przy zachowaniu oryginalnego uporządkowania, o czym PROXSCAL nas sam poinformuje.
Rysunek 2
Przykład wykresu prezentującego, jak przekształcono odległości wejściowe przy
użyciu spline’ów o stopniu 2 i jednym węźle dzielącym przestrzeń na dwa kawałki.

5.4.5. Odległości wejściowe i wynikowe
Odległości podane algorytmowi powinny być zestawiane z ich przekształceniami oraz
z odległościami na mapach wynikowych. Borg i Groeenen (2005) zalecają kontrolę tzw.
diagramu Sheparda, czyli wykresu zestawiającego ze sobą odległości wejściowe
z odległościami wynikowymi. Diagram Sheparda pokaże, jak duże są rozbieżności i jakich
kategorii odległości głównie dotyczą, np. małych lub średnich – pozwoli to na zauważenie
anomalii. Analizę tego diagramu należy połączyć z analizą wykresu przekształceń
zastosowanych na danych wejściowych. Diagram Sheparda pokazuje bowiem odległości
wejściowe, ale przekształcone i to je zestawia z wynikiem, dlatego dopiero te dwa wykresy
przedstawią nam pełny obraz sytuacji. Rysunek 3 pokazuje sytuację, w której znaczna część
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wejściowych, przekształconych odległości jest podobna, gdyż zawiera się w przedziale
od 1 do 1,1 – różnice między tymi odległościami nie są dobrze odzwierciedlone na mapie
wynikowej. Mniejsze odległości wejściowe są odzwierciedlone lepiej, zwykle im mniejsza
odległość wejściowa, tym mniejszy dystans na mapie wynikowej. W idealnej sytuacji,
wszystkie punkty w diagramie Sheparda układają się na jednej rosnącej prostej.
Rysunek 3
Diagram Sheparda prezentujący powiązanie między odległościami (przekształconymi)
wejściowymi, a odległościami na mapie wynikowej (nazwane przez SPSS dystansami).

5.4.6. Rozszerzenia algorytmu PROXSCAL
Niniejszy rozdział pomija kilka cech algorytmu PROXSCAL, które nie będą używane
w pracy, warto jednak zdawać sobie sprawę, że elementy te istnieją i mogą służyć innym
badaczom. Pierwszą z nich są wagi poszczególnych odległości i źródeł danych (nie mylić
z wagami przestrzeni indywidualnych). Możliwe jest zaaplikowanie wag populacyjnych
czy też wag wynikających z różnej wiarygodności uzyskanych informacji, albo innych
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założeń badacza. PROXSCAL może być więc użyty do analizy danych z prób losowych
i reprezentatywnych. Badania zaprezentowane w dalszych rozdziałach przeprowadzone
zostały na próbach celowych i odpowiedź każdego badanego jest uznana za równie istotną,
dlatego wagi nie są używane.
Drugim elementem, o którego istnieniu warto wiedzieć, są ograniczenia wyniku.
PROXSCAL umożliwia ustalenie stałych współrzędnych jednego, kilku, bądź nawet
wszystkich obiektów na mapie percepcji. Można też zażądać, by współrzędne obiektów
w wynikowej mapie percepcji stanowiły liniową funkcję zmiennych niezależnych. Obie
te opcje pozwalają porównywać poziom błędów w wynikach bez ograniczeń oraz
z ograniczeniami. Niestety nie jest to weryfikacja hipotez per se, gdyż nie ma możliwości
policzenia istotności statystycznej – ocena tego, na ile zauważone różnice są istotne,
pozostaje w gestii badacza. Niniejsza praca składa się głównie z badań eksploracyjnych, więc
nie wykorzystuje tej opcji3.
5.4.7. Znormalizowany STRESS
Algorytm

PROXSCAL,

tak

jak

wiele

innych

algorytmów

skalowania

wielowymiarowego, dąży do minimalizacji kwadratowej funkcji błędu STRESS. Im lepszy
wynik, tym – dla danego problemu – niższa będzie przypisana mu funkcja błędu.
Równocześnie, wartość funkcji błędu STRESS jest bardzo zależna od natury danych, liczby
analizowanych obiektów, wybranych opcji przekształcania odległości czy liczby wymiarów.
Utrudnia to obiektywną ocenę jakości dopasowania wyniku do danych wejściowych, dlatego
stworzono współczynniki, które starają się znormalizować ten błąd tak, by jego ocena nie
zależała od natury danych. Zestandaryzowany STRESS można próbować interpretować
w kategoriach

niewyjaśnionego

zróżnicowania4

–

odzwierciedla

on,

jaki

procent

zróżnicowania w danych wejściowych (liczony jako kwadraty odległości wejściowych)
3
4

Dodatkowo, w przypadku niektórych modeli skorzystanie z ograniczeń powoduje problemy techniczne.
Podobnie, jak w regresji liniowej interpretujemy R2 w kategoriach wyjaśnionego zróżnicowania.
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nie jest widoczny na mapie wynikowej. Niestety, nawet ten zestandaryzowany STRESS,
oznaczany jako STRESSn ,jest zależny od typu analizowanych danych.

Powyższy wzór różni się od wzoru na surowy STRESS podzieleniem przez średnią
kwadratów odległości wejściowych oraz mnożnikiem α. Alfa jest stałą normalizującą.
PROXSCAL podaje wartości wielu innych funkcji błędu – są one zwykle efektem innej
normalizacji. Wzory na wszystkie współczynniki podawane przez program można znaleźć w
aneksie. Na potrzeby niniejszej pracy wystarczy nam jednak znajomość STRESSn.
5.4.7.1. Dekompozycja STRESSn
Poziom STRESSn jest podawany wraz z wynikiem działania algorytmu; można
poprosić też o jego dekompozycję, czyli pokazanie, jak wiąże się on z poszczególnymi
obiektami i źródłami danych (respondentami). STRESSn opiera się na średniej błędów w
odwzorowaniu odległości: dla każdego obiektu a można wskazać wszystkie odległości
wejściowe δ i wynikowe d, które są z nim powiązane (są odległościami od albo do a)
i sprawdzić, jak dużą część ogólnego błędu stanowią – tę informację zarówno dla obiektów,
jak i dla źródeł danych może nam zaprezentować PROXSCAL. Przejrzenie tabeli
dekompozycji STRESSn może pomóc zidentyfikować obiekty i źródła, które są najgorzej
odzwierciedlone w mapie wynikowej, ułatwiając interpretację i umożliwiając identyfikację
obserwacji odstających.
5.4.8. Ocena jakości wyniku – dane losowe
Sama wartość STRESSn nie wystarcza do rzetelnej oceny jakości wyniku –
zastosowana normalizacja poprawia sposób oceny map percepcji, ale STRESSn nadal jest
zależny od liczby wymiarów, obiektów, typu danych itd. Trudno ująć w matematycznym
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wzorze wszystkie wybrane opcje algorytmu i ogrom cech analizowanego zbioru danych.
Jednym z możliwych rozwiązań tego problemu jest oparcie się na porównaniu z danymi
losowymi. Stworzenie wielu zbiorów danych losowych o identycznym rozmiarze i strukturze
jak analizowane dane, a następnie przeprowadzenie dokładnie tych samych analiz
na wszystkich zbiorach, pozwala rzetelnie ocenić jakość uzyskanego wyniku. Kiedyś było to
niemożliwe,

ale

istotne

zwiększenie

mocy

obliczeniowej

komputerów

pozwala

na przeprowadzenie takiej operacji w kilkadziesiąt minut (czas działania skryptu
wykorzystującego integrację SPSS z językiem Python). Zbadanie poziomu STRESSn dla
wielu zbiorów danych losowych pozwala określić jego średnią, wariancję i inne parametry,
a następnie porównać do wyniku uzyskanego dla danych empirycznych.
5.4.9. Zakończenie działania algorytmu
Każdy krok algorytmu kończy się sprawdzeniem trzech kryteriów; jeśli spełnione jest
którekolwiek z nich, to program się zatrzymuje i aktualną konfigurację podaje jako wynik.
Owe kryteria to:
1. Osiągnięto wystarczająco niski poziom funkcji STRESSn
2. Poprawa wynikająca z kolejnej iteracji, mierzona przy pomocy zmiany w
wartości funkcji błędu STRESSn względem poprzedniej iteracji, jest mniejsza
lub równa zadanemu progowi
3. Wykonano maksymalną określoną liczbę iteracji.
Wszystkie testowane wartości są określane przez użytkownika przed rozpoczęciem
działania algorytmu. PROXSCAL wyświetla informację o tym, co spowodowało zatrzymanie
się algorytmu wraz z informacją o przebiegu kolejnych iteracji, których przykład jest
zaprezentowany na rysunku 4.
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Rysunek 4
Przebieg iteracji prezentowany przez PROXSCAL wraz z informacją o powodzie
zatrzymania się algorytmu.

5.4.10. Liczba wymiarów
Problem określenia optymalnej liczby wymiarów przestrzeni indywidualnych i
przestrzeni wspólnej nie ma jednoznacznego rozwiązania – po analizie wszystkich
parametrów to na badaczu spoczywa odpowiedzialność wybrania właściwej liczby. Istnieją
sytuacje, w których liczba wymiarów podyktowana jest przez teorię, np. jeśli chcemy
odtwarzać mapę kraju, to powinniśmy wybrać dwa wymiary – sytuacje takie należą jednak
do rzadkości. Reguła stosowana w skalowaniu wielowymiarowym opiera się na analizie
poziomów STRESSn dla różnej liczby wymiarów: zwykle wyniki takiej analizy prezentuje
się na wykresie zwanym wykresem osypiska (rysunek 5). Wykres ten pokazuje, jak dodanie
kolejnych wymiarów do mapy wspólnej zmniejsza poziom wartości STRESS n. Na wykresie
szuka się tzw. „kolanka” czyli takiej liczby wymiarów, że zmniejszenie o jeden znacznie
pogorszyłoby wynik (duży wzrost STRESSn), a zwiększenie o jeden będzie miało niewielki
wpływ na poziom STRESSn.

118

5. SKALOWANIE WIELOWYMIAROWE
Rysunek 5
Przykładowy wykres osypiska przedstawiany przez algorytm PROXSCAL. Pionowa oś
prezentuje STRESSn opisany jako „Znormalizowana surowa wartość STRESS”.
Według zwyczajowej reguły, właściwą liczbą wymiarów dla tego przykładu jest 2.

Wykres osypiska można uzyskać pozwalając PROXSCAL-owi dopasować wynik w
kilku wymiarach, np. od 1 do 3 – wtedy program wraz z wynikiem pokaże wykres osypiska.
Niestety implementacja sposobu tworzenia rozwiązań w kilku wymiarach przez PROXSCAL
jest nieoptymalna: algorytm znajduje najlepsze rozwiązanie dla np. trzech wymiarów,
a następnie redukuje to rozwiązanie do dwóch, a następnie do jednego wymiaru. Bardziej
wskazane jest więc przeprowadzenie algorytmu oddzielnie dla każdej liczby wymiarów, gdyż
czasem rozwiązanie optymalne w trzech wymiarach może nie być tym najlepszym
rozwiązaniem dla wymiarów dwóch. Badacz sam musi wtedy przeprowadzić stosowne
zestawienie.
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Podejmując decyzję na temat właściwej liczby wymiarów, badacz uwzględnia zwykle
również teorię, wyniki z innych badań (i możliwość porównania wyników) oraz wygodę:
wyniki w dwóch lub trzech wymiarach można zaprezentować graficznie, co stanowi silną
motywację do wybierania przestrzeni o takim rozmiarze. Wyniki w czterech lub więcej
wymiarach wymagają trudniejszej, analitycznej interpretacji. Reasumując, statystyki
i parametry badanego problemu mogą sugerować właściwą liczbę wymiarów, ale ostatecznie
wybór należy do badacza.
5.4.11. Początkowa konfiguracja punktów
Algorytm PROXSCAL rozpoczyna poszukiwanie rozwiązania od konfiguracji
początkowej. Znalezienie najwłaściwszego miejsca startu jest o tyle istotne, że algorytm nie
zawsze znajduje tzw. globalne minimum, czyli najlepsze możliwe rozwiązanie. Zdarza się, że
zatrzymuje się on na tzw. minimum lokalnym, czyli w takim punkcie, który jest lepszy od
otaczających go rozwiązań, ale nie jest najlepszy ze wszystkich możliwych – jest to cecha
wszystkich algorytmów z rodziny skalowania wielowymiarowego za wyjątkiem klasycznego
skalowania. Z wybranego punktu początkowego algorytm idzie zawsze w kierunku coraz
lepszych rozwiązań w ten sam sposób, więc punkt startu determinuje to, jaki wynik
uzyskamy. Nie ma metody, która pozwalałaby zawsze znaleźć minimum globalne
w trójczynnikowym skalowaniu wielowymiarowym. Dlatego ważne jest, aby algorytm zaczął
w miejscu umożliwiającym dojście do optymalnego rozwiązania: osiąga się to przez
testowanie wielu konfiguracji startowych oraz przez wskazywanie algorytmowi konfiguracji,
które uważamy za najwłaściwsze.
Konfiguracja startowa to ułożenie punktów na wspólnej mapie percepcji (Z).
Początkowo PROXSCAL przyjmuje, że wszystkie mapy indywidualne są takie same
jak mapa wspólna (macierze wag Ak są macierzami identyczności: jedynki na przekątnej,
a wszędzie indziej zera). Oczywiście w kolejnych krokach algorytm dostosowuje wagi
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poszczególnych źródeł danych tak, by ich mapy indywidualne jak najlepiej odzwierciedlały
ich odpowiedzi. Możliwości ustalenia początkowej konfiguracji przez PROXSCAL
na wspólnej mapie (Z) jest kilka. Poniżej zostaną skrótowo opisane kolejne opcje startu;
szczegółowe matematyczne rozpisanie (dla przypadku ważonego euklidesowego) można
znaleźć w aneksie.
5.4.11.1. Start Sympleks
Sympleks to konfiguracja startowa zaproponowana przez Heisera w 1985 roku,
a dokładniej opisana przez Commaneura i Heisera (1993) w późniejszej pracy. Start
Sympleks, w SPSS opisany jako „Simplex”, zaczyna od ułożenia wszystkich n punktów
w n-1 wymiarach w równych odległościach od siebie (tylko w tak wielu wymiarach jest
to możliwe).

Punkty

te

stanowią

wierzchołki

foremnego,

wypukłego

sympleksu

(n-1)-wymiarowego, stąd nazwa. Następnie algorytm przeprowadza pierwszy krok algorytmu
w tej ogromnej, (n-1)-wymiarowej przestrzeni: dopasowuje ułożenie na mapie wspólnej
do danych wejściowych (cały czas mapy indywidualne są takie same jak mapa wspólna).
Następnie algorytm redukuje liczbę wymiarów z n-1 do zadanego p tak, by funkcja błędu
STRESSn pozostała najmniejsza z możliwych. Tym sposobem otrzymujemy początkową
mapę wspólną, która powstała z figury foremnej, a następnie została dostosowana
do uzyskanych danych.
5.4.11.2. Start Torgersona
Początkowa mapa wspólna w starcie Torgersona to efekt przeprowadzenia
klasycznego

skalowania

wielowymiarowego

(jedynej

metody

skalowania

wielowymiarowego, w której znajdowany wynik jest zawsze optymalny, ale funkcja błędu –
nieintuicyjna). Precyzyjnie rzecz biorąc, klasyczne skalowanie wielowymiarowe jest
przeprowadzone na uśrednionych odpowiedziach wszystkich respondentów. Uzyskana mapa
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jest optymalna dla uśrednionych odpowiedzi ze względu na wcześniej wspomnianą przy
okazji algorytmu INDSCAL funkcję błędu Strain (wzór można znaleźć w aneksie). Bazując
na takim starcie, PROXSCAL znajduje rozwiązanie dopasowane do indywidualnych
odpowiedzi i funkcji błędu STRESSn.
5.4.11.3. Starty losowe
Algorytm PROXSCAL umożliwia wylosowanie umiejscowienia poszczególnych
punktów na mapie wspólnej. Można losować raz albo wielokrotnie – z wielu losowych
początków program wybiera ten o najniższym poziomie STRESSn i od niego rozpoczyna
szukanie rozwiązania. Współczesne komputery mają wystarczającą moc obliczeniową, by
przeprowadzenie całej procedury skalowania wielowymiarowego dla szeregu startów
losowych było możliwe – jest więc to zalecane, bo czasem możemy dotrzeć do optymalnego
wyniku zaczynając z punktu o wysokim poziomie błędu5.
5.4.11.4. Start zadany przez użytkownika
Badacz

samodzielnie

może

wprowadzić

współrzędne

wszystkich

punktów

w przestrzeni wspólnej. Rozwiązanie to może pomóc programowi znaleźć optymalne
rozwiązanie, do którego nie trafiłby inną metodą i pozwoli też przetestować rozwiązanie
zgodne z hipotezami i intuicjami badacza. Niestety moduł ten czasami powoduje problemy
techniczne, co powinno zostać naprawione w kolejnych wersjach programu.
5.4.12. Możliwe źródła błędów (STRESS n)
Wysoki poziom STRESSn (w porównaniu do danych losowych) wskazuje,
że uzyskany wynik jest niepożądany – jest kilka możliwych przyczyn takiego stanu rzeczy.
Po pierwsze, nasze dane mogą nie reprezentować informacji o odległościach lub różnicach,
przez co skalowanie wielowymiarowe nie będzie mogło dobrze ich zinterpretować. Innym

5

Proces ten można zautomatyzować wspomagając działanie SPSS-a skryptem w Pythonie.
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problemem

jest

kwestia

udziału

błędów

w

danych

(zarówno

losowych,

jak

i systematycznych), które również będą bardzo pogarszały jakość wyniku. Istotna jest też
liczba wymiarów mapy percepcji, która może być za mała albo za duża. Oczywiście, im
więcej wymiarów uwzględnimy, tym mniejsza będzie bezwzględna wartość STRESSn, bo
będziemy w większym stopniu dopasowywać się do danych, ale poziom błędu oceniamy w
porównaniu z danymi losowymi, które również są lepiej dopasowane w większej liczbie
wymiarów. Na przykład, czasem prezentacja w dwóch wymiarach jest lepsza dla danych
empirycznych, ale w trzech wymiarach poziom STRESSn jest taki sam dla danych
empirycznych i losowych – wskazuje to, że trzy wymiary to za dużo. Jednym z możliwych
wyników

skalowania

wielowymiarowego

jest

wskazanie,

że

dane

powinniśmy

reprezentować… w jednym wymiarze. Podobnie, zbyt mała liczba wymiarów może
powodować relatywnie wysoki poziom STRESSn i niestabilność map wynikowych. Próba
znalezienia jednowymiarowej reprezentacji dwuwymiarowej przestrzeni może spowodować,
że zależnie od punktu startu uzyskany wynik będzie bliższy pierwszemu albo drugiemu
wymiarowi. Ocena wielu wymiarów, poziomu STRESSn i stabilności wyników pozwoli nam
zidentyfikować takie sytuacje.
Innym problemem, którego rozwiązanie wymaga specjalistycznych narzędzi, jest
nieodpowiednia metryka. W szkole uczymy się mierzyć odległości przy pomocy metryki
euklidesowej, jednak sposobów mierzenia odległości jest wiele. Przykładowo: dane na temat
kolorów odpowiadają odległościom na kole; dane na temat czasów dojazdu w mieście są
lepiej odzwierciedlone przez metrykę miejską, w której poruszamy się po prostopadłych
ulicach, jakie zwykle spotyka się w miastach USA. Zauważenie, że uzyskane dane są
właściwsze dla innej metryki niż euklidesowa, jest trudne. Zastosowanie różnych metryk w
skalowaniu

wielowymiarowym

jest

możliwe,

oprogramowania i uważniejszej interpretacji wyników.

ale

wymaga

wyspecjalizowanego
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Problemem powiązanym z kwestią metryki jest problem właściwego określenia
skali, na jakiej mierzyliśmy zmienne. Potraktowanie odpowiedzi porządkowych jako
ilorazowe może uniemożliwić znalezienie właściwego rozwiązania. I odwrotnie, jeśli dane
ilorazowe zostaną potraktowane jako porządkowe, to program straci znaczną część
informacji, niepoprawnie przekształcając zmienne.
Finalnie, warto zwrócić uwagę na dekompozycję STRESSn – możliwe, że uzyskany
wynik jest silnie zaburzony przez jeden z obiektów, który np. jest mniej znany
respondentom, a więc obciążony większym (czasem istotnie większym) błędem. Podobnie
jedno ze źródeł danych (respondentów) może być źródłem istotnego błędu. Analiza
przyczyn takiej sytuacji pomoże nie tylko poprawić jakość mapy percepcji, ale i zwiększyć
naszą wiedzę na temat badanego problemu. Problem ten można porównać do kwestii
obserwacji odstających w innych analizach.
Ocena przyczyn wysokiego poziomu błędu w przeprowadzonej analizie pozwala na
jej korektę bądź podjęcie decyzji o jej zaniechaniu. Nawet w sytuacji, w której skalowanie
wielowymiarowe ma służyć jedynie do wizualizacji danych, zidentyfikowanie źródeł
problemu pozwoli lepiej zrozumieć uzyskane wyniki.
5.4.13. Mapa percepcji i jej interpretacja
Wynikiem skalowania jest wielowymiarowa mapa percepcji, a konkretnie
konfiguracja punktów. Podkreślam słowo konfiguracja, gdyż istotą wyniku jest wzajemne
położenie punktów względem siebie: obrót całej mapy bądź jej przesunięcie nie zmienia
zawartych w niej informacji. PROXSCAL ustala wymiary i ich kolejność w sposób
arbitralny:
1. W najprostszym przypadku skalowania wielowymiarowego, gdy mamy tylko
jedno źródło danych (czyli jest tylko jedna mapa), PROXSCAL obraca wynik
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tak, by największe zróżnicowanie punktów było na pierwszym wymiarze,
kolejne największe na drugim, itd.
2. W przypadku wielu źródeł danych map jest więcej: wspólna i cały zestaw map
indywidualnych. Wspólna mapa wynikowa algorytmu PROXSCAL ma taką
samą wariancję współrzędnych punktów na każdym wymiarze (równą jeden)6
– autorzy algorytmu uznali, że to ułatwi odczytanie mapy. Kolejność
podawania wymiarów jest podyktowana tym, jak duże wagi są temu
wymiarowi przypisane przez różne źródła danych: od najbardziej do najmniej
istotnych (z punktu widzenia przestrzeni indywidualnych).
Reasumując, wynikiem skalowania wielowymiarowego jest konfiguracja punktów,

którą można na mapie obracać i przesuwać, by ułatwić interpretację. W przypadku modelu
różnic indywidualnych, a więc mapy wspólnej i wielu map indywidualnych, mapę wspólną
można obracać, ale warto zachować informację jakiego obrotu dokonano. Pamiętanie, gdzie
leży pierwsza oś, gdzie druga itd. pozwala nam skorzystać przy interpretacji z tego,
że pierwsza oś jest w największym stopniu odzwierciedlona na mapach indywidualnych,
następnie druga itd.
Interpretowanie konfiguracji punktów oznacza, że koncentrujemy się na tym, jak
ułożone są one względem siebie. Dwa punkty powinny leżeć blisko siebie, gdy są uznawane
za podobne, a daleko, gdy są uznawane za różne – to najprostszy sposób na interpretację
wyników skalowania wielowymiarowego. Określamy, jakie grupy się stworzyły, a jakie
punkty leżą daleko od siebie; które z nich są w środku, a które na brzegach mapy. Szukamy
trendów i regularności, które wyjaśnią odpowiedzi badanych. Częstą praktyką jest
zakreślanie kolorami konkretnych stref mapy czy nanoszenie uwag.

6

W trakcie działania program normalizuje wagi tak, by wariancja wag każdego wymiaru była taka sama;
zmienia to dopiero na potrzeby podawania wyniku.
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5.4.14. Wspomaganie interpretacji mapy regresją liniową
Interpretację mapy percepcji wspomaga się zwykle regresją liniową, która pozwala
określić powiązanie ułożenia obiektów z innymi zmiennymi. Regresja liniowa zastosowana
jest dość nietypowo: staramy się przewidzieć wartości zmiennej wspomagającej interpretację
(np. możemy przypuszczać, że na decyzję badanych wpływała cena produktu, zmienną
wspomagającą będzie wtedy cena), przy pomocy współrzędnych obiektów na mapie
percepcji (x1, x2, …):

Współczynnik R2 informuje nas o sile powiązania mapy ze zmienną wspomagającą
interpretację (oczywiście im większy, tym lepiej). Parametry regresji (b1, b2, …) mówią o
kształcie zależności. W przypadku map cztero- lub więcej wymiarowych jesteśmy zmuszeni
interpretować

współczynniki

regresji

bezpośrednio.

W

przypadku

map

dwu-

i trójwymiarowych możemy nanieść oś zmiennej wspomagającej na wykres. Naniesienie osi
na wykres jest łatwe: będzie to prosta przechodząca przez punkt (0,0,…) oraz przez punkt
(b1, b2, …). Oczywiście można ją przesunąć, żeby ułatwić interpretację, ale nie jest to
konieczne.
Danymi do regresji mogą być cechy obiektów, opinie wyrażone na ich temat w
innych częściach ankiety, odpowiedzi ekspertów itp. Dowolność jest duża. Możemy
przetestować bardzo wiele zmiennych, a na mapę nanieść tylko te najistotniejsze. Naniesienie
kilku osi może istotnie wspomóc analizę, ale warto pamiętać o tym, że osie te nie muszą być
(i prawdopodobnie nie będą) prostopadłe. Wiele zmiennych jest ze sobą skorelowanych, bo
niosą podobne informacje i objawia się to właśnie tym, że ich położenie na mapie percepcji
jest podobne. Znalezienie wyjaśnienia dla każdego wymiaru mapy może być trudne, ale
bardzo wartościowe.
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5.5. Podsumowanie
Badania percepcji od dawna posługują się skalowaniem wielowymiarowym, dlatego
autorka niniejszej pracy postuluje, że jest to właściwa metoda również do badania
postrzegania nierówności. Spośród szerokiej rodziny metod skalowania wielowymiarowego
wybrane zostało do badania postrzegania nierówności dochodowej trójczynnikowe
skalowanie wielowymiarowe realizowane przez algorytm PROXSCAL. Algorytm ten
pozwala na całościową interpretację jednowymiarowych odpowiedzi wszystkich badanych
i zaprezentowanie ich w postaci wspólnej mapy percepcji. Algorytm jest dość
skomplikowany i ma wiele opcji oraz dostępnych rozszerzeń – ich dogłębne poznanie
pozwala na właściwe przeprowadzenie analizy. Samo ustalenie, jakie są najwłaściwsze
ustawienia jest nietrywialnym zadaniem, ale efekt jest satysfakcjonujący i bardzo intuicyjny
w interpretacji.
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W

poprzednich

rozdziałach

opisywano

często

prace

Amiela

i

Cowella,

przeprowadzone przez nich badania i otrzymane wyniki. Niniejszy rozdział skupia się na
pierwszym badaniu obu tych badaczy, którego opis został opublikowany w artykule „Pomiar
nierówności dochodowej” [Measurement of income inequality] w Journal of Public
Economics w 1992 roku. Bardziej szczegółowy raport z tego badania można też znaleźć w
książce obu badaczy „Myśląc o nierówności” [Thinking about inequality], która została
wydana w 1999 przez Cambridge University Press. Pierwsze badanie Amiela i Cowella
zasługuje na szczególną uwagę, gdyż w przeciwieństwie do późniejszych ich prac, analizuje
cały zestaw aksjomatów nierówności, a jednocześnie skupia się wyłącznie na temacie
postrzegania nierówności. Dlatego pierwsze badanie opisane w niniejszej pracy opiera się
właśnie na tym, najbardziej obszernym tematycznie, badaniu Amiela i Cowella.
Jednym z powodów, dla których Amiel i Cowell zmodyfikowali swoje dalsze
badania, były trudności związane z interpretacją wyników. Respondenci wypowiadali się na
temat wielu aksjomatów: niezależności od skali i dodania stałej, kryterium populacji,
dekompozycji, reguły transferów oraz przykładu niezrównoważonego bogacenia się. Amiel i
Cowell byli zaskoczeni faktem, że otrzymane wyniki wskazywały na bardzo niskie poparcie
dla większości z tych zasad. Niestety, równie zaskakujący był fakt, że większość
respondentów

udzieliła

odpowiedzi

wewnętrznie

sprzecznych

albo

dla

badaczy

niezrozumiałych. W efekcie otrzymane wyniki były bardzo interesujące, ale podważalne i
mało konstruktywne. Dlatego w dalszych badaniach Amiel i Cowell koncentrowali się albo
na jednym aksjomacie, np. regule transferów (którym i my zajmiemy się później, na przykład
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w rozdziale 8.) i na szukaniu cech badanych predestynujących ich do odpowiadania
niespójnie, albo też na porównywaniu odpowiedzi dotyczących nierówności dochodowej z
kwestiami ryzyka, dobrobytu i pokrewnymi tematami.
Można podejrzewać, że problemy pierwszego badania Amiela i Cowella są natury
metodologicznej. Rozszerzenie tematyki przez porównywanie odpowiedzi dotyczących
różnych pojęć ani jej zawężenie przez skoncentrowanie się na jednym aksjomacie nie
rozwiązuje problemu, a jedynie sprawia, że staje się on mniej widoczny. Oczywiście, pewne
korekty i modyfikacje w dalszych badaniach Amiela i Cowella zostały zastosowane,
podobnie naśladowcy obu badaczy wprowadzali pewne własne zmiany do kwestionariusza.
Zwykle były to jednak zmiany podyktowane intuicją badaczy, a żaden rygorystyczny test
wpływu wprowadzonych modyfikacji na otrzymany rezultat nie został przeprowadzony. Jest
to szczególnie niekorzystna sytuacja, gdy wszystkie badania bazują na nielosowych próbach
pochodzących z różnych krajów i uniwersytetów. Otrzymane różnice w wynikach można
więc wyjaśniać zarówno zmianą metodologii, jak i kwestią języka, czasu i specyfiki
przebadanej próby.
Niespójne lub niezrozumiałe odpowiedzi otrzymane w badaniu starano się
wytłumaczyć przede wszystkim indywidualnymi cechami badanych, a nie problemami
narzędzia badawczego. Ballano i Ruiz-Castillo (1993) przeprowadzali analizy na
„wystarczająco spójnych” respondentach, podczas gdy Amiel i Cowell, we współpracy ze
Slottje (2004) starali się powiązać niezrozumiałe odpowiedzi z cechami poszczególnych
badanych przy pomocy regresji liniowej. Wszystkie te działania wskazują, że badacze uznali
poglądy pewnej grupy badanych za źródło nielogiczności, nie rozważając nawet możliwości,
że powodem tak wielu niespójnych odpowiedzi jest samo narzędzie badawcze. Nigdzie nie
pojawiła się głębsza analiza i refleksja ani nad zastosowaną metodą badawczą, ani nad
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znaczeniem otrzymanych niespójności i wyjaśnieniem niezrozumianych przez badaczy
odpowiedzi.
Pytanie, co jest źródłem niespójności w otrzymanych danych, jest bardzo istotne,
gdyż zależnie od odpowiedzi powinniśmy podjąć różne działania. Jednym ze źródeł
niespójności otrzymanych odpowiedzi może być to, co sugerował Amarataya Sen, w swej
książce „On economic inequality” (1973): że wyobrażenie ludzi o nierówności może być
dość niedookreślone. Badacze tymczasem oczekują od badanych precyzyjnych, spójnych i
kompletnych definicji. Drugim źródłem jest oczywiście metodologia badawcza – wiemy, że
sposób zadania pytania, kolejność pytań czy technika badawcza wpływają na uzyskane
odpowiedzi. Gdy badanie dotyczy skomplikowanego tematu, nietrudno o pomyłki,
nieporozumienia czy zasugerowane odpowiedzi. Określenie, na ile metodologia, a na ile
niedookreśloność poglądów badanych powoduje niespójności, jest bardzo trudnym, acz
istotnym zadaniem. Jeśli faktycznie poglądy ludzi na temat nierówności są niejasne, nawet
dla nich samych, to powinniśmy zająć się edukowaniem społeczeństwa w kwestii tego, co
dokładnie oznaczają obecnie używane miary nierówności dochodowej. Dzięki temu
osiągniemy zgodność w rozumieniu pojęć stosowanych przez wszystkich uczestników
dyskusji: badaczy, ekspertów, polityków i obywateli. Gdyby jednak istniało chociaż kilka
sytuacji, w których obywatele mieliby dobrze sprecyzowane poglądy dotyczące tego, czym
nierówność dochodów jest, to dużo właściwszym działaniem byłoby dostosować miary
nierówności do tych poglądów. Oba działania wymagają jednak najpierw rozpoznania, który
z przypadków ma miejsce, a uzyskane przez Amiela i Cowella wyniki wskazują na
konieczność zajęcia się tym problemem.
Niniejszy rozdział będzie się koncentrował na analizie i próbie poprawy metodologii
zastosowanej przez Amiela i Cowella w ich pierwszym badaniu (1992). Pierwsza część
dotyczy głównie zrozumienia wyników badania Amiela i Cowella poprzez jego powtórzenie i
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przeprowadzenie serii wywiadów jakościowych z wybranymi respondentami. Druga część
opisuje empiryczny test modyfikacji oryginalnego kwestionariusza i płynące z niego wnioski.

6.1. Replikacja badań Amiela i Cowella1
Problemy z interpretacją wyników badania ilościowego są częste, szczególnie, gdy
porusza ono trudne i abstrakcyjne tematy. Wyniki takich badań to po prostu lista wyborów
dokonanych przez badanych, bez uzasadnień czy możliwości dopytania się respondentów, co
dokładnie mieli na myśli, zaznaczając daną opcję. Oczywiście w większości kwestionariuszy
znajduje się miejsce do zostawiania komentarzy i badacze zachęcają do wyrażania w ten
sposób swoich opinii. W praktyce jednak niewielu badanych wypełnia sekcję „uwagi”, a
nawet jeśli, to zwykle nie są to komentarze dotyczące tej odpowiedzi, z której interpretacją
badacz ma problem. Odpowiedzialność za zrozumienie motywacji i intencji badanych na
podstawie listy ich odpowiedzi spoczywa więc wyłącznie na badaczu.
Brak zrozumienia uzyskanych wyników wskazuje na potrzebę innego podejścia do
problemu. W tym przypadku, skoro głównym celem było poznanie przyczyn udzielania przez
badanych zastanawiających lub wewnętrznie sprzecznych zestawów odpowiedzi, najlepszą
metodą wydaje się wywiad jakościowy. Chcielibyśmy skoncentrować się na tych osobach,
których odpowiedzi Amiel i Cowell określili jako „niekonwencjonalne”, stąd należy najpierw
takich respondentów zidentyfikować. Badanie zaczęto więc od wiernego powtórzenia
oryginalnego badania na próbie polskich studentów. Dzięki temu sprawdzono, czy
odpowiedzi badanych przypominały, te uzyskane przez innych badaczy, oraz dokonano
selekcji respondentów do badania jakościowego.
Badanie zostało przeprowadzone w kwietniu i maju 2012 roku. Pierwszym jego
etapem było przeprowadzenie audytoryjnego badania ankietowego w Szkole Głównej
Handlowej i w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Kwestionariusz stanowił
1

Niniejszy tekst częściowo pokrywa się z tekstem „Measurement of income inequality re-examined” będącym
w trakcie publikacji.
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bezpośrednie tłumaczenie kwestionariusza użytego przez Amiela i Cowella w ich pierwszym
badaniu (1992, 1999). Drugi etap polegał na przeprowadzeniu wywiadów jakościowych z
wybranymi respondentami z pierwszego etapu. Podczas pierwszego etapu badania
respondenci otrzymywali ankiety z przypisanym kodem oraz kartę kontaktową. Chętnych do
udziału w drugim etapie proszono o zostawienie na karcie kontaktowej adresu e-mail lub
numeru telefonu, a także, o ile wyrażali na to zgodę, kodu swojej ankiety. Prawie co trzeci
badany (31,1%) zgodził się na udział w drugim etapie badania, a co czwarty (25,8%) poza
danymi kontaktowymi umieścił na karcie również kod wypełnianej ankiety. Spośród tych
badanych wybrano grupę osób zaproszoną do drugiego etapu, tak by reprezentowany był
niemalże każdy zestaw niekonwencjonalnych i nielogicznych odpowiedzi, dzięki czemu
możliwe było zrozumienie źródeł wielu problemów pojawiających się przy interpretacji
wyników badania.
Próba, na jakiej Amiel i Cowell przeprowadzili swoje badanie, składała się ze „(…)
studentów studiów magisterskich, którzy ukończyli podstawowy kurs ekonomii, ale którzy nie
brali udziału w zajęciach, na których omawiano pomiar nierówności dochodów” (1992, str.
7). Taki wybór badanych miał zapewnić respondentów, „(…) którzy najprawdopodobniej nie
popełnią arytmetycznych ani logicznych błędów” (1992, str. 5). Starając się zapewnić
podobną próbę w polskim badaniu, o udział poproszono studentów studiów licencjackich,
którzy nie uczestniczyli w żadnych zajęciach z pomiaru nierówności dochodowej. Aby
upewnić się, że w próbie znajdą się osoby posiadające dobre umiejętności arytmetyczne,
badanymi zostali studenci kończący podstawowy kurs statystyki. Studenci Szkoły Głównej
Handlowej biorący udział w badaniu kończyli również podstawowy kurs ekonomii.
Przeprowadzenie badania wśród studentów studiów magisterskich narażałoby nas na ryzyko
udziału osób, które miały styczność z problematyką pomiaru nierówności. W szczególności
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studenci socjologii w IS UW omawiają temat pomiaru nierówności i współczynnika Giniego
na kursie ekonomii odbywającym się na drugim lub trzecim roku studiów licencjackich.
Pierwsze badania Amiela i Cowella pokazują niewielkie różnice między
przebadanymi próbami, mimo, że pochodziły one z różnych uniwersytetów i krajów, przez co
i kwestionariusz był tłumaczony na kilka języków. Dalsze badania tych samych autorów
pokazują jednak większe zróżnicowanie odpowiedzi dotyczących percepcji nierówności,
zależnie od kraju, studiowanego kierunku (nauki ekonomiczne vs. humanistyczne) i płci
respondentów (przykładowo Amiel i Cowell, 2002, 2004, razem ze Slottje i 2012 razem z
Gaertnerem). Warto jednak zaznaczyć, że wszystkie te porównania nie są w pełni
uprawnione: żadna z zastosowanych prób nie była losowa, stąd wyniki nie mogą być
traktowane jako reprezentacja poglądów populacji danego kraju, czy nawet uniwersytetu.
Oznacza to również, że w odniesieniu do otrzymanych wyników i różnic między nimi żadne
testy istotności statystycznej nie mają sensu. Jednocześnie warto pamiętać, że powyższe
badania dotykają całkowicie nowej tematyki i stanowią swego rodzaju test metodologii
badawczej, stąd celowe, niewielkie próby są chwilowo wystarczające.
Wyniki polskiego badania można interpretować z dwóch perspektyw: z jednej strony
jest to powtórzenie badań nieprzeprowadzanych dotychczas w Polsce, z drugiej strony
wywiady jakościowe i dogłębna analiza wyników badania ilościowego pozwalają na lepsze
zrozumienie odpowiedzi respondentów. Najpierw opiszemy wyniki badania ilościowego,
jedynie z niewielkim komentarzem z badań jakościowych, a następnie przejdziemy do
analizy metodologii badawczej zastosowanej przez Amiela i Cowella.
6.1.1. Konstrukcja kwestionariusza i poparcie aksjomatów
Ankieta Amiela i Cowella składała się z dwóch części: numerycznej, zawierającej
konkretne przykłady podziałów dochodów; oraz tekstowej, zawierającej pytania opisowe,
przedstawiające sytuacje, w których dochody ulegają zmianie. Myślą przewodnią
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kwestionariusza były aksjomaty: niezależności od skali, niezależności od dodania stałej,
kryterium populacji, reguła transferów Pigou-Daltona, dekompozycja oraz przykład
niezrównoważonego bogacenia się. Każde pytanie było poświęcone dokładnie jednemu
aksjomatowi, a każdy aksjomat był reprezentowany przez przynajmniej jedno pytanie w
każdej z części. Podobnie, jak w pracach Amiela i Cowella, tak i tutaj wyniki oryginalnych i
powtórzonych badań będą przedstawione nie według kolejności w ankiecie, a tematycznie.
Przy opisywaniu wyników i wniosków z przeprowadzonych badań uznano
respondentów jako „popierających” dany aksjomat, jeśli ich odpowiedzi były zgodne z
przewidywaniem tegoż aksjomatu. Warto tu wspomnieć, że osoba, która z punktu widzenia
jednego pytania popiera aksjomat, niekoniecznie popiera go, gdy rozważana jest odpowiedź
na inne pytanie: np. w części numerycznej badany może odpowiedzieć zgodnie z danym
aksjomatem, a w części tekstowej już nie. Odpowiadanie zgodne z danym aksjomatem
niekoniecznie też oznacza pełne poparcie dla niego, ale ten problem zostanie omówiony
później.
6.1.1.1. Niezależność od skali vs. niezależność od dodania stałej
Niezależność od skali oraz niezależność od dodania stałej to dwa rywalizujące ze sobą
aksjomaty, które w odmienny sposób rozwiązują problem porównywania podziałów o innej
sumie dochodów. Niezależność od skali zakłada, że nierówność pozostaje niezmieniona, jeśli
wszystkie dochody zostaną przemnożone przez dodatnią stałą (np. każdy dostanie 10%
podwyżki). Niezależność od dodania stałej stwierdza, że to dodanie stałej sumy do
wszystkich dochodów utrzymuje nierówność na tym samym poziomie (np. gdy każdy
dostanie 200 złotych premii).
Rysunek 1
Treść wybranych pytań numerycznych w przeprowadzonym badaniu.
p1.

A = (5, 8, 10)

B = (10, 16, 20)

p2.

A = (5, 8, 10)

B = (10, 13, 15)
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W pierwszej części ankiety badani byli proszeni o wybranie z pary zaprezentowanych
przykładów tego bardziej nierównego. W pytaniu 1. jeden przykład był efektem podwojenia
wszystkich dochodów z przykładu „bazowego”, a w pytaniu 2. efektem dodania 5 jednostek
do każdego dochodu. Teoretycznie osoba popierająca niezależność od skali powinna
zaznaczyć w pytaniu 1., że oba przykłady są tak samo nierówne (bo mnożenie dochodów
przez stałą nie zmienia poziomu nierówności), a w pytaniu 2., że drugi z zaprezentowanych
przykładów jest mniej nierówny (gdyż dodanie 5 jednostek do każdego dochodu zmniejsza
nierówność). Analogicznie respondent popierający niezależność od dodania stałej powinien
zaznaczyć w pytaniu 1., że nierówność jest większa w przykładzie drugim (ponieważ
mnożenie dochodów przez 2 zwiększa absolutne różnice w dochodach), a w pytaniu 2., że
oba przykłady są tak samo nierówne. Oczywiście, ktoś może zostać określony jako
popierający niezależność od skali, gdy analizowane są tylko odpowiedzi na pytanie 1., ale
gdy pod uwagę wzięte zostaną zarówno pierwsze, jak i drugie pytanie, może się okazać, że
trafi on do kategorii osób nie popierających tego aksjomatu.
Tabela 1 pokazuje odpowiedzi na pytanie 1. i 2. Widać, że 37% badanych w
oryginalnym badaniu i 16% w polskiej próbie udzieliło odpowiedzi zgodnych z
niezależnością od skali. Analogiczne odsetki dla niezależności od dodania stałej wynoszą
17% i 26%. Wielu badanych, szczególnie w polskim badaniu (25%), wybrało odpowiedź „tak
samo nierówne” w obu pytaniach – taka odpowiedź jest uznawana przez Amiela i Cowella za
niezrozumiałą, gdyż aksjomaty te rywalizują ze sobą. Teoretycznie możliwe jest
równoczesne przyjęcie obu tych aksjomatów, ale skutkuje to uznaniem ogromnych klas
podziałów dochodów za tak samo nierówne, mimo iż różnią się one znacznie. Przykładowo,
zakładając niezależność od skali i od dodania stałej uznalibyśmy podział (1000, 1002, 1003)
za tak samo nierówny, jak podział (1000, 2000, 3000). Amiel i Cowell skomentowali swoje
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wyniki stwierdzając, że „(…) istnieje tendencja do odpowiadania ‘tak samo nierówne’ nawet,
gdy taka odpowiedź jest nielogiczna: być może odzwierciedla to skłonność do udzielania
przez studentów odpowiedzi ‘bezpiecznych’.” (1992, str. 12-13).
Wywiady jakościowe rzuciły nowe światło na odpowiedzi badanych: wielu
respondentów nie powiązało ze sobą odpowiedzi na te dwa pytania i nie zauważyło konfliktu
w swoich odpowiedziach. Obie pary przykładów prezentowały pewne podobieństwo między
porównywanymi podziałami dochodów („Tak, one generalnie są identyczne, tylko różnią się
jakąś… różnią się o 5, z tego co widzę.” [respondent nr 6038]), stąd odpowiedź „tak samo
nierówne” wydawała się dla każdej z tych par odpowiednia. Inni badani, podobnie, jak opisał
to Amiel i Cowell, uznali odpowiedź „tak samo nierówne” za równoważną „nie wiem” albo
„trudno powiedzieć”.
Tabela 1
Zestawienie odpowiedzi na pytania o niezależność od skali i niezależność od dodania
stałej.

Amiel i Cowell
Zmniejszyła się (%)
Podwojenie
Nierówność… Zwiększyła się (%)
dochodów
Bez zmian (%)

Polska (N = 131)
Zmniejszyła się (%)
Podwojenie
Nierówność… Zwiększyła się (%)
dochodów
Bez zmian (%)

Dodanie 5 jednostek
Nierówność…
Zmniejszyła się
Zwiększyła się
(%)
(%)
8
2
15
3
37**
5

Bez zmian
(%)
5
17*
9

Dodanie 5 jednostek
Nierówność…
Zmniejszyła się
Zwiększyła się
(%)
(%)
8
2
15
8
16**
2

Bez zmian
(%)
5
26*
24

Źródło: Amiel i Cowell (1992), badania własne.
* odpowiedzi zgodne z niezależnością od dodania stałej
** odpowiedzi zgodne z niezależnością od skali
zaszarzenie: niekonwencjonalne/niezrozumiałe odpowiedzi
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Podczas wywiadów jakościowych poproszono badanych, którzy odpowiedzieli w obu
przypadkach „tak samo nierówne”, o ułożenie w ranking wszystkich trzech przykładów: (5,
8, 10), (10, 16, 20) i (10, 13, 15). Większość badanych ułożyła przykłady będące efektem
podwojenia i dodania stałej na różnych poziomach nierówności i dołączyło przykład (5, 8,
10) do jednego z tych poziomów. Motywatorem takiego działania nie było porównanie z
przykładem bazowym (5, 8, 10), a porównanie między dwoma przykładami wynikowymi,
czyli (10, 16, 20) z (10, 13, 15). Poproszenie badanych o porównanie obu aksjomatów,
zamiast analizy każdego z osobna, skłoniło respondentów do głębszego przemyślenia
problemu i wybrania jednej z zasad.
Rysunek 2
Treść wybranych pytań tekstowych w przeprowadzonym badaniu.
p10. Przypuśćmy, że podwoimy dochód każdej osoby w społeczeństwie, w którym dochody są
zróżnicowane.
(a) Udział dochodu każdej osoby w sumie dochodów pozostał taki sam, więc nierówność
nie uległa zmianie.
(b) Dzięki takiej zmianie zarabiający więcej zyskali więcej, więc nierówność się
zwiększyła.
(c) Po podwojeniu dochodów więcej osób ma wystarczająco pieniędzy, by zaspokoić swoje
podstawowe potrzeby, więc nierówność zmalała.
p11. Przypuśćmy, że dodamy taką samą, ustaloną sumę pieniędzy do zarobków każdej osoby
w społeczeństwie, w którym dochody są zróżnicowane.
(a) Nierówność zmniejszyła się, ponieważ udział bogatych w sumie wszystkich dochodów
zmalał.
(b) Nierówność pozostała taka sama.
(c) Nierówność zwiększyła się.
Przypuśćmy, że zamiast dodawać taką samą sumę pieniędzy do zarobków każdej osoby,
odejmiemy od ich dochodów ustaloną ilość? W takiej sytuacji nierówność…
(a) Pozostanie taka sama
(b) Zwiększy się
(c) Zmniejszy się

Odpowiedź zgodna z przewidywaniami jednego z aksjomatów w pytaniach
numerycznych zaskakująco rzadko była powiązana z analogiczną odpowiedzią na pytania
tekstowe i na odwrót. Amiel i Cowell w swym oryginalnym artykule (1992) odmówili
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porównywania odpowiedzi na pytania numeryczne i tekstowe, traktując je całkowicie
oddzielnie; w dalszych badaniach tego typu porównania były jednak przez nich
przeprowadzone. Niezależności od skali i od dodania stałej poświęcono trzy pytania
tekstowe: jedno obrazowało przemnożenie dochodu przez stałą, a dwa pozostałe dodanie i
odebranie ustalonej sumy pieniędzy od i do wszystkich dochodów.
Tabela 2 pokazuje, że odsetek osób zgadzających się z niezależnością od skali w
pytaniu tekstowym wynosi 45% i 47% odpowiednio w próbie polskiej i w próbie Amiela i
Cowella. Deklarowane poparcie dla niezależności od dodania stałej jest wyższe wśród
polskich badanych (60% w przypadku dodawania i 50% w przypadku odejmowania stałej od
dochodów) niż w oryginalnej próbie (35% i 28% odpowiednio), ale różnice w odpowiedziach
na pytania są podobne w obu próbach.
Tabela 2
Niezależność od skali i od dodania stałej – odpowiedzi na pytania tekstowe.

Bez zmian (%)

Zmniejszyło (%)

Zwiększyło (%)

Bez zmian (%)

N
1108
122; 121

Zwiększyło (%)

Próba
A&C
Polska

Odjęcie ustalonej sumy
Nierówność…

Zmniejszyło (%)

Dodanie ustalonej sumy
Nierówność…

58%
38%

6%
2%

35%*
60%*

7%
4%

64%
46%

28%*
50%*

Podwojenie dochodów
Nierówność…
Próba
N
Zmniejszyło (%)
Zwiększyło (%)
Bez zmian (%)
A&C
1108
12%
40%
47%**
Polska
122
15%
39%
45%**
Źródło: Amiel i Cowell (1992), badania własne.
* odpowiedzi zgodne z niezależnością od dodania stałej
** odpowiedzi zgodne z niezależnością od skali
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Porównanie odpowiedzi respondentów na dwa pytania tekstowe równocześnie

(tabela 3) prowadzi do znacznego zmniejszenia się poparcia dla niezależności od skali: o 17
punktów procentowych w przypadku próby Amiela i Cowella (z 47% do 30%), oraz o 29
punktów procentowych w przypadku badania na polskiej próbie (z 45% do 16%).
Analogicznie w przypadku niezależności od dodania stałej poparcie spadło o 18% i 40% (do
17% i 20%) odpowiednio w oryginalnej i polskiej próbie. Ponownie występuje bardzo
wysoki odsetek osób, które odpowiedziały "Nierówność pozostała taka sama" na wszystkie
pytania dotyczące niezależności od skali i dodania stałej.
Niezależności od dodania stałej były poświęcone dwa pytania tekstowe: jedno mówiło
o dodawaniu ustalonej sumy, a drugie o odejmowaniu jej od każdego dochodu (pytania 11a i
11b). Obu odpowiadało jedno pytanie numeryczne (q2), gdyż, w przeciwieństwie do pytań
tekstowych, pytania numeryczne nie narzucały kolejności chronologicznej prezentowanych
podziałów dochodów. Prawie co piąty badany (19%), i to zarówno w polskiej próbie, jak i w
próbie Amiela i Cowella, odpowiedział na te dwa pytania w sposób sprzeczny. Respondenci
pytani o swoje odpowiedzi na wyżej opisane pytania często odpowiadali, że byli świadomi
tego konfliktu, ale ich emocjonalna reakcja i spodziewana reakcja społeczeństwa na te dwie
zmiany byłaby istotnie odmienna i na tyle silna, by uzasadnić różne odpowiedzi: „Logicznie
rzecz biorąc, powinienem powiedzieć, że [nierówność] pozostaje taka sama, no bo jakby
zmniejszyliśmy o tyle samo, ale przeczucie mam takie, że ta nierówność stanie się większa, bo
i przez takie sytuacje między ludźmi, bo jeżeli oni sobie jakoś żyli spokojnie na tym poziomie
10, czy tam 1000 jakimkolwiek i teraz wszyscy będą musieli dusić te swoje pieniądze, żeby
sobie jakoś poradzić, żeby przeżyć, to jakieś nastroje w tej grupie i między grupami będą
powodowały, że ta nierówność będzie się zwiększała” [respondent numer 1406]. Odmienne
postrzeganie zysków i strat jest już szeroko opisanym i udowodnionym zjawiskiem
(Kahneman i Tversky, 1979), które ma istotny wpływ na wyniki wielu badań. Drugim
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istotnym czynnikiem zaistniałej sytuacji jest fakt, że badani zauważali, iż byli dwukrotnie
pytani o to samo, co mogło sprawić, że czuli się testowani, a nie pytani o opinię. Sądzę, że w
tym wypadku zadanie tylko jednego pytania o niezależność od skali wystarczy, zwłaszcza, że
potencjalnie można je zestawić z odpowiedziami na pytania numeryczne.
Tabela 3
Niezależność od skali i od dodania stałej – porównanie odpowiedzi na pytania
tekstowe.
Dodanie ustalonej sumy
Nierówność…

Amiel i Cowell
Zmniejszyło (%)
Podwojenie
Zwiększyło(%)
dochodów
Bez zmian (%)

Zmniejszyło (%)
7
21
30*

Zwiększyło (%)
1
2
3

Bez zmian
(%)
4
17**
14

Źródło: Amiel i Cowell (1992)

Polska (N = 132)
Zmniejszyło (%)
Podwojenie
Zwiększyło(%)
dochodów
Bez zmian (%)

Dodanie ustalonej sumy
Nierówność…
Zmniejszyło (%)
4
18
16*

Zwiększyło (%)
0
2
1

Bez zmian
(%)
11
20**
29

Źródło: badania własne.
* odpowiedzi zgodne z niezależnością od dodania stałej
** odpowiedzi zgodne z niezależnością od skali
zaszarzenie : niekonwencjonalne/niezrozumiałe odpowiedzi

Zestawianie odpowiedzi badanych na pytania tekstowe i numeryczne wydawałoby się
naturalną konsekwencją konstrukcji kwestionariusza, a mimo to Amiel i Cowell uznali je za
nieporównywalne, ponieważ dotyczą innych aspektów nierówności (1992, str. 13).
Porównanie takie pozwoliłoby uzyskać dodatkowe informacje o sposobie postrzegania
nierówności przez badanych i dałoby dokładniejsze oszacowanie poziomu poparcia, jakim
cieszą się poszczególne aksjomaty. Jeśli ktoś popiera dany aksjomat, to powinien postępować
zgodnie z nim odpowiadając na wszystkie pytania, zarówno tekstowe, jak i numeryczne.
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Okazało się jednak, że zestawienie ze sobą odpowiedzi na oba typy pytań prowadzi do
uznania jedynie kilku badanych za popierających dany aksjomat. W polskiej próbie na
wszystkie pytania powiązane z tymi dwoma aksjomatami tylko 8 osób odpowiedziało
zgodnie z niezależnością od skali, a 10 zgodnie z niezależnością od dodania stałej. Większość
respondentów wyraziła poglądy pośrednie, niezdecydowane, albo wewnętrznie sprzeczne, i
to w odniesieniu do jedynie tych pięciu pytań z całej ankiety. Odpowiedzi na pytania
polskich respondentów w części tekstowej i numerycznej bardzo często odbiegały od siebie,
a badani nie zauważali tego faktu. Kwestionariusz zachęcał do uzgadniania odpowiedzi na
oba typy pytań, ale wymagało to kartkowania ankiety i wracania do już wypełnionych stron,
a więc pewnego wysiłku ze strony badanego. Umieszczenie wszystkich pytań dotyczących
danego tematu na jednej stronie ułatwiłoby uzgadnianie odpowiedzi i wypracowanie
spójnego stanowiska. Równocześnie jednak mogłoby to prowadzić do zbytniego sugerowania
się możliwymi odpowiedziami w pytaniu tekstowym albo konkretnymi przykładami z
pytania numerycznego.
6.1.1.2. Kryterium populacji
Aksjomat populacji stwierdza, że wielokrotne „sklonowanie” każdej osoby w
społeczeństwie nie wpływa na ogólny poziom nierówności. Jest to pogląd równoważny
postrzeganiu osób w kontekście udziału (czyli odsetka) populacji, jaki stanowią. To znaczy,
że jedna osoba w grupie 10-osobowej jest postrzegana nie jako jedna osoba, ale jako 10%
populacji, czyli identycznie, jak 100 osób w społeczeństwie składającym się z 1000.
Aksjomat ten jest jedynym rozwiązującym problem porównywania grup o różnej liczebności
i przez to jest powszechnie akceptowany przez ekspertów. W kwestionariuszu znalazły się
dwa pytania dotyczące populacji i oba dotyczyły przypadku podwajania wielkości
społeczeństwa.
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Rysunek 3
Treść wybranych pytań numerycznych i tekstowych w przeprowadzonym badaniu.
p3.

A = (5, 8, 10)

B = (5, 5, 8, 8, 10, 10)

p12. Przypuśćmy, że podwoimy 3-osobowe społeczeństwo łącząc je z jego identyczną kopią
(otrzymujemy więc społeczeństwo 6 osób składające się z trzech par identycznych
bliźniaków).
(a) Nierówność dochodów 6-osobowego społeczeństwa jest taka sama, jak 3osobowego, ponieważ względne udziały w dochodach nie uległy zmianie.
(b) Nierówność dochodów 6-osobowego społeczeństwa jest mniejsza niż 3-osobowego,
ponieważ w 6-osobowym społeczeństwie są ludzie, którzy zarabiają tyle samo.
(c) Nierówność dochodów 6-osobowego społeczeństwa jest większa niż 3-osobowego.

Większość badanych udzieliło odpowiedzi zgodnych z aksjomatem populacji: a
dokładniej, w oryginalnej próbie uczyniło tak 58% respondentów w pytaniu numerycznym i
66% w tekstowym, analogiczne wyniki dla polskiej próby to 51% i 60% (tabela 4)2. Drugą
najczęstszą odpowiedzią było stwierdzenie, że nierówność w podwojonej społeczności będzie
mniejsza. Badani w wywiadach jakościowych argumentowali, że w zwiększonej populacji
każdy będzie miał kogoś, kto ma identyczną sytuację jak on, nikt nie będzie więc
osamotniony.
Pytania dotyczące aksjomatu populacji rzadko kiedy były powodem sprzecznych
odpowiedzi, jedynie co czwarty badany (26%) w polskiej próbie odpowiedział sposób
niespójny. Ciekawym eksperymentem byłoby sprawdzić, jak zmieniłyby się poparcie i
spójność badanych, gdyby w pytaniu tekstowym dołączyć uzasadnienie również odpowiedzi
c), albo usunąć uzasadnienia odpowiedzi a) i b). Ogólnie można się spodziewać, że zmiana
formy pytania tekstowego wpłynęłaby na badanych, nie wiemy jednak, w jaki dokładnie
sposób.

2

Jeśli uwzględnimy odpowiedzi z pytania numerycznego i tekstowego równocześnie, to odsetek badanych o
odpowiedziach zgodnych z aksjomatem populacji spadnie do 45%.
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Tabela 4
Aksjomat populacji – odpowiedzi na pytania numeryczne i tekstowe.
Pytanie: podwojenie liczebności populacji…
Numeryczne
(p3)

Nierówność…

Tekstowe (p12) Nierówność…

Zmniejszyło (%)
Zwiększyło (%)
Bez zmian (%)
Zmniejszyło (%)
Zwiększyło (%)
Bez zmian (%)

Amiel i
Cowell
N =1108
31%
10%
58%*
22%
9%
66%*

Polska
N =131
40%
9%
51%*
31%
8%
60%*

Źródło: Amiel i Cowell (1992), badania własne

* odpowiedzi zgodne z aksjomatem populacji
6.1.1.3. Reguła transferów Pigou-Daltona
Reguła transferów Pigou-Daltona stwierdza, że przekazanie pewnej ilości pieniędzy
od lepiej do gorzej zarabiającej osoby zmniejsza nierówność. Amiel i Cowell, w swoich
późniejszych badaniach, koncentrują się właśnie na tym aksjomacie, będzie on również
przedmiotem badań zaprezentowanych w późniejszych rozdziałach niniejszej pracy.
W pierwszym kwestionariuszu Amiela i Cowella znalazły się dwa pytania dotyczące tego
aksjomatu: jedno numeryczne i jedno tekstowe.
Rysunek 4
Treść wybranych pytań numerycznych i tekstowych w przeprowadzonym badaniu.
p4.

A = (1, 4, 7, 10, 13)

B = (1, 5, 6, 10, 13)

p13. Przypuśćmy, że przekażemy pewną część dochodu osoby, która zarabia więcej, osobie,
która zarabia mniej, bez zmieniania dochodów kogokolwiek innego. Po tym transferze
osoba, która wcześniej zarabiała więcej, nadal ma wyższe zarobki.
(a)
Nierówność dochodów w społeczeństwie zmalała.[zgoda z regułą transferów]*
(b)
Względna pozycja innych osób zmieniła się w efekcie tego transferu. Dlatego nie
możemy powiedzieć, w jaki sposób zmieniła się nierówność. [zdecydowana
niezgoda z regułą transferów]
(c)
Żadne z powyższych [niezgoda z regułą transferów]
*interpretacje odpowiedzi dodane są dla wygody czytelnika i nie było ich w oryginalnym
kwestionariuszu.
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Amiel i Cowell byli zaskoczeni odpowiedziami na pytania dotyczące reguły
transferów, skomentowali je stwierdzając, że „prawie dwóm trzecim próby nie udało się
zgodzić z regułą transferów” (1992, p. 16)3. Autorzy oczekiwali, że wszyscy respondenci z
regułą transferów się zgodzą, a przynajmniej będą w swoich odpowiedziach spójni.
Tymczasem 60% badanych w oryginalnej próbie zgodziło się z aksjomatem w pytaniu
tekstowym, ale w pytaniu numerycznym już tylko 35% postąpiło analogicznie, co prezentuje
tabela 5. Odpowiedzi udzielone przez polską próbę są bardzo podobne: 55% poparcia w
pytaniu tekstowym i 38% w numerycznym. Zestawienie odpowiedzi na oba te pytania
pokazuje, że zgodnie z regułą transferów odpowiedziało jedynie 23% badanych w polskiej
próbie i 36% w oryginalnej (Amiel i Cowell, 1992, str.17). Co ważniejsze, jak widać w tabeli
6, odpowiedzi na pytania numeryczne i tekstowe w polskiej próbie wydają się być
niepowiązane, jakby dotyczyły dwóch kompletnie różnych tematów4. Sugeruje to, że albo
każde z tych pytań pokazuje problem nierówność z całkowicie różnych perspektyw, albo
przynajmniej jedno pytanie zostało przez badanych źle zrozumiane, a uzyskane odpowiedzi
zawierają duży odsetek błędów.
Tabela 5
Reguła transferów – odpowiedzi na pytanie tekstowe i numeryczne.
Amiel i Cowell
N =1108
Zgoda
35%
Zdecydowana niezgoda
42%
Numeryczne
(p4)
Niezgoda
22%
Zgoda
60%
Zdecydowana niezgoda
24%
Tekstowe (p13)
Niezgoda
14%
Przekazanie dochodu od lepiej do gorzej
zarabiających zmniejszyło nierówność

Polska
N =132
38%
42%
20%
55%
23%
22%

Źródło: Amiel i Cowell (1992), badania własne

3
4

“nearly two thirds of the sample fail to agree with the transfer principle”

Gdyby próba była losowa, to hipoteza zależnośći odpowiedzi na te dwa pytania zostałaby odrzucona przez test
Chi-kwadrat z poziomem istotności 0,05.
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Tabela 6
Reguła transferów – zestawienie odpowiedzi na pytanie tekstowe i numeryczne w
polskiej próbie.
Przekazanie pieniędzy od lepiej do gorzej
zarabiających…
Numeryczne
(p4)

Nierówność…

Zmniejszyło (%)
Zwiększyło (%)
Bez zmian (%)

Zgoda
23% *
20%
11%

Tekstowe (p13)
Zdecydowana
Niezgoda
niezgoda
9%
6%
9%
13%
5%
3%

Źródło: badania własne
* odpowiedź zgodna z regułą transferów
Pytanie numeryczne dotyczące reguły transferów jest dość specyficzne: pierwszy
przykład (1, 4, 7, 10, 13) jest regularny w tym sensie, że odległości między kolejnymi
dochodami są identyczne i równe 3. „(…) tu jest tak dokładnie linia prosta. (…) wszystko się
tak układa idealnie.” [badany nr 1616]. Podział powstały przez przekazanie jednej jednostki
dochodu z trzeciej do drugiej pozycji zaburza tę regularność, a także powoduje zwiększenie
się luki oddzielającej najniższy dochód od pozostałych. Z tych dwóch powodów wielu
respondentów uznawało drugi przykład za bardziej nierówny.
Bezpośrednie opisanie aksjomatu w pytaniu tekstowym spotkało się z dużo większym
deklarowanym poparciem dla niego. Amiel i Cowell zwrócili jednak uwagę na dość
nieprzyjemny fakt: „wśród badanych, których odpowiedzi na pytania 4. i 13. różniły się
między sobą, większość nie wyraziła żadnej chęci do zmiany swojej odpowiedzi na pytanie
4.” (1992, str. 17). W wywiadach jakościowych ujawniły się dwa możliwe powody takiego
postępowania. Po pierwsze, badani nie zauważyli transferu, który zachodził w pytaniu 4.
(numerycznym), więc nie byli w stanie wziąć go pod uwagę udzielając odpowiedzi na
pytanie 13. Tylko osoby, które faktycznie wróciły się w ankiecie i przyjrzały ponownie
pytaniu 4., mogły zauważyć konflikt. Po drugie, reguła transferów brzmi dobrze, brzmi
właściwie… w teorii badani rozumieli, że jest to ogólna reguła, która odnosi się do każdego
możliwego transferu. Równocześnie jednak wyobrażali sobie przypadki krańcowe, czyli
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osoby lepiej i gorzej zarabiające, jako zdecydowanie lepiej i zdecydowanie gorzej
zarabiające, zwykle po prostu najbogatszego, który przekazuje pieniądze najbiedniejszemu.
Badani raczej nie brali pod uwagę scenariusza, w którym osoba przeciętna, albo relatywnie
mało zarabiająca, przekazuje dochód komuś, kto zarabia jeszcze mniej.
Wskazanie badanym sprzeczności w ich odpowiedziach na końcu wywiadu
jakościowego prowadziło zwykle do uzgodnienia odpowiedzi na oba pytania: albo poprzez
wycofanie poparcia dla aksjomatu w pytaniu tekstowym, albo przez zmianę odpowiedzi w
części numerycznej; obie te rzeczy były robione przez badanych niechętnie. Jeden z
respondentów postanowił nie zmieniać żadnej z konfliktujących ze sobą odpowiedzi,
stwierdzając że: „Znaczy sama zasada przesuwania tych pieniędzy do biedniejszych wydaje
się sprawiedliwsza, poza tym przypadkiem tutaj (1,5,6,10,13)”[badany nr 8932]. Ogólnie
więc respondent deklarował poparcie dla reguły transferów, za wyjątkiem przykładu
zaprezentowanego w pytaniu numerycznym.
Powyższa sytuacja pokazuje, że badanie poparcia aksjomatów jedynie poprzez
pytania numeryczne albo jedynie poprzez pytania tekstowe nie daje nam pełnego obrazu.
Każde z pytań prezentuje trochę inne spojrzenie na problem nierówności, każdy typ pytania
cechuje się trochę innymi możliwymi błędami i problemami interpretacyjnymi. Zastosowanie
obu typów pytań pozwala nam uzyskać bardziej wiarygodne dane i zwiększa nasz poziom
zrozumienia badanych, dlatego jest to naszym zdaniem właściwe postępowanie, mimo że
wprowadza problem niespójności niektórych odpowiedzi. Równocześnie, oba zastosowane
pytania wymagają krytycznej oceny i modyfikacji, aby lepiej spełniać swoją rolę.
6.1.1.4. Dekompozycja
Aksjomat dekompozycji stwierdza, że nierówność w całym społeczeństwie pochodzi
od nierówności wewnątrz grup składających się na to społeczeństwo i z różnic pomiędzy
tymi grupami. Takie grupy można określać przy pomocy płci, koloru skóry czy poziomu
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wykształcenia. Miara Theila, która spełnia aksjomat dekompozycji, jest dzięki tej
właściwości bardzo często używana do pogłębionych analiz struktury nierówności, mimo
swej nie intuicyjnej interpretacji. Trzy pytania w kwestionariuszu, dwa numeryczne i jedno
tekstowe, było poświęcone temu aksjomatowi. Podobnie jak w przypadku reguły transferów,
tak i tutaj odpowiedzi na dwa typy pytań dotyczących dekompozycji często są ze sobą w
konflikcie. Co ciekawe, tym razem struktura odpowiedzi jest inna: w pytaniu tekstowym
poparcie dla dekompozycji jest mniejsze (27% w polskiej próbie, 40% w oryginalnej) niż
wynikałoby to z odpowiedzi na pytania numeryczne (51% w polskiej próbie, 57% w
oryginalnej).
Rysunek 5
Treść wybranych pytań numerycznych i tekstowych w przeprowadzonym badaniu.
p1.

A = (4, 8, 9)

B = (5, 6, 10)

p2.

A = (4, 7, 7, 8, 9)

B = (5, 6, 7, 7, 10)

p14. Przypuśćmy, że mamy dwa społeczeństwa: A i B. Oba są tak samo liczne i mają taką
samą sumę dochodów, ale różnią się podziałem tych pieniędzy. Do społeczeństwa A
dołączyła grupa C, a do społeczeństwa B grupa C’. Grupy C i C’ są identyczne.
(a) Społeczeństwo, które początkowo charakteryzowało się większą nierównością
dochodów, po połączeniu nadal ma bardziej nierówno rozdzielone zarobki.
(b) Nie da się określić, które społeczeństwo będzie miało bardziej nierówny podział
dochodów po dołączeniu do niego nowej grupy bez znajomości dokładnego podziału
dochodów.
(c) Żadne z powyższych.

Zbadanie poparcia dla aksjomatu dekompozycji w pytaniach numerycznych
wymagało dokonania dwóch porównań: najpierw dwóch małych przykładów (4, 8, 9) i
(5, 6, 10), a następnie tych samych przykładów, ale z dodanymi dwoma dochodami po 7
jednostek. Zgodnie z aksjomatem dekompozycji odpowiedzi na oba te pytania powinny być
identyczne, czyli dodanie grupy (7, 7) nie powinno zmienić wyniku porównania ze sobą
oryginalnych przykładów. Wielu badanych postąpiło dokładnie w ten sposób, nie
uświadamiając sobie, przynajmniej początkowo, powiązania między tymi dwoma pytaniami.
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Często dopiero po przeczytaniu pytania tekstowego mieli szansę zauważyć, na czym polegała
różnica między kolejnymi podziałami.
Dekompozycja jest aksjomatem skomplikowanym, stąd wymagała zadania dwóch
pytań numerycznych, a dotyczące jej pytanie tekstowe prosiło badanych o hipotetyczne
porównanie poziomu nierówności w czterech abstrakcyjnych społeczeństwach. Amiel i
Cowell starali się precyzyjnie i wiernie opisać treść aksjomatu, dlatego używali dość
formalnego języka, przez co poprawne zrozumienie pytania wymagało chwili skupienia.
Zmiana języka na bardziej naturalny i zaprezentowanie prostszego przykładu, powiedzmy
dwóch społeczeństw, do których może dołączyć nowy region, mogłyby istotnie wpłynąć na
kształt odpowiedzi badanych.
Tabela 7
Dekompozycja –odpowiedzi na pytania tekstowe i numeryczne.
Numeryczne (p5 & p6)
Próba
Amiel i
N
Cowell
=1108
Polska
N =132

Taka sama
Różne
odpowiedź odpowiedzi

Tekstowe (p14)
Zgoda

Zdecydowana
Niezgoda
niezgoda

57%*

41%

40%

45%

11%

51%*

49%

27%

69%

5%

Źródło: Amiel i Cowell (1992), badania własne
* odpowiedzi zgodne z aksjomatem dekompozycji
Według Amiela i Cowella poparcie dla aksjomatu dekompozycji w ich badaniu było
silne: 57% badanych odpowiedziało w zgodzie z tym aksjomatem na pytanie numeryczne, a
40% na tekstowe. W polskiej próbie analogiczne odsetki były mniejsze, bo 51% i 27%
(tabela 7), ale nadal mówiące o dużej grupie badanych postępujących w zgodzie z tą zasadą.
Spojrzenie na wszystkie pytania – numeryczne i tekstowe – jednocześnie wskazuje, że
jedynie 16% respondentów postąpiło zgodnie z aksjomatem w obu. Istotne jest również to, że
ponownie struktura odpowiedzi na oba pytania sugeruje niewielki związek między nimi5.

5

Gdyby próba była losowa, to hipoteza o zależności odpowiedzi na pytanie tekstowe i numeryczne zostałaby
odrzucona przez test Chi-kwadrat na poziomie istotności 0,05.
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Badani w wywiadach jakościowych nie zauważyli związku między dwoma pytaniami
numerycznymi poświęconymi dekompozycji. Nawet po przeczytaniu pytania tekstowego
potrzeba chwili namysłu aby zauważyć, na jakiej zasadzie skonstruowane są pytania
numeryczne i jak na nie odpowiedzieć zgodnie z aksjomatem dekompozycji.
Badani w wywiadach jakościowych zwrócili również uwagę na fakt, że pierwsze
pytanie numeryczne dotyczące dekompozycji – porównanie (4, 8, 9) z (5, 6, 10) –
przedstawiało przykłady stanowiące swoje lustrzane odbicia, a dokładniej, będące efektem
odjęcia drugiego podziału od (14, 14, 14). Oba przykłady cechuje więc taka sama polaryzacja
i jest to łatwiejsze do zauważenia w przypadku społeczeństwa 3-osobowego niż w przypadku
społeczeństwa 5-osobowego. Część respondentów uznawała więc przykłady 3-osobowe, za
tak samo nierówne, ale nie zauważała, że również drugie porównanie (4, 7, 7, 8, 9) z
(5, 6, 7, 7, 10) ma tę samą cechę, i w tym drugim pytaniu wybierała już inną odpowiedź, nie
zgadzając się tym samym z aksjomatem dekompozycji. Ciężko ocenić skalę tego zjawiska,
stąd nadzwyczaj interesujące byłoby przetestowanie, czy użycie innych przykładów
numerycznych i uproszczenie pytania tekstowego istotnie zwiększyłoby spójność badanych i
poparcie dla aksjomatu dekompozycji.
6.1.1.5. Niezrównoważone bogacenie się
Temkin w swojej książce „Nierówność” (1986) opisał przykład niezrównoważonego
ubożenia, który miał pomóc zrozumieć, jak różne sposoby postrzegania nierówności
przekładają się na ocenę konkretnych podziałów dochodów. Przykład ten opisywał
społeczeństwo, które na początku było idealnie równe i bogate, z biegiem czasu jednak
kolejni członkowie tej społeczności, jeden po drugim, stawali się biedni, aż wreszcie wszyscy
znów mieli dokładnie takie same ale bardzo niskie dochody. Amiel i Cowell analizowali, w
jaki sposób badani oceniają taką sekwencję wydarzeń, choć postanowili odwrócić kolejność
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wydarzeń, stąd w pytaniu tekstowym opisane jest niezrównoważone bogacenie się
społeczności.
Badani

w

wywiadach

jakościowych

często

określali

pytania

dotyczące

niezrównoważonego bogacenia się jako „trudne” – na przykład: „(…) trzy ostatnie [pytania
numeryczne] były no, trochę ciężkie do rozstrzygnięcia po prostu. Ja też nad nimi trochę
więcej spędziłem, (…)” [respondent nr 7547]. Większość ankiet zawierała przynajmniej jedną
wewnętrzną sprzeczność w odpowiedziach dotyczących niezrównoważonego bogacenia się.
Pierwszy typ sprzeczności dotyczył pytań numerycznych: prawie co ósmy badany (12,1% w
polskiej próbie i 11% w próbie Amiela i Cowella (1999, str. 82)) udzielił na nie niespójnej
odpowiedzi. Pytania numeryczne to trzy porównania parami podziałów: (5, 5, 5, 10), (5, 5,
10, 10) i (5, 10, 10, 10). Istnieje 27 możliwych kombinacji odpowiedzi na te trzy pytania i aż
14 z nich jest wewnętrznie sprzecznych poprzez stworzenie cyklu (A > B > C > A > ….) albo
wprowadzenie zaskakującej równości dwóch przykładów (A > B > C, A = C). Rozwiązaniem
tego problemu byłoby poproszenie badanych o porównanie ze sobą tych trzech przykładów
razem i stworzenie ich rankingu. Byłoby to prostsze dla badanych i ułatwiałoby zauważenie
oraz zastanowienie się ogólnie nad procesem ubożenia lub bogacenia się.
Rysunek 6
Treść wybranych pytań numerycznych i tekstowych w przeprowadzonym badaniu.
p7.

A = (5, 5, 5, 10)

B = (5, 5, 10, 10)

p8.

A = (5, 5, 10, 10)

B = (5, 10, 10, 10)

p9.

A = (5, 5, 5, 10)

B = (5, 10, 10, 10)

p15. Przypuśćmy, że mamy społeczeństwo składające się z n osób. Znajduje się w nim jedna
bogata osoba, a wszyscy pozostali (n-1 osób) są tak samo biedni. Pojedynczo, kolejne
biedne osoby zwiększają swój dochód do poziomu osoby bogatej, aż do momentu, gdy
wszyscy, poza jedną osobą, są bogaci. Prosimy zaznaczyć odpowiedź najlepiej opisującą
tę sytuację:
(a) Nierówność stale zwiększa się.
(b) Nierówność stale zmniejsza się.
(c) Nierówność najpierw się zwiększa, a potem zmniejsza.
(d) Nierówność najpierw się zmniejsza, a potem zwiększa.
(e) Nierówność pozostaje taka sama przez cały czas.
(f) Żadne z powyższych

6. ŚLADAMI AMIELA I COWELLA

150

Drugi, znacznie częstszy, typ sprzeczności w tym temacie występował między
odpowiedziami na pytanie tekstowe i na pytania numeryczne. Pytanie tekstowe opisywało
proces niezrównoważonego bogacenia się i pozwalało wybrać badanym jedną z sześciu opcji.
Udzielenie przemyślanej odpowiedzi wymagało więc uważnego przeczytania i chwili
skupienia, jeden z badanych opisał to następująco: „Bo tutaj jednak trzeba było przeczytać te
zdania, każe dwa razy, później przeczytać każdą odpowiedź, przeanalizować, (…). Tutaj na
przykład w tym 15-stym dużo już było wariantów i trzeba było sobie do każdego jeszcze raz
doczytać, czy tak jest na pewno.” [respondent nr 2088]. Porównanie odpowiedzi na pytanie
tekstowe i numeryczne wymagało dużo wysiłku i koncentracji: niektórzy badani opowiadali,
że nawet patrząc na pytanie tekstowe, nie byli pewni, jakie odpowiedzi w pytaniach
numerycznych im odpowiadały, wymagało to narysowania sobie problemu na oddzielnej
kartce. W polskiej próbie, wśród badanych, którzy udzielili spójnej odpowiedzi na pytania
numeryczne, 56,1% wybrało w pytaniu tekstowym odpowiedź sprzeczną ze swoimi
odpowiedziami z pierwszej części ankiety.
Tabela 8
Niezrównoważone bogacenie się – odpowiedzi na pytania numeryczne i tekstowe.
Przy niezrównoważonym bogaceniu
się nierówność...
ciągle rośnie
ciągle spada
najpierw rośnie, a następnie spada
najpierw spada, a następnie rośnie
pozostaje niezmieniona
żadne z powyższych
niespójna odpowiedź w pytaniach
numerycznych
Niepełna odpowiedź

Próba
Amiel i Cowell
Polska
Numeryczne Tekstowe Numeryczne Tekstowe
8%
7%
4%
5%
8%
20%
12%
28%
26%
19%
19%
16%
42%
35%
48%
35%
3%
11%
4%
11%
1%
4%
0%
5%
11%

-

12%

-

1%

4%

2%

0%

N=
1108
Źródło: Amiel i Cowell (1992), badania własne
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Odpowiedzi udzielone przez polskich respondentów nie różnią się znacznie od tych
uzyskanych w oryginalnym badaniu, co prezentuje tabela 8. Późniejsze badania Amiela i
Cowella (1999) pokazały, że odpowiedzi na pytanie tekstowe w dużym stopniu zależą od
sposobu jego sformułowania. Również Devooght (2001, str. 32-35) pokazał, że kolejność, w
jakiej prezentowane są przykłady, jako niezrównoważone bogacenie albo ubożenie, istotnie
wpływa

na

uzyskane

odpowiedzi.

Ogólnie

można

podejrzewać,

że

pytanie

o

niezrównoważone bogacenie się jest obarczone dużym błędem systematycznym.
Kolejnym problemem jest kwestia ciągłości zmiany poziomu nierówności w ocenie
niezrównoważonego bogacenia się. Pytanie tekstowe i pytania numeryczne zakładały z góry,
że nierówność zmienia się w sposób relatywnie ciągły: może najpierw się zmniejszać, a
potem zwiększać, i koniec. Nie może za to raz się zwiększać, zmniejszać, zwiększać,
zmniejszać itd. Trzy podziały nie pozwalają nam ocenić, czy tak jest w istocie. Pytanie
tekstowe sugeruje, że taka ciągłość jest, jej brak można by wyrazić jedynie przez zaznaczenie
odpowiedzi „żadne z powyższych”, która faktycznie była wybierana rzadko. Jednak
uwzględnienie przez Amiela i Cowella (1999) w kolejnych badaniach również przykładów
całkowicie równych, stanowiących początek i koniec procesu niezrównoważonego bogacenia
się, pokazło, że również tutaj badani mieli tendencję do wskazywania odpowiedzi
zakładających pewną ciągłość procesu. Przykład niezrównoważonego bogacenia się niesie ze
sobą wiele ciekawych interpretacji i w sposób interesujący przedstawia problem oceny
nierówności. Z tego względu powinniśmy się upewnić, że udzielone odpowiedzi zostały
przez badanych dokładnie przemyślane i zrozumiane.
Przykład niezrównoważonego bogacenia się pochodzi z całkowicie innego systemu
rozumienia

i

definiowania

nierówności.

Cała

książka

Temkina

(1986)

służyła

zaprezentowaniu jego systemu, który jest w swej naturze istotnie różny od sposobu, w jaki
klasyczne aksjomaty definiują nierówność. Systemy te niekoniecznie są sprzeczne – mogą

6. ŚLADAMI AMIELA I COWELLA

152

prowadzić do podobnych rozwiązań – ale są całkowicie inne w sposobie definiowania
nierówności. Przykład niezrównoważonego bogacenia się jest ważny, wymagający długiego
namysłu i pozwalający na ciekawe i daleko idące interpretacje. Niestety, fakt, że wymaga on
dużo uwagi badanych, oznacza, że raczej powinien mieć poświęcone mu całe badanie (tak,
jak robił to Devooght (2001)).
6.1.2. Problemy kwestionariusza
Badanie Amiela i Cowella było pionierskie – również sam kwestionariusz
wykorzystywał wiele ciekawych pomysłów i interesujących rozwiązań. Warto przyjrzeć się
krytycznie wynikom i metodologii tego badania, aby w przyszłości móc konstruować
analogiczne badania lepiej i uzyskać bardziej wiarygodne odpowiedzi.
6.1.2.1. Zrozumiałość
Większość badanych w wywiadach jakościowych określiła kwestionariusz jako
trudny lub nawet podstępny. Jeden z respondentów uznał go za bardzo interesujący, ale czuł,
że nie zrozumiał niektórych pytań. Ogólnie respondenci zgadzali się ze sobą co do tego, że
poprawne wypełnienie ankiety wymagało koncentracji i namysłu: „po prostu nad każdym
pytaniem trzeba się było zastanowić. Nie była to ankieta jakaś wyjątkowo prosta i nudna na
szczęście, jak to się niekiedy zdarza.” [respondent nr 7610].
6.1.2.2. Nauka w praktyce
Amiel i Cowell podzielili kwestionariusz na dwie oddzielne części: numeryczną i
tekstową. Najpierw badani oceniali konkretne podziały dochodów pod względem
nierówności, potem przechodzili do części tekstowej. Po udzieleniu odpowiedzi na każde
pytanie tekstowe badani mieli się zastanowić, czy wpłynęło ono na ich odpowiedzi z
wcześniejszej, numerycznej części, i jeśli tak, to zanotować swoje nowe odpowiedzi we
wskazanym miejscu. Dzięki takiej strukturze ankiety Amiel i Cowell „umożliwiali badanym
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uczenie się przez działanie, które w sposób nieunikniony zachodzi przy wypełnianiu takiego
kwestionariusza.”(1992, str. 6). Cel badaczy został częściowo osiągnięty, choć oczywiście
strategie i sposoby wypełniania ankiety były bardzo zróżnicowane. Niektórzy respondenci
stwierdzali, że każdą części kwestionariusza wypełniali całkowicie oddzielnie i za każdym
razem musieli o tym myśleć od nowa. Wielu badanych jednak przyznała, że wypełnienie
pierwszej, numerycznej części z konkretnymi przykładami podziałów pomogło im udzielić
odpowiedzi w drugiej, tekstowej części ankiety. Inni stwierdzali, że było dokładnie odwrotnie
– dopiero przeczytanie pytań tekstowych pomogło im zrozumieć i udzielić przemyślanych
odpowiedzi w pierwszej części. Podział na pytania numeryczne i tekstowe miał jednak jedną
podstawową wadę: utrudniał porównywanie ze sobą odpowiedzi na pytania różnego typu,
gdyż wymagało to ciągłego kartkowania. Poza tym problemem, rozpoczęcie badania od
zestawu przykładów wydaje się dobrym sposobem na umożliwienie badanym samodzielnego
przemyślenia i usystematyzowania swoich poglądów dotyczących nierówności dochodów.
6.1.2.3. Odpowiedź „Trudno powiedzieć” i poglądy na temat nierówności
Amiel i Cowell starali się zminimalizować wszelkie braki odpowiedzi bądź
odpowiedzi „ucieczkowe”, dlatego w swym kwestionariuszu nie umieścili odpowiedzi
„trudno powiedzieć” albo „nie mam zdania”. Problem umieszczania tego typu odpowiedzi w
ankietach jest kontrowersyjny i szeroko dyskutowany w literaturze metodologicznej. Temat
pomiaru nierówności jest jednak pod tym względem dość wyjątkowy, gdyż w rozważaniach
na temat pomiaru nierówności dopuszcza się sytuację, w której dwa przykłady są
nieporównywalne. Powołujemy się na aksjomaty, które tworzą częściowy porządek, a więc
mówią o zależnościach jedynie między wybranymi parami przykładów, a jednocześnie
oczekujemy od badanych stworzenia pełnego porządku, czyli jednoznacznego określenia
wyników porównania dla każdej pary podziałów. Nierówność dochodowa jest trudnym i
skomplikowanym tematem. Amaratya Sen stwierdzał, że „Nie ma powodów, aby wierzyć, że
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nasze pojęcie nierówności jako uporządkowania jest kompletne” (1973, str. 5). Możemy więc
spodziewać się, że w przypadku niektórych par badani mogą nie mieć zdania.
Wielu badanych w wywiadach jakościowych zgłaszało problem z udzieleniem
odpowiedzi na jedno albo więcej pytań. Czasem nie mieli zdania; czasami mieli, ale nie byli
go bardzo pewni, a czasem widzieli problem z kilku możliwych perspektyw, które
prowadziły do odmiennych odpowiedzi. „W sumie obydwie odpowiedzi wydają mi się w
miarę sensowne, zależy jak na to patrzeć.” [respondent nr 6038]. Skonstruowanie ankiety,
która umożliwiałaby ocenę, na ile badani są pewni swojej opinii albo jakie inne sposoby
postrzegania danej sytuacji uznają za akceptowalne, byłoby nadzwyczaj interesujące, ale też
metodologicznie trudne. W niniejszym badaniu respondenci nie mieli możliwości zaznaczyć
„trudno powiedzieć”, więc kiedy pragnęli zaznaczyć taką odpowiedź, stosowali inne
rozwiązania:
1.

Zaznaczali odpowiedź, do której nie byli przekonani. „Bym zaznaczył, pomyślałbym i
zaznaczył tak wahając się, nie byłoby to jakoś tak, do końca pewne.”.
[respondent nr 3129].

2.

W pytaniach numerycznych zaznaczali obie odpowiedzi, czyli odpowiadali „tak samo
nierówne”. „Nie no była taka opcja, żeby zaznaczyć oba kółkiem” [respondent
nr 1616].

3.

Pozostawiali pytanie bez odpowiedzi – co ciekawe, to była opcja wybierana
najrzadziej „Spróbowałbym się zdecydować, ale gdybym naprawdę nie wiedział co
zaznaczyć, to bym zostawił puste.”[ respondent nr 6038].
Patrząc na wyniki z niniejszego badania, nie jesteśmy w stanie określić, które

odpowiedzi były udzielone z dużym przekonaniem, a które z dużymi wątpliwościami i
niepewnością. Problem ten można by częściowo rozwiązać, dodając do możliwych opcji
odpowiedź „trudno powiedzieć”, albo „nie mam opinii”, choć ma to różnorakie

6. ŚLADAMI AMIELA I COWELLA

155

metodologiczne konsekwencje. Innym rozwiązaniem jest pytanie badanych nie tylko o
określenie, który z przykładów jest bardziej nierówny, ale też o rozmiar różnic między tymi
przykładami.

Takie

postępowanie

wydłużyłoby

kwestionariusz,

ale

pomogłoby

zidentyfikować, które zmiany w podziałach najsilniej wpływają według badanych na poziom
nierówności. Tego typu dane pozwoliłby również na zastosowanie bardziej zaawansowanych
technik analizy.
6.1.2.4. Pytania numeryczne – graficzna prezentacja przykładów
Pierwsza, numeryczna część kwestionariusza była bardzo minimalistyczna, składała
się tylko z wektorów liczb i informacji, że są to rozkłady dochodów. Amiel i Cowell
opisywali, że „rozkłady są zaprezentowane jako wektory, bez określonej waluty i bez
sugerowania studentom, jakie warunki życiowe i poziom dobrobytu odpowiadają tym
liczbom.” (1992, str. 6). Wielu badanych w wywiadach jakościowych pytało o dokładniejszą
interpretację zaprezentowanych liczb. W sytuacji braku podpowiedzi, co dokładnie oznaczają
oceniane wektory, badani przyjmowali własne założenia. Na przykład, jeden z badanych
przyjął jeden, konkretny poziom dochodu, który uznał za minimum niezbędne do
przetrwania, a co ważniejsze, zmiana tego arbitralnie ustalonego poziomu zmieniała również
jego odpowiedzi. Respondenci mieli również różne pomysły co do tego, czyje dochody są
zaprezentowane. Podział (1, 4, 7, 10, 13) przez jednych był uznawany za dochody pięciu
różnych osób, które tworzą całe społeczeństwo, albo niewielką grupę; ten sam przykład był
przez innych interpretowany jako dochody różnych grup społecznych, a jeden z badanych
uznał nawet, że grupy te mają różne rozmiary, gdyż zwykle najlepiej zarabia tylko kilka
osób, klasa średnia jest dość liczna, a najliczniejsi są ubodzy… Tego typu założenia bardzo
istotnie mogły wpłynąć na odpowiedzi badanych. W kolejnych badaniach Amiel i Cowell
uwzględnili tego typu uwagi i do ankiety wprowadzono wyjaśnienie, że przedstawione
wektory to dochody obywateli pięciu regionów w mitycznym kraju Alfalandii. Dodanie
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takiego wprowadzenia jest bardzo istotne, gdyż interpretacje badanych w wywiadach
jakościowych były bardzo zróżnicowane, a żaden z nich nie pomyślał o tych liczbach, jako o
dochodach zróżnicowanych regionalnie.
Interpretacja liczb zaprezentowanych w wektorach, jeśli chodzi o rozmiar
prezentowanych sum, również była bardzo różnorodna. Jest to ważny aspekt kwestionariusza,
gdyż, jak pokazali Gaertner i Namazie (2003), sugestia, że rozpiętość dochodów w danym
przykładzie jest duża albo mała, wpływa istotnie na odpowiedzi. W niniejszym badaniu
respondenci bardzo różnie interpretowali podane liczby. Niektórzy odpowiadali następująco:
„Traktowałem to jako sytuacje tak po prostu, jako same cyferki.” [respondent nr 6038].
Połowa badanych w wywiadach jakościowych próbowała natomiast odnieść podane liczby do
dochodów w Polsce, ale to wymagało dokonania pewnych przekształceń. Zależnie od osoby
ta sama liczba, na przykład 1, mogła oznaczać 1 złoty, 100 złotych, jak i 1000 złotych –
przykład ten również pokazuje, że większość badanych przemnażała otrzymane liczby, aby
łatwiej wyobrazić sobie prezentowane dochody. Jednakże, nie zawsze osoby te zgadzały się z
aksjomatem niezależności od skali, który stwierdza, że przemnożenie pozostawia nierówność
na tym samym poziomie. Jedna z badanych nie tylko przemnożyła dochody przez 100, ale też
dodała 2000 złotych do każdego, aby uzyskać sumy podobne do tych, jakie faktycznie się
zarabia: „Zawsze to próbowałam sobie przeliczyć na takie sumy pieniężne, jakimi operujemy
prawdziwie i wtedy to się stawało łatwiejsze, bo na takich niewielkich liczbach, gdzie te
różnice na przykład między 1 a 4 nie są tak znaczące, jak między 2100 a 2400, to zawsze to
sobie przeliczałam.” [respondent nr 6565]. Respondenci, którzy nie dokonywali
przekształceń na otrzymanych liczbach, często narzekali, że różnice między podziałami były
niewielkie, przez co trudno było podjąć decyzję, który z nich jest bardziej nierówny. Problem
ten był szczególnie nasilony w przypadku przykładów prezentujących regułę transferów,
gdzie tylko jedna jednostka dochodu zmieniała właściciela.
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Zastosowanie abstrakcyjnych liczb zamiast sum porównywalnych do faktycznych
dochodów Amiel i Cowell uzasadnili chęcią porównywania wyników z badań w różnych
krajach. Porównywalność ta jest jednak mocno ograniczona przez fakt, że wszystkie zbadane
próby były celowe, nie losowe, więc nie są one reprezentatywne ani względem krajów, ani
nawet względem uniwersytetów, z których pochodzili badani. Cel międzynarodowej
porównywalności wyników powinien albo zostać uznany za priorytetowy i realizowany w
pełni, albo uznany za nisko priorytetowy i realizowany tylko w tych aspektach badania, w
których nie stoi w konflikcie z innymi celami. Porzucenie porównywalności między krajami
o różnej walucie, pozwoliłoby zastosować w przykładach sumy odpowiadające dochodom w
danym kraju. Poprawiłoby to jakość uzyskanych danych poprzez powstrzymanie
respondentów przed samodzielnym przekształcaniem ocenianych podziałów i przez to
odpowiadaniem na inne pytania niż te, które faktycznie zostały zadane.
6.1.2.5. Pytania tekstowe
Pytania tekstowe opisywały poszczególne aksjomaty nierówności albo przykłady
zmian w dochodach, których ocena ma istotne konsekwencje teoretyczne. Opisując pytania z
drugiej części Amiel i Cowell stwierdzali: „Jedna z odpowiedzi zaprezentowana w pytaniach
w drugiej części ankiety zwykle odpowiada ‘tradycyjnym’ poglądom z literatury dotyczącej
pomiaru nierówności. Wśród pozostałych odpowiedzi w kwestionariuszu niektóre
odpowiadają poglądom, które również można znaleźć w literaturze, niektóre zostały
zasugerowane przez samych respondentów we wcześniejszych badaniach pilotażowych, a
niektóre po prostu, w tamtym okresie, wydawały nam się dobrym pomysłem.” (1992, str. 7).
Podejście zastosowane przez Amiela i Cowella prowadziło do stworzenia innego i zestawu
odpowiedzi i sformułowań dla każdego pytania.
Tabela 9 zestawia dostępne odpowiedzi na pytania 10, 11a, 11b i 12, w każdym z nich
możliwy był wybór jednej z trzech opcji odpowiadających stwierdzeniu, że nierówność
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wzrośnie, zmaleje, albo pozostanie taka sama. Z metodologicznego punktu widzenia istotne
jest to, że w każdym z tych pytań kolejność odpowiedzi i sposób ich sformułowania były
inne. Kolejne dwa pytania: 13 i 14 teoretycznie mogłyby mieć taki sam zestaw odpowiedzi,
ale zamiast tego pozwalały wybrać jedną z trzech odpowiedzi: zgodę z aksjomatem
nierówności; stwierdzenie, że to zależy od konkretnego podziału dochodów; i odpowiedź
„żadne z powyższych”. Ostatnie pytanie miało za to 6 możliwych odpowiedzi opisujących
zmianę nierówności w kolejnych etapach procesu niezrównoważonego bogacenia się
społeczeństwa. Ogólnie, do każdego pytania był inny zestaw odpowiedzi.
Tabela 9
Zestaw możliwych odpowiedzi na pytania 10-12.
Pytanie
10
a)

(…) nierówność nie
uległa zmianie.

b)

(…) nierówność się
zwiększyła.

c)

(…) nierówność
zmalała.

11a
Nierówność
zmniejszyła się
(…).
Nierówność
pozostała taka
sama.
Nierówność
zwiększyła się.

11b

12

Pozostanie taka
sama

Nierówność (…)
jest taka sama, (…)

Zwiększy się

Nierówność (…)
jest mniejsza (…)

Zmniejszy się

Nierówność (…)
jest większa(…)

Dodatkowo niektóre odpowiedzi w kwestionariuszu miały dołączone możliwe
wyjaśnienia, które mogły powodować wybranie takiej, a nie innej, opcji. Wyjaśnienia te nie
były jednak rozdzielone po równo: w pytaniu 10. były przypisane do każdej odpowiedzi; w
pytaniu 11a tylko do jednej; ale już w 11b do żadnej; a w 12. do dwóch odpowiedzi z trzech.
Dodatkowo, takie wyjaśnienie może zarówno zwiększyć, jak i zmniejszyć częstość
wybierania danej odpowiedzi przez badanych, a nawet wpływać odmiennie na różne grupy
badanych. Na przykład, jeden z respondentów w badaniu jakościowym stwierdził, że
wybierając odpowiedź w pytaniu tekstowym robił to „też na zasadzie eliminacji następnych
[odpowiedzi], które wydają mi się niewłaściwym tokiem myślenia po prostu.” [respondent nr
7610]. Co istotniejsze, jedną z „wyeliminowanych” odpowiedzi była ta, którą oryginalnie
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chciał zaznaczyć, i która była zgodna z jego odpowiedziami z części numerycznej.
Dołączanie wyjaśnień do odpowiedzi ma również inny skutek: odpowiedzi stają się dłuższe i
wymagają więcej czasu i skupienia, żeby je przeczytać ze zrozumieniem. Ogólnie,
wyjaśnienia odpowiedzi były nierównomiernie rozłożone, wydłużały pytania i miały
nieokreślony, ale prawdopodobnie istotny wpływ na wyniki badania.
Tekstowa część kwestionariusza była często opisywana przez respondentów jako
„sugestywna”, często stwierdzano, że „druga [część ankiety] nakierowywała człowieka w
jakiś sposób na odpowiedzi, (…)” [respondent nr 6038]. Stosowanie innej struktury pytania i
dodawanie wyjaśnień do niektórych opcji może wprowadzać zamieszanie, przez co trudniej
odpowiedzieć na takie pytania, a odpowiedź na każde z nich podlega innym wpływom, przez
co trudno jest porównywać wyniki uzyskane przez pytania tekstowe dotyczące różnych
aksjomatów. Nie można stwierdzić, że aksjomat dekompozycji cieszył się większym
poparciem niż aksjomat populacji, bo dotyczące ich pytania tekstowe są diametralnie różne.
Amiel i Cowell zauważyli ten problem, jednak nie dążyli do jego rozwiązania ani nie byli
zainteresowani analizą wpływu, jakie dokonane przez nich decyzje miały na kształt
uzyskanych odpowiedzi (1992, str. 7). W kolejnych badaniach po prostu ograniczyli się do
analizy pojedynczego aksjomatu, a więc i jednego długiego pytania tekstowego.
Postępowanie

takie

częściowo

rozwiązuje

problem,

choć

jest

to

rozwiązanie

niesatysfakcjonujące, gdyż nadal w tym pojedynczym pytaniu występują wyjaśnienia i nadal
nie znamy ich wpływu na odpowiedzi badanych. Niestety analiza wpływu wyjaśnień na
respondentów wymagałaby przeprowadzenia całego oddzielnego badania poświęconego
głównie temu tematowi. Prostszym rozwiązaniem jest usunięcie wszelkich wyjaśnień i
zestandaryzowanie kolejności oraz treści wszystkich odpowiedzi, na tyle, na ile jest to
możliwe.
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6.1.2.6. Zmiana odpowiedzi na pytania numeryczne
Każde pytanie tekstowe odpowiadało zestawowi pytań numerycznych dotyczących

tego samego tematu. Po udzieleniu odpowiedzi na pytanie tekstowe badani byli proszeni o
powrót do swoich wcześniejszych odpowiedzi numerycznych i ponowne ich przemyślenie.
Proszenie badanych o rozważenie zmiany swojej wcześniejszej odpowiedzi jest
rozwiązaniem rzadko stosowanym w badaniach ankietowych, więc stanowiło to zaskoczenie,
albo „bardzo ciekawą” możliwość dla niektórych respondentów. Prawie co drugi badany
faktycznie dokonał zmiany przynajmniej jednej wcześniejszej odpowiedzi, co sugeruje, że
struktura kwestionariusza faktycznie zmotywowała część osób do przemyślenia dokonanych
wyborów. Niestety, różni respondenci różnie zareagowali na tę możliwość. Niektórzy te
dodatkowe pytania po prostu ignorowali: „No na przykład jak są te dopisy ‘czy przeczytanie
powyższego tekstu zmieniło coś…’ jest tak pod każdym, to właściwie, jak ja czytałam tę
ankietę, to jakoś nie zwracałam na to uwagi i tutaj w żadnym nie wpisywałam, (…).I jakoś
tego nie porównywałam, więc wydaje mi się, że to zajmowało trochę miejsca, tak wydłużało
te pytania (…).” [respondent nr 2088], niektórzy też uznali, że te pytania wprowadzają
zamieszanie, albo odpowiadanie na nie jest męczące. Patrząc na odpowiedzi badanych, nie
jesteśmy w stanie stwierdzić, czy brak zmiany odpowiedzi jest efektem stabilnych poglądów,
czy po prostu tego, że badany swoich odpowiedzi tekstowych z numerycznymi nie porównał.
Nawet jeśli dana osoba zmieniła jedną swoją odpowiedź, nie oznacza to, że sprawdzała
pozostałe. Fakt, że prośba o zmianę odpowiedzi jest oddzielnym pytaniem też ma swoje
konsekwencje, bo zmuszamy badanych, aby przyznali się do błędu. Jeden z respondentów w
wywiadach jakościowych przyznał się do „oszukiwania”, jak to określił, bo zamiast wpisać,
że zmienił swoją odpowiedź w przeznaczonym na to miejscu, zmienił jej treść w
oryginalnym pytaniu, żeby nikt nie zauważył, że zmienił zdanie.
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Ogólnie, proszenie badanych o przemyślenie swoich odpowiedzi pozytywnie
wpłynęło na poziom spójności udzielonych odpowiedzi kosztem stworzenia dłuższego i
bardziej skomplikowanego kwestionariusza. Problem ten można częściowo rozwiązać
umieszczając pytania tekstowe i odpowiadające im pytania numeryczne obok siebie,
rozwiązanie takie jednak ma swoje inne konsekwencje, między innymi porzucenia idei
uczenia się w działaniu. Zastosowanie interaktywnego, komputerowego kwestionariusza
pozwoliłoby ominąć ten problem poprzez przywoływanie odpowiednich pytań numerycznych
we właściwym momencie, ale zmiana formy badania jest istotną modyfikacją, która może
wpłynąć na badanych. Ogólnie proszenie badanych o ponowne przemyślenie odpowiedzi jest
ciekawym rozwiązaniem: pozwala sprawdzić, czy argumenty pojawiające się w dyskusji
publicznej i naukowej, są na tyle przekonujące, by zmienić zdanie badanych. Równocześnie
jest to działanie, które ma swoje wady i trzeba rozważyć, a najlepiej eksperymentalnie
porównać, różne rozwiązania pojawiających się problemów.
6.1.2.6.1. Porównywalność odpowiedzi na pytania numeryczne i tekstowe
Obie części ankiety: tekstowa i numeryczna dotyczą tych samych problemów i
aksjomatów, ale różnią się istotnie sposobem prezentacji tych kwestii oraz wnioskami, jakie
można wyciągnąć na podstawie uzyskanych odpowiedzi. Pytania numeryczne porównują ze
sobą dwa podziały dochodów, bez uwzględnienia ich kolejności i bez dodatkowych sugestii
co do znaczenia tych podziałów. Pytania tekstowe przedstawiają sytuację, gdy jeden podział
dochodów zostaje przekształcony w inny – jak napisali Amiel i Cowell „(…) wprowadza się
dodatkowy czynnik, a dokładniej kolejność, w jakiej zaprezentowane są przykłady.” (1992,
str. 13). Czynnik ten jest istotny, gdyż ludzie mają tendencję do różnego oceniania strat i
zysków (Kahmenan i Tversky, 1979). Efekt ten widać zresztą w odpowiedziach badanych z
wywiadów jakościowych: „Natomiast kiedy mówimy o wzbogacaniu się, bądź jakimś takim
procesie, to już jest ta nierówność inaczej.” [respondent nr 5414], „Uhm, właściwie tak, bo
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dostać, a zabrać, jakoś nie wiem, warunkowały może trochę moją zmianę odpowiedzi w
niektórych sytuacjach.” [badany nr 6565]. Fakt wprowadzenia przez pytania tekstowe
kolejności czasowej do porównania podziałów dochodów może być jedną z przyczyn
rozbieżności w odpowiedziach respondentów między pytaniami tekstowymi i numerycznymi.
Pytania tekstowe wprowadzają jeszcze jeden istotny element, a mianowicie
interpretację, zwrócenie uwagi badanych na pewien wybrany aspekt zaistniałej sytuacji i
zasugerowanie, jakie

to

może mieć znaczenie.

Przykładowo

stwierdzenia typu:

„wystarczająco pieniędzy, by zaspokoić swoje podstawowe potrzeby”, „udział bogatych”,
mogą zmienić sposób interpretowania przez badanych sytuacji, którą mają ocenić. Część
respondentów w wywiadach jakościowych wskazywała, że pierwsza część ankiety była
bardziej „obiektywna”, a druga wprowadzała do oceny uczucia. Nie ma nic dziwnego w tym,
że nasze oceny emocjonalne różnią się od obiektywnych, co może tłumaczyć część
niezgodności w odpowiedziach z pierwszej i drugiej części ankiety.
Różnice między pierwszą i drugą częścią ankiety dotyczą również wniosków, jakie
można wyciągnąć na podstawie uzyskanych odpowiedzi. Dane z części numerycznej
pozwalają nam określić, jaki odsetek badanych postępował w ocenie konkretnych podziałów
dochodów zgodnie z zaleceniami poszczególnych aksjomatów nierówności. Odpowiedzi z
części tekstowej pozwalają nam określić, jaki odsetek badanych zgadza się z danym
aksjomatem i go popiera. W tym kontekście odpowiedzi z drugiej części mają dużo większą
wagę teoretyczną. Amiel i Cowell zrezygnowali z porównywania odpowiedzi z pierwszej i
drugiej części kwestionariusza, uznając, że każda z nich dotyczyła innego aspektu
nierówności (1993, str. 13). Uważam, że o ile bycie świadomym różnic między odmiennymi
typami pytań i ich konsekwencji jest istotne, o tyle nie powinno nas to powstrzymywać przed
wykorzystaniem w pełni uzyskanych danych. Pytania numeryczne i tekstowe różnią się

6. ŚLADAMI AMIELA I COWELLA

163

znacznie, każdy z nich pokazuje problem pomiaru nierówności z innej perspektywy, i właśnie
dlatego pytania te powinny być ze sobą zestawiane i porównywane.
6.1.2.7. Niekonwencjonalne i niespójne odpowiedzi
Ogromna liczba niekonwencjonalnych, niespójnych i nielogicznych odpowiedzi
stanowi istotny problem badania Amiela i Cowella. Jednym z powodów wielości niespójnych
odpowiedzi jest fakt, że bardzo wiele pytań w ankiecie dotyczy tego samego tematu, stąd
oczekujemy że wybory dokonane w każdym z nich będą ze sobą w zgodzie. Porównania
między pytaniami tekstowymi i numerycznymi dawały sześć okazji do niespójności: po
jednej na każdy aksjomat plus przykład niezrównoważonego bogacenia się. Zależnie od
aksjomatu skala tych sprzeczności była różna, od 13,1% do 56,1% badanych (tabela 10).
Odsetek badanych, którzy postąpili inaczej w pytaniu numerycznym, niż zadeklarowali w
pytaniu tekstowym, mógłby służyć jako wskaźnik niejednoznaczności, niejasności
poszczególnych aksjomatów opisanych w części tekstowej. Niestety, ponieważ struktura i
sformułowanie pytań tekstowych istotnie różni się miedzy pytaniami, nie jesteśmy w stanie
oddzielić efektu aksjomatu od efektu konkretnej konstrukcji danego pytania. Szczególnie
widać to w przypadku niezrównoważonego bogacenia się, gdzie skomplikowanie tematu,
sześć opcji odpowiedzi i trzy przypisane mu pytania numeryczne doprowadziły do tego, że
ponad połowa próby udzieliła odpowiedzi wewnętrznie sprzecznych. Podobnie, relatywnie
niewielka liczba konfliktów w odpowiedziach dotyczących reguły transferów i dekompozycji
wynikała częściowo z faktu, że możliwe odpowiedzi w pytaniu tekstowym i numerycznym
były różne i tylko jedna odpowiedź z drugiej części narzucała jakiekolwiek oczekiwania
względem odpowiedzi z pierwszej części ankiety.
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Tabela 10
Odsetki respondentów, których odpowiedzi na tekstowe i odpowiadające im
numeryczne pytania były sprzeczne.
Odsetek respondentów o
niespójnych odpowiedziach
41.2%
33.3%
26%
31.8%
13.1%
56,10%

Niezależność od skali (p1, p10)
Niezależność od dodania stałej (p2, p11a)
Aksjomat populacji (p3, p12)
Reguła transferów Pigou-Daltona (p4, p13)
Dekompozycja (p5, p6, p14)
Niezrównoważone bogacenie się (p7,p8,p9,p15)
Źródło: Amiel i Cowell (1992)
Uwaga: dla niezrównoważonego bogacenia się odsetek jest policzony wśród badanych,
którzy udzielili niesprzecznej odpowiedzi na pytania numeryczne dotyczące tego tematu.
Poza wyżej opisanymi możliwymi niespójnościami możliwe były jeszcze inne
nielogiczne lub zaskakujące odpowiedzi, na które uwagę zwrócili Amiel i Cowell:
1.

Niezależności od dodania stałej poświęcono dwa pytania tekstowe: jedno o
dodawaniu, a drugie o odejmowaniu stałej. Prawie co piąty badany (19,1%) udzielił
na te dwa pytania niespójnej odpowiedzi.

2.

Aksjomaty o niezależność od dodania stałej i skali są uznawane za rywalizujące ze
sobą, stąd duży odsetek odpowiedzi zgodnych z oboma tymi aksjomatami był dla
Amiela i Cowella dużym zaskoczeniem. W polskiej próbie 29% respondentów
postąpiło w zgodzie z oboma aksjomatami w pytaniach numerycznych, a 41% w
pytaniach tekstowych6.

3.

Niezrównoważonemu bogaceniu się poświęcono trzy pytania numeryczne, na które w
sposób niespójny, a konkretnie nieprzechodni, udzieliło odpowiedzi 12,1% badanych.

Ogólnie, jedynie 11 osób ze 132 przebadanych (8,3%) w polskiej próbie wypełniło
ankietę w sposób całkowicie spójny. Jest to efekt skumulowania się całego zestawu pytań, na

6

41% gdy porównujemy odpowiedzi na pytania p10 i p11a, oraz 35,1% gdy porównujemy odpowiedzi na
pytania p10 i p11b.
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które można udzielić wzajemnie sprzecznych odpowiedzi. Niniejszy artykuł opisał możliwe
źródła tych niespójności: niektóre problemy były drobne i dotyczyły pojedynczych pytań, a
inne bardziej ogólne. Zmiana nawet kilku z analizowanych elementów powinna obniżyć
liczbę sprzecznych odpowiedzi i poprawić trafność uzyskiwanych danych.
6.1.3. Wnioski
Wyniki niniejszego badania, jak oryginalnego badania Amiela i Cowella (1992)
pokazują ogólny brak poparcia dla najbardziej popularnych miar nierówności. Wiele
konfliktujących ze sobą i niekonwencjonalnych odpowiedzi, badani, którzy w wywiadach
jakościowych prezentują inne opinie, niż wynikałoby to z wyborów dokonanych w ankiecie,
pokazują, że jest problem z jakością uzyskanych danych. Niniejsze badanie pokazało, że jest
wiele źródeł występowania niespójnych odpowiedzi w wynikach. Wiele z napotkanych
problemów da się rozwiązać odpowiednio dostosowując metodologię badania.
Przede wszystkim sam kwestionariusz był długi i trudny do wypełnienia, częściowo z
powodu trudnej tematyki, jakiej dotyczył. Z tego powodu jest nadzwyczaj ważne, aby
ograniczać liczbę pytań i konstruować je z myślą o zrozumiałości i łatwości wypełniania.
Dwukrotne pytanie w pytaniach tekstowych o ten sam aksjomat nie jest konieczne. Cel
kwestionariusza powinien być dobrze określony, a sama ankieta powinna zawierać wyłącznie
takie pytania, które ten cel realizują. Jeśli chcemy weryfikować poparcie dla klasycznych
aksjomatów pomiaru nierówności, to powinniśmy usnąć z ankiety pytania dotyczące innych,
nawet równie ciekawych, tematów, jak przykład niezrównoważonego bogacenia się. Podziały
dochodów powinny być dobrze określone i opisane, a jeśli nie musimy martwić się o
międzynarodową porównywalność wyników, to wskazane jest zastosowanie konkretnej
waluty i sum odpowiadających zarobkom w danym społeczeństwie. Pytania powinny unikać
języka formalnego i używać jak najmniej abstrakcyjnych przykładów. Odpowiedzi w
pytaniach tekstowych powinny zostać uproszczone i zestandaryzowane, a dodatkowe
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uzasadnienia poszczególnych opcji, usunięte. Dzięki tym działaniom udzielanie odpowiedzi,
jak i późniejsza interpretacja i porównywanie wyników, stałyby się łatwiejsze.
Ilość sprzecznych i zastanawiających odpowiedzi mogłaby też zostać istotnie
ograniczona poprzez łączenie dwóch potencjalnie konfliktujących ze sobą pytań w jedno. W
części numerycznej można zamienić dwa porównania parami na proste zadanie ułożenia
trzech lub czterech przykładów w ranking. Interesujące byłoby również dodanie opcji
„Trudno powiedzieć” i „Nie mam zdania”, aby sprawdzić, czy poprawią one jakość
uzyskanych danych.
Zadawanie badanym zarówno pytań numerycznych, jak i tekstowych wydłuża
kwestionariusz i zwiększa szansę, że uzyskamy sprzeczne odpowiedzi. Równocześnie
odpowiedzi na te pytania odzwierciedlają różne sposoby patrzenia na problem nierówności,
co sprawia, że nie tylko warto pytania te zadawać, ale i porównywać odpowiedzi. Podział
kwestionariusza na dwie części: numeryczną i tekstową zdaje się faktycznie pozwalać
badanym przemyślenia problemu nierówności i usystematyzowania swoich poglądów przed
przejściem do bardziej perswazyjnych pytań tekstowych. Wysoki odsetek odpowiedzi
sprzecznych między dwoma typami pytań można próbować zmniejszyć poprzez zmianę
struktury kwestionariusza, tak by numeryczne i odpowiadające im tekstowe pytania były
obok siebie, albo zmieniając typ kwestionariusza, na przykład prowadząc badanie przy
pomocy interaktywnej ankiety komputerowej.
Reasumując, wyniki uzyskane zarówno przez Amiela i Cowella, jak i w niniejszym
badaniu są obciążone wysokim poziomem błędu, ale wskazują na występowanie ważnych
problemów i motywują do poszukiwania odpowiedzi na istotne pytania. Ulepszania
metodologii badawczej zaproponowane w tym rozdziale są oparte na wynikach wywiadów
jakościowych z wybranymi respondentami oraz na analizie metodologicznej. Wszystkie te
propozycje wymagają przetestowania w badaniach empirycznych, czym częściowo zajmie się
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następny podrozdział. Ogólnie, wszystkie sugerowane zmiany mają na celu stworzenie
narzędzia pozwalającego zrozumieć, jak badani naprawdę postrzegają nierówność.
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6.2. Modyfikacja badań Amiela i Cowella7
(tekst pisany wspólnie ze Zbigniewem Karpińskim8)
Wyniki

opisanego

powyżej

badania

wskazywały,

że

wartościowe

byłoby

wprowadzenie kilku istotnych zmian do oryginalnego kwestionariusza Amiela i Cowella
(1992). Zalecenia z poprzedniego podrozdziału były uzasadnione odpowiedziami badanych i
analizą ankiety, jednak, aby uzyskać pewność, że są one sensowne, należało je poddać
rygorystycznemu

testowi

empirycznemu.

Wyniki

przeprowadzonego

testu

zostały

zanalizowane pod kątem ilości sprzecznych i zagadkowych odpowiedzi badanych.
Oczywiście, brak takowych odpowiedzi nie gwarantuje, że badanie było trafne i rzetelne,
jednak ogromna ilość odpowiedzi sprzecznych sugeruje, że zastosowane narzędzie ani trafne,
ani rzetelne nie było.
Niniejsza analiza koncentruje się na samym kwestionariuszu, ponieważ jest on
jednym z najważniejszych elementów badania. Metodologowie wielokrotnie pokazywali, jak
kolejność pytań, sposób ich prezentacji i sformułowania istotnie wpływają na uzyskane
odpowiedzi. Ponieważ wszystkie dotychczasowe badania przeprowadzane były na próbach
celowych, stąd nie możemy ich wykorzystać jako standardu porównawczego dla wyników z
innej próby i przy pomocy innego narzędzia badawczego. Aby dokonać oceny
wprowadzonych zmian, musieliśmy posłużyć się więc eksperymentem i losowo podzielić
badanych na dwie grupy: kontrolną i eksperymentalną. Grupa kontrolna otrzymała, podobnie
jak badani w poprzednim badaniu, oryginalny kwestionariusz Amiela i Cowella; grupa
eksperymentalna natomiast wypełniała zmodyfikowaną wersję ankiety. Zastosowanie
losowego podziału badanych na dwie grupy umożliwiło testowanie, czy uzyskane różnice są
7

Niniejszy tekst częściowo pokrywa się z nieopublikowanym tekstem: Measuring perceptions of income
inequality napisanym wspólnie ze Zbigniewem Karpińskim.
8
Zbigniew Karpiński, Instytut Filozofii i Socjologii, Polska Akademia Nauk, ul. Nowy świat 72, pokój 116,
Warszawa, 00-330, Polska. E-mail: Zbigniew.Karpinski@ifispan.waw.pl
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istotne statystycznie. Niniejszy rozdział przedstawia, w jaki sposób zmodyfikowano
oryginalną ankietą Amiela i Cowella, a następnie omawia, jak wprowadzone zmiany
wpłynęły na wyniki.
6.2.1. Metodologia badawcza
Celem

niniejszego

badania

było

stworzenie

i

przetestowanie

modyfikacji

oryginalnego kwestionariusza Amiela i Cowella (1992), aby uzyskać bardziej trafne i rzetelne
dane. Mieliśmy nadzieję, że będzie się to objawiać poprzez zmniejszenie się odsetka
sprzecznych i zastanawiających odpowiedzi. Definicja sprzecznych i zastanawiających
odpowiedzi częściowo była wprowadzona w poprzedniej części rozdziału, dodatkowo będzie
ona opisywana przy okazji każdego aksjomatu, a szczegółowy spis warunków logicznych
został załączony w aneksie. Oba kwestionariusze: oryginalny i zmodyfikowany można
również znaleźć w aneksie do tego rozdziału. Opisane poniżej modyfikacje ankiety miały
sprawić, żeby jej wypełnianie było prostsze i bardziej intuicyjne dla respondentów, dzięki
czemu łatwiej mogli się oni skupić się na meritum.
6.2.1.1. Oryginalny i zmodyfikowany kwestionariusz
Największą modyfikacją wprowadzoną do oryginalnego kwestionariusza była zmiana
kolejności pytań. Zamiast, jak w oryginalnym badaniu, grupować pytania według typu, w
zmodyfikowanej ankiecie pytania zostały uporządkowane tematycznie. Pytania dotyczące
jednego aksjomatu znajdowały się więc na sąsiadujących stronach, tak, by wszystkie były
równocześnie dla respondentów widoczne. W każdym bloku tematycznym najpierw
przedstawiano pytania numeryczne, a dopiero potem tekstowe, jednak już na etapie
wypełniania pytania numerycznego badany miał w zasięgu wzroku następne, tekstowe
pytanie.
Powyższa zmiana miała ułatwić badanym powrót do odpowiedzi na pytania
numeryczne po przeczytaniu pytania tekstowego, co stanowi dużą zaletę takiego układu.
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Wadą jest jednak fakt, że badani mogli w łatwy sposób zdecydować, by pominąć pytanie
numeryczne i wypełnić je dopiero po przeczytaniu bardziej sugestywnego i wyjaśniającego
pytania tekstowego. Spodziewaliśmy się więc, że uzyskane wyniki będą bardziej spójne z
obu tych powodów, nie jesteśmy jednak w stanie określić, który z nich miał większy wpływ
na odpowiedzi badanych. Można argumentować, że sytuacja, w której badany czyta najpierw
pytanie tekstowe, a dopiero potem numeryczne, prowadzi do sztucznie wymuszonej
spójności. O ile jednak uważamy, że wypełnienie najpierw pytań numerycznych jest lepsze,
gdyż pomaga samemu badanemu się zastanowić, o tyle sądzimy, że wypełnienie pytań
numerycznych po przeczytaniu pytania tekstowego nie jest złą rzeczą, jeśli obie odpowiedzi
są przemyślane. Ogólnie, spodziewaliśmy się, że zmiana uporządkowania pytań ułatwi
porównywanie odpowiedzi, co wpłynie istotnie na wybory badanych, znacznie zwiększając
odsetek odpowiedzi spójnych.
Drugą istotną modyfikacją była zmiana sposobu prezentacji podziałów dochodów:
zamiast wektorów liczb zastosowaliśmy wykresy słupkowe (takie, jak wykres przedstawiony
na rysunku 7). Istnieje wiele sposobów prezentacji podziałów dochodów (o czym można
dokładniej przeczytać w rozdziale 3.). Przykładowo, Amiel i Cowell używają w większości
swoich badań wektorów liczb reprezentujących ludzi, grupy albo regiony. Eksperymentowali
oni również z przedstawianiem podziałów dochodów w postaci osi dochodów z
umieszczonymi na niej sylwetkami ludzi, otrzymującymi dane dochody (1999). Inni badacze
stosowali również wykresy kołowe (na przykład Bernasconi, 2002), tak, jak często się
przedstawia loterie w badaniach na temat ryzyka. My zdecydowaliśmy się na wykresy
słupkowe, gdyż jest to popularny sposób przedstawiania danych, a słupki mogą badanym
przypominać stosy monet, które każda osoba, czy region otrzymują, co dodatkowo powinno
ułatwić odczytywanie wykresu. Podczas pretestów i wcześniej opisywanych wywiadów
jakościowych badani bardzo pozytywnie reagowali na prezentacje dochodów w postaci
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wykresów słupkowych i nie mieli problemu z ich poprawnym odczytaniem. Ideą tej
modyfikacji było ułatwienie badanym zrozumienia i wyobrażenia sobie prezentowanych
przykładów.
Rysunek 7
Typ wykresu słupkowego zastosowany w zmodyfikowanym
prezentujący wektor dochodów (1 000, 2 000, 3 000, 4 000, 5 000).
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Zmiana sposobu reprezentacji graficznej nie była jedyną modyfikacją dotyczącą
przykładów podziałów dochodów. Zmiany, jakie jeszcze wprowadziliśmy, to: zmiana waluty
z abstrakcyjnych jednostek na polską złotówkę oraz zmiana sum, tak by odpowiadały one
poziomowi realnych zarobków w Polsce. Do ankiety dodano również informację, że podane
sumy to dochody uzyskiwane przez członków równolicznych grup dochodowych, a nie
jedynie pojedynczych osób. Poniżej każdego słupka umieszczono grafikę przedstawiającą
kilka sylwetek ludzkich, aby graficznie przedstawić, że dochody dotyczą grup, i że grupy te
są równoliczne. Zmiana jednostek dochodowych na złotówki, a także skali prezentowanych
sum jest istotna i zauważalna. Oryginalne, abstrakcyjne liczby używane przez Amiela i
Cowella mieściły się w zakresie od 1 do 20. Argumentowali oni, że niezdefiniowane
jednostki pozwolą na zachowanie uniwersalności kwestionariusza i międzynarodowe
porównywanie wyników. Jednakże porównywalność międzynarodowa i tak nie została
osiągnięta z powodu celowej natury zastosowanych prób, dlatego zdecydowaliśmy się na
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zastosowanie innego rozwiązania. Podziały dochodów w zmodyfikowanej ankiecie są
efektem przemnożenia oryginalnych przykładów przez 200, 300, albo 400 złotych zależnie
od aksjomatu, którego dotyczył danych przykład. Przy dobieraniu dokładnej wartości
mnożenia kierowano się tym, żeby przeciętne dochody były w granicach 2-3 tysięcy (bo w
takim zakresie mieści się przeciętny dochód w Polsce wg danych GUS), a maksymalny
dochód nie przekraczał 4 500 albo 6 000 (w przypadku reguły transferów). Ogólnie,
przykłady zaprezentowane w zmodyfikowanym kwestionariuszu są podobne do tych z
oryginalnego badania, różnią się jednak walutą, dokładnym określeniem uzyskujących
dochód oraz przemnożeniem przez stałą.
Opierając się na uwagach badanych z poprzedniego podrozdziału, jak i na
późniejszych ankietach Amiela i Cowella (Amiel i Cowell, 1999; Amiel et al., 2012), w
których zawarli oni wprowadzenie do ankiety, umieściliśmy w zmodyfikowanym
kwestionariuszu wprowadzenie wyjaśniające, jak odczytywać prezentowane przykłady.
Finalna ankieta zawierała więc najpierw standardowy wstęp, mówiący o tym, że nie ma
„złych” ani „dobrych” odpowiedzi, że ankieta jest anonimowa itp., a następnie wprowadzenie
opisujące

dokładnie

znaczenie

prezentowanych

podziałów

wraz

z

przykładem.

Opisywaliśmy, podobnie, jak Amiel i Cowell w swoich późniejszych badaniach, trzy fikcyjne
kraje znajdujące się na tym samym poziomie rozwoju gospodarczego i używające tej samej
waluty. Typowy wykres przedstawiał dochody pięciu równolicznych grup: każdy członek
danej grupy otrzymywał tyle samo, dochody osób z różnych grup natomiast różniły się.
Ogólnie, spodziewaliśmy się, że dołączenie wprowadzenia ułatwi badanym zrozumienie
pytań numerycznych i udzielenie adekwatnych odpowiedzi.
Pytania numeryczne, które były źródłem największego odsetka zastanawiających
(niezależność od skali i dodania stałej) oraz sprzecznych (niezrównoważone bogacenie się)
odpowiedzi zostały zamienione z porównań parami na układanie trzech przykładów w
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ranking. Przykładowo, pytania dotyczące niezależności od skali i dodania stałej w
oryginalnym kwestionariuszu porównywały parami ze sobą przykład bazowy (5, 8, 10) z
wynikowymi (10, 16, 20) i (10, 13, 15). W zmodyfikowanej ankiecie badany był proszony o
określenie, które z tych trzech przykładów są najmniej, a które najbardziej nierówne. W
podobny sposób zmieniono również pytanie dotyczące reguły transferów. W oryginalnym
badaniu było to wprawdzie tylko jedno pytanie numeryczne, czyli porównanie dwóch
przykładów. Odsetek osób, które zgadzały się z regułą transferów w pytaniu tekstowym, a
postępowały inaczej w pytaniu numerycznym, był jednak przytłaczający i było to częściowo
spowodowane specyficznym doborem przykładów. Z tego powodu zdecydowaliśmy się na
dodanie jeszcze jednego przykładu transferu i zamianę tego pytania na pytanie rankingowe.
Zamiana porównań parami na pytania rankingowe bardzo dobrze sprawdzała się podczas
pretestów, ułatwiając respondentom przemyślenie problemu, którego dotyczyło pytanie.
Modyfikacje kwestionariusza dotknęły również pytań tekstowych, ich natura była
jednak odmienna. O ile pytania numeryczne zostały raczej rozbudowane, przynajmniej
przestrzennie, o tyle pytania tekstowe były upraszczane, standaryzowane i skracane. We
wcześniejszej sekcji (6.1.2.5) opisano dokładnie problemy pytań tekstowych w oryginalnym
kwestionariuszu: różną kolejność i sformułowanie odpowiedzi oraz uzasadnienia dołączone
do niektórych opcji. Ponieważ oba te elementy mogły mieć negatywny wpływ na jakość
uzyskanych odpowiedzi, postanowiliśmy je usunąć. Oznacza to, że wszystkie uzasadnienia
zostały pominięte, ustalono jedno standardowe sformułowanie zestawu odpowiedzi, które
były przedstawiane badanym w tej samej kolejności: „Nierówność zmaleje”, „Nierówność
pozostanie taka sama” i „Nierówność wzrośnie”. Zmiana ta dotyczyła większości pytań
tekstowych, ale niestety nie wszystkich, gdyż w przypadku niektórych aksjomatów nie było
to możliwe. Ogólnie, dzięki usunięciu wyjaśnień oraz zestandaryzowaniu dostępnych
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zestawów odpowiedzi pytania tekstowe stały się krótsze, bardziej czytelne i mniej
sugestywne.
Zmianie, a dokładniej uproszczeniu, uległo też pytanie tekstowe dotyczące
dekompozycji, które w oryginalnym kwestionariuszu było napisane bardzo formalnie.
Mówiono tam o społeczeństwach A, B, C i C’, które są ze sobą łączone i porównywane.
Pytanie to zmieniono w sformułowaną w bardziej naturalnym języku opowieść o Alfa i
Betalandii do której dołączają imigranci z Deltalandii. Mieliśmy nadzieję, że dzięki takiej
zmianie pytanie to stanie się bardziej zrozumiałe dla badanych.
Amiel i Cowell mieli na celu zminimalizowanie braków odpowiedzi w swoim
badaniu, dlatego nie umieścili w nim opcji „trudno powiedzieć”, ani żadnej podobnej
możliwości uchylenia się od udzielenia odpowiedzi. Sądziliśmy jednak, że działanie to mogło
doprowadzić do zwiększonej liczby zastanawiających i sprzecznych odpowiedzi. Oczywiście,
wciąż trwa spór między naukowcami, o to czy odpowiedzi „trudno powiedzieć” należy
umieszczać w kwestionariuszach, czy też nie. Jednakże, aksjomaty pomiaru nierówności z
natury rzeczy uznają pewne przykłady za nieporównywalne. W tej sytuacji odmawianie
badanym możliwości uznania wyniku porównania dwóch przykładów za nieokreślony
wydaje się nam niewłaściwe. Badani mogą przecież zgadzać się na przykład ze słabą regułą
transferów, aksjomatem populacji i anonimowością i tylko tymi zasadami kierować się w
swoich ocenach. Respondent taki, teoretycznie idealny, byłby równocześnie źródłem bardzo
wielu odpowiedzi „trudno powiedzieć” w ankiecie. Sądzimy, że badany bez wyrobionego
zdania na dany temat, może, jeśli zostanie zmuszony do zaznaczenia czegoś, dokonać
wyboru losowego albo obarczonego dużym błędem, co zwiększyłoby odsetek sprzecznych i
niespójnych odpowiedzi w badaniu. Z powyższych powodów zdecydowaliśmy się umieścić
w ankiecie odpowiedzi „zależy od sytuacji” oraz „trudno powiedzieć”, chociaż jesteśmy
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świadomi wciąż toczącej się debaty na ten temat i planujemy w przyszłości przeprowadzić
badanie dokładniej analizujące wpływ tej zmiany na wyniki badania.
Wynikiem wprowadzonych zmian, podsumowanych w tabeli 11, jest dłuższy,
bardziej graficzny i tematycznie zorganizowany kwestionariusz, który powinien być
łatwiejszy do zrozumienia i wypełnienia przez badanych. Wprowadzone modyfikacje
dotykają niemalże wszystkich aspektów ankiety. Pytania zostały uporządkowanie
tematycznie, a nie według typu pytań. Podziały dochodów zostały zaprezentowane przy
pomocy wykresów słupkowych, a nie wektorów liczb. Zmodyfikowany kwestionariuszu
używa konkretnej, zamiast abstrakcyjnej, waluty, a zaprezentowane sumy odpowiadają
realnym zarobkom w Polsce. Odpowiedzi na pytania tekstowe zostały zestandaryzowane i
pozbawione dodatkowych uzasadnień, które znajdowały się przy niektórych odpowiedziach z
oryginalnego kwestionariusza. Na początku ankiety dodano wprowadzenie instruujące, jak
należy czytać przedstawione przykłady dochodów. Do wszystkich pytań dodano również
opcję „trudno powiedzieć” i „zależy od sytuacji w tym kraju”. Finalnie, niektóre porównania
parami zostały zamienione w prośbę o stworzenie trzyelementowego rankingu. Ogólnie,
spodziewaliśmy się, że wprowadzone zmiany poprawią trafność i rzetelność narzędzia
badawczego, co pozytywnie wpłynie na jakość uzyskanych danych.
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Tabela 11
Opis różnic między oryginalnym i zmodyfikowanym kwestionariuszem.
Oryginalny kwestionariusz

Zmodyfikowany kwestionariusz

Pytania uporządkowane według typu: najpierw
numeryczne, potem tekstowe

Pytania uporządkowane tematycznie:
numeryczne i tekstowe pytania dotyczące
jednego tematu na sąsiadujących stronach

Podziały dochodów zaprezentowane jako
wektory liczb

Podziały dochodów zaprezentowane jako
wykresy słupkowe

Brak waluty, abstrakcyjne jednostki dochodu

Walutą jest polski złoty

Dochody odpowiadają realnym zarobkom w
Polsce, są na poziomie od 400 do 5200 np..
(1000, 1600, 2000)
Dochody otrzymują członkowie równolicznych
Nieokreślony odbiorca dochodów
grup dochodowych z mitycznego kraju np.
Alfalandii.
Wszystkie pytania numeryczne to porównanie Wybrane pytania numeryczne połączone i
ze sobą dwóch przykładów, czyli porównania
zamienione na uporządkowanie, ułożenie w
parami.
ranking, trzech przykładów.
Pytanie dotyczące dekompozycji sformułowane
Pytanie dotyczące dekompozycji stosuje
w naturalnym języku mówi o Alfa i Betalandii,
formalny i abstrakcyjny język.
do których dołączają imigranci z trzeciego
kraju.
Pytanie o regułę transferów prezentuje przykład Pytanie o regułę transferów prezentuje dwa
jednego transferu.
przykłady transferów (jeden dodano).
Dochody to abstrakcyjne liczby od 1 do 20
np. (5, 8, 10)

Niektóre odpowiedzi tekstowe mają dołączone
uzasadnienia.

Wszystkie odpowiedzi tekstowe są neutralne,
pozbawione uzasadnień.
Wszystkie odpowiedzi na pytania tekstowe
Różna kolejność i sformułowanie odpowiedzi na
zestandaryzowane pod względem formy i
pytania tekstowe.
kolejności.
Brak opcji "trudno powiedzieć" albo "zależy od W każdym pytaniu umieszczona jest opcja
sytuacji".
"trudno powiedzieć" i "zależy od sytuacji".

6.2.1.2. Test kwestionariusza
Przygotowanie zmodyfikowanego kwestionariusza było pierwszym etapem naszej
pracy, drugim było przetestowanie, jak wprowadzone zmiany wpłynęły na odpowiedzi
badanych. Najważniejszym parametrem, przy pomocy którego ocenialiśmy wpływ
przeprowadzonych zmian, był odsetek odpowiedzi sprzecznych i zastanawiających.
Zwracaliśmy również uwagę na to, czy wprowadzone modyfikacje wpłynęły na poziom
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poparcia dla aksjomatów pomiaru nierówności. Byłoby nadzwyczaj interesujące zobaczyć,
jak każda zmiana z osobna wpłynęła na odpowiedzi badanych, jednak wymagałoby to dość
ekstensywnych badań, a naszym głównym celem było zminimalizowanie ilości sprzecznych i
zastanawiających odpowiedzi, stąd rygorystyczne testy poszczególnych zmian odłożyliśmy
na później. Z tego powodu wpływ każdej pojedynczej modyfikacji możemy jedynie
podejrzewać – uzyskane wyniki mówią o skojarzonym wpływie wszystkich wprowadzonych
zmian równocześnie. Ogólnie, ideą naszego testu była weryfikacja, czy wprowadzone zmiany
zmniejszyły częstość sprzecznych i zastanawiających odpowiedzi, i wszystkie działania
zostały podporządkowane temu celowi.
Metodologia badawcza była podobna do oryginalnej metody Amiela i Cowella
(1992). Z tego powodu nasza próba składała się ze 134 studentów studiów licencjackich,
którzy uczestniczyli w podstawowym kursie ekonomii lub statystyki, co miało zapewnić
posiadanie przez badanych podstawowych umiejętności arytmetycznych. Pierwszą część
próby stanowiło 57 studentów socjologii w Collegium Civitas w Warszawie, drugą część 77
studentów zarządzania i inżynierii produkcji na Politechnice Warszawskiej. Podobnie, jak u
Amiela i Cowella, niniejsze badanie zostało przeprowadzone na początku zajęć w kwietniu
2013 roku. Studenci byli informowani o celu badania i proszeni o wypełnienie
kwestionariusza. Ogólnie, cała konstrukcja badania miała w jak największym stopniu
przypominać oryginalną metodologię zastosowaną przez Amiela i Cowella.
Eksperymentalny aspekt badania polegał na tym, że studenci byli losowo dzieleni na
dwie grupy: kontrolną i eksperymentalną. Przypisywanie badanych do poszczególnych grup
odbywało się na samym początku badania, przed rozdaniem kwestionariuszy. Pierwsza
grupa, kontrolna, otrzymała oryginalny kwestionariusz Amiela i Cowella (1992), a dokładniej
jego tłumaczenie. Druga grupa, eksperymentalna, otrzymała zmodyfikowaną ankietę. Każda
grupa była proszona o zajęcie miejsca w przeznaczonej dla niej części sali, aby osoby
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wypełniające różne wersje kwestionariusza nie miały możliwości zobaczyć swoich ankiet.
Kwestionariusze różniły się graficznie, a nie chcieliśmy, aby badani mieli możliwość
zobaczyć inną wersję ankiety, niż ta, którą właśnie wypełniali. Ogólnie, 71 badanych
wypełniło oryginalną ankietę, a 63 jej zmodyfikowaną wersję9. Dzięki losowemu podziałowi
badanych możemy przyjąć, że różnice w wynikach są efektem różnic w konstrukcji
kwestionariusza. Możemy również ocenić, na ile zaobserwowane różnice mogą być skutkiem
przypadku poprzez weryfikacje hipotez i obliczenie odpowiadającej im istotności
statystycznej. Zastosowana metodologia eksperymentalna pozwala nam oszacować, na ile
istotny jest wpływ modyfikacji wprowadzonych do kwestionariusza na odpowiedzi
badanych.
6.2.2. Wyniki
Uzyskane wyniki zostały zanalizowane z perspektywy odsetka sprzecznych i
zastanawiających odpowiedzi, gdyż to ich minimalizowanie było celem zmiany
kwestionariusza. Spadek odsetka tego typu odpowiedzi określamy jako „sukces”, mimo iż
jesteśmy świadomi, że całkowicie spójne odpowiedzi nie są dowodem trafności i rzetelności
narzędzia badawczego. Zestaw odpowiedzi danego respondenta był uznawany za sprzeczny,
jeśli zgodnie z prawami logiki dokonane wybory były ze sobą w konflikcie. Przykładowo,
jeżeli w pytaniu tekstowym badany zadeklarował, że przemnożenie dochodów przez stałą nie
zmienia poziomu nierówności, ale dzielenie zmienia, to odpowiedź ta jest sprzeczna.
Odpowiedzi, które trudno zinterpretować są określane jako zastanawiające. W niniejszym
badaniu określenie to dotyczy wyłącznie nietypowych odpowiedzi na temat niezależności od
skali i dodania stałej, które nie są ze sobą logicznie sprzeczne, ale są trudne do wyjaśnienia w
kontekście klasycznych aksjomatów pomiaru nierówności. Poza odsetkami sprzecznych i
9

Różnice w liczebności grup są efektem losowego niezależnego przydziału pojedynczych osób do grup.
Możliwy oczywiście byłby podział losowy grupy o zadanej wielkości na dwie równe, lub niemalże równe
podgrupy. Jednakże fakt, że badanie było przeprowadzane na początku zajęć, sprawił, że część respondentów
przychodziła spóźniona. Dlatego uznaliśmy, że niezależne losowanie grupy dla każdego badanego będzie
właściwsze.
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zastanawiających odpowiedzi zwrócono uwagę na poziom poparcia dla badanych
aksjomatów pomiaru nierówności, gdyż spodziewaliśmy się, że zmieni się ono wraz z
wprowadzonymi modyfikacjami.
W niniejszym podrozdziale używamy odsetków odnoszących się do rozmiaru całej
grupy odpowiednio kontrolnej albo eksperymentalnej, gdyż każda z nich miała inny rozmiar,
stąd ujęcie procentowe ułatwia porównywanie wyników.
6.2.2.1. Niezależność od skali i od dodania stałej
Połączenie dwóch pytań numerycznych dotyczących niezależności od skali i od
dodania stałej w jedno zadanie rankingujące miało bardzo istotny wpływ na odpowiedzi
badanych, co widać na rysunku 8. Tylko jeden respondent w całej grupie eksperymentalnej
udzielił zastanawiającej odpowiedzi na tak skonstruowane pytanie. W grupie kontrolnej tego
typu odpowiedzi znalazły się w co trzeciej ankiecie (32,4%). Różnica ta jest istotna
statystycznie10 z poziomem istotności poniżej 0,05. Równocześnie, poparcie dla
niezależności od dodania stałej w grupie eksperymentalnej było prawie dwukrotnie większe
(47,6%) niż w grupie kontrolnej (25,4%). Odpowiedź badanych w zmodyfikowanym
kwestionariuszu była zgodna z niezależnością od dodania stałej, jeśli uznali oni podział
bazowy (1 000, 1 600, 2 000) za tak samo nierówny, jak podział z dodaną stałą (2 000, 2 600,
3 000), a równocześnie, przykład będący efektem podwojenia dochodów (2 000, 3 200,
4 000) został uznany za bardziej nierówny (inaczej odpowiedź byłaby zastanawiająca). Co
ciekawe, poparcie dla niezależności od skali nie uległo istotnej zmianie i wynosiło 12,7% w
grupie kontrolnej oraz 11,1% w eksperymentalnej. Ponieważ ogromnemu spadkowi odsetka
zastanawiających odpowiedzi towarzyszy znaczny wzrost poparcia dla niezależności od

10

Porównania grupy kontrolnej i eksperymentalnej dokonano przy pomocy jednostronnego testu t dla prób
niezależnych. W tym wypadku t=-5, a df=132. Używamy testu jednostronnego, ponieważ spodziewaliśmy się,
że zastosowane modyfikacje zmniejszą częstość zastanawiających i sprzecznych odpowiedzi. Podobnie, w
przypadku analizowania zmian w poziomie poparcia dla aksjomatów, spodziewamy się wzrostu poparcia, więc
również używamy testu jednostronnego.
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dodania stałej, możemy podejrzewać, że te dwie zmiany są ze sobą powiązane. Niestety, aby
ustalić związek przyczynowo-skutkowy albo inną naturę tej zależności, należałoby
przeprowadzić kolejne badanie.
Rysunek 8
Zestawienie odpowiedzi na pytania numeryczne dotyczące niezależności od skali i od
dodania stałej w oryginalnym i zmodyfikowanym kwestionariuszu.
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Zmiany wprowadzone do pytań tekstowych, w odróżnieniu od pytań numerycznych,
według podsumowania wyników zaprezentowanego na rysunku 9, zdają się mieć niewielki
wpływ na odpowiedzi badanych. Najważniejszy cel wprowadzonych modyfikacji nie został
osiągnięty: częstość odpowiedzi zastanawiających i sprzecznych uległa zmianie w bardzo
niewielkim stopniu. Zarówno w przypadku grupy kontrolnej, jak i eksperymentalnej ponad
połowa badanych (59,2% i 57,1% odpowiednio) udzieliła odpowiedzi sprzecznych albo
zastanawiających. Co ciekawe, odpowiedzi badanych przypisanych do różnych wersji
kwestionariusza różniły się tym, jakie dokładnie odpowiedzi były udzielane: sprzeczne, czy
zastanawiające. W przypadku oryginalnego kwestionariusza przeważają odpowiedzi
sprzeczne, przykładowo 22,5% respondentów uznało, że dodawanie stałej nie zmienia
poziomu nierówności, ale odjęcie jej już tak. W przypadku zmodyfikowanej ankiety, takich
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odpowiedzi było tylko 4,8%. Równocześnie, w grupie eksperymentalnej w pytaniach
tekstowych 46% badanych zgodziło się zarówno z niezależnością od skali i od dodania stałej,
co stanowi odpowiedź zastanawiającą. Analogiczny odsetek w grupie kontrolnej wyniósł
18,3%. Rezultat ten mógł być spowodowany kilkoma wprowadzonymi zmianami, w
przypadku tych pytań największy wpływ mogło mieć usunięcie uzasadnień i standaryzacja
możliwych do wyboru odpowiedzi. Można podejrzewać, że wprowadzone modyfikacje
rozwiązały problem sugestywnych odpowiedzi i zamieszania w dostępnych do wyboru
opcjach. Uwidoczniło to jednak problem, którego oryginalnie nie dało się zauważyć w
odpowiedziach na pytania tekstowe, a który był obecny w pytaniach numerycznych:
niezależność od skali i niezależność od dodania stałej są rozważane w dwóch, oddzielnych
pytaniach. Każda z tych zasad jest w jakiś sposób przekonująca, stąd rozważając każde
pytanie z osobna, można zgodzić się z oboma. Dopiero połączenie tych dwóch pytań w jedno
zmusiłoby badanych do głębszego zastanowienia się, która z tych zasad jest im bliższa.
Podsumowując, odsetek sprzecznych i zastanawiających odpowiedzi nie uległ zmianie w
przypadku pytań tekstowych, istotnie zmienił się jednak kształt tych odpowiedzi.
Modyfikacje wprowadzone w pytaniach tekstowych spowodowały również wzrost w
poziomie poparcia dla niezależności od dodania stałej o 5,1% i spadek poparcia dla
niezależności od skali również o 5,1%. Różnice te nie są istotne statystycznie (t = 0,8;
df = 132 ; p = 0,22 i t = -1,1; df = 132; p = 0,87, odpowiednio), ale warto o nich wspomnieć,
gdyż kierunek zaszłych zmian jest taki sam, jak w przypadku pytań numerycznych. Uzyskany
wynik jest o tyle interesujący, że większość miar nierówności przyjmuje niezależność od
skali, która cieszy się mniejszym poparciem badanych niż niezależność od dodania stałej.
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Rysunek 9
Zestawienie odpowiedzi na pytania tekstowe dotyczące niezależności od skali i od
dodania stałej w oryginalnym i zmodyfikowanym kwestionariuszu.
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W przypadku pytania numerycznego dotyczącego niezależności od skali i od dodania
stałej żaden z respondentów nie uchylił się od odpowiedzi. W przypadku pytań tekstowych
brak opinii albo „zależy od sytuacji w tym kraju” wybrało 11,1% badanych w grupie
eksperymentalnej, przy 2,8% braków odpowiedzi w grupie kontrolnej. Różnica ta jest na
granicy istotności statystycznej z t = 1,93, df = 132 i p = 0,06. Oryginalnie zakładaliśmy, że
odpowiedziami wyrażającymi brak opinii będzie „Zależy od sytuacji w tym kraju” i „Trudno
powiedzieć”. Dopiero na etapie analizy wyników uświadomiliśmy sobie, że odpowiedź
„zależy od sytuacji...” jest z teoretycznego punktu widzenia nie tylko brakiem poparcia dla
danego aksjomatu, ale brakiem poparcia dla całego sposobu myślenia, które ten aksjomat
reprezentuje. Jeśli mówimy na przykład o podwajaniu dochodów, a badany stwierdza, że to
nie jest informacja wystarczająca, aby określić, w jakim kierunku zmieniła się nierówność, to
znaczy, że jego oceny nierówności zależą od czegoś innego. Wśród badanych tylko jedna
osoba zaznaczyła „trudno powiedzieć”, pozostałe sześć odpowiedziało właśnie „zależy od
sytuacji”. Niestety nie możemy jednoznacznie tej odpowiedzi zinterpretować jako niezgody
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na aksjomat nierówności, gdyż jest możliwe, że badani nie mieli opinii, ale „zależy od
sytuacji” brzmiało lepiej niż „trudno powiedzieć”. Taka odpowiedź przedstawia ich bowiem
w lepszym świetle, więc może być wybierana jako odpowiedź zastępcza. Ogólnie, zdaje się,
że umożliwienie badanym wyrażenia braku opinii było dobrym wyborem. Równocześnie
jednak w kolejnych badaniach konieczne jest dogłębne zastanowienie się nad dokładnym
sformułowaniem i znaczeniem tych odpowiedzi.
Zestawienie ze sobą odpowiedzi na pytania tekstowe i numeryczne, zaprezentowane
na rysunku 10, wskazuje na to, że poparcie dla niezależności od skali i od dodania stałej jest
bardzo niskie. W grupie eksperymentalnej tylko 1,6% badanych odpowiedziało na wszystkie
pytania zgodnie z niezależnością od skali, a 15,9% z niezależnością od dodania stałej.
Analogiczne odsetki dla grupy kontrolnej są jeszcze mniejsze i wynoszą odpowiednio 1,4% i
8,5%. Powodem tak niskiego poparcia w porównaniu z odsetkami zaprezentowanymi na
rysunkach 8 i 9 jest fakt, że wielu respondentów, którzy zgodzili się z danym aksjomatem w
pytaniu tekstowym, odpowiedziało w sposób niezgodny z nim na pytanie numeryczne.
Odpowiedzi tego typu uznajemy za wewnętrznie sprzeczne. Duża ilość odpowiedzi
sprzecznych jest szczególnie zaskakująca w przypadku grupy eksperymentalnej, gdzie badani
mieli wszystkie pytania dotyczące danego tematu równocześnie w zasięgu wzroku, więc
można sądzić, że byli oni świadomi niezgodności udzielanych odpowiedzi. W tym kontekście
naturalny wydaje się fakt, że spadek poparcia (względem odpowiedzi na pytania tekstowe, bo
tylko one pozwalają nam faktycznie mówić o poparciu danego aksjomatu) jest mniejszy w
grupie eksperymentalnej niż w grupie kontrolnej. W grupie, która otrzymała zmodyfikowany
kwestionariusz (eksperymentalnej) jest to 4,7% w przypadku niezależności od dodania stałej i
3,2% dla niezależności od skali (z 20,6% do 15,9% i z 4,8% do 1,6%, co widać porównując
rysunki 9 i 10). Analogiczne odsetki dla grupy, która wypełniała oryginalny kwestionariusz,
to 7,0% i 8,5% (z 15,5% do 8,5% i z 9,9% do 1,4%, co również widać porównując rysunki 9 i
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10). Można jednak podejrzewać, że ten bardziej korzystny obraz spójności odpowiedzi
numerycznych i tekstowych w grupie eksperymentalnej jest efektem tego, że w grupie
eksperymentalnej większy odsetek badanych odpowiedział na pytania numeryczne zgodnie z
aksjomatami.
Reasumując, odsetek odpowiedzi sprzecznych i zastanawiających jest bardzo wysoki,
jeśli bierzemy pod uwagę wszystkie odpowiedzi badanych dotyczące niezależności od skali i
od dodania stałej równocześnie. Sięga on 81,7% w przypadku grupy kontrolnej i 74,6% w
przypadku grupy eksperymentalnej. Różnica w odsetkach sprzecznych i zastanawiających
odpowiedzi jest na granicy istotności statystycznej (t = -1,4, df = 132, p = 0,08), i jest to
głównie zasługa zmian wprowadzonych w pytaniach numerycznych. Nie udało się bowiem
istotnie zmniejszyć odsetka sprzecznych i zastanawiających odpowiedzi w pytaniach
tekstowych, ani sprzeczności będących efektem zestawienia ze sobą dwóch typów pytań.
Ogólnie, modyfikacje wprowadzone do pytań numerycznych odniosły sukces, pytania
tekstowe wymagają natomiast dalszych poprawek.
Rysunek 10
Zestawienie odpowiedzi na pytania numeryczne i tekstowe dotyczące niezależności od
skali i od dodania stałej w oryginalnym i zmodyfikowanym kwestionariuszu.
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6.2.2.2. Aksjomat populacji
Rysunek 11 pokazuje, że zmiany wprowadzone do pytań dotyczących aksjomatu
populacji wpłynęły znacząco na odpowiedzi badanych na dwa sposoby: po pierwsze,
znacznie zmniejszyły one odsetek odpowiedzi sprzecznych (z 36,6% w grupie kontrolnej do
14,3% w grupie eksperymentalnej, różnica ta jest istotna statystycznie z t = -3, df = 132 i
p < 0,05); po drugie, wprowadzone zmiany spowodowały znaczny wzrost poparcia dla
aksjomatu populacji z 47,9% w grupie kontrolnej do 65,1% w grupie eksperymentalnej.
Można więc powiedzieć, że modyfikacje wprowadzone do pytań dotyczących aksjomatu
populacji odniosły sukces, gdyż zmniejszyła się liczba sprzecznych odpowiedzi, a
równocześnie wzrosło deklarowane poparcie dla aksjomatu. Odpowiedź zgodna z
aksjomatem populacji to stwierdzenie, że poziom nierówności jest taki sam w oryginalnej,
jak i w podwojonej społeczności, z podwojoną liczbą zarabiających.
Równocześnie, należy zauważyć, że odsetek odpowiedzi11 „trudno powiedzieć” i
„zależy od sytuacji” wyniósł w grupie eksperymentalnej 19,0%, więc jest bardzo wysoki w
porównaniu z 4,2% badanych, którzy nie udzielili odpowiedzi w grupie kontrolnej. Różnica
ta jest istotna statystycznie z t = 2,78; df = 132 i p < 0,05 (test obustronny). Wynik ten jest z
jednej strony pozytywny, gdyż badani, którzy nie mieli zdania, mogli odpowiedzieć w
zgodzie ze swoimi poglądami i nie zwiększyć w ten sposób sztucznie poparcia dla aksjomatu
albo liczby sprzecznych odpowiedzi. Z drugiej strony, znacznie większy odsetek badanych z
grupy eksperymentalnej niż z grupy kontrolnej uchylił się od udzielenia odpowiedzi
zgodnych z aksjomatami pomiaru nierówności.

11

Pięć osób odpowiedziało „Zależy od sytuacji w tym kraju”, a cztery „Trudno powiedzieć” w pytaniu
tekstowym, dwie kolejne osoby zaznaczyły „Trudno powiedzieć” w pytaniu numerycznym.
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Rysunek 11
Zestawienie odpowiedzi na pytania numeryczne i tekstowe dotyczące aksjomatu
populacji w oryginalnym i zmodyfikowanym kwestionariuszu.
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Zmiany wprowadzone do pytań o aksjomat populacji to głównie wprowadzenie
zestandaryzowanego zestawu możliwych odpowiedzi, zmiana wyglądu i skali pytań
numerycznych i dodanie odpowiedzi „trudno powiedzieć” i „to zależy od sytuacji”. Warto
również zwrócić uwagę, że pytanie dotyczące aksjomatu populacji jako jedyne mówiło o
podziale dochodów pojedynczych osób (co było podkreślone umieszczeniem odpowiedniej
grafiki pod każdym słupkiem), a nie grup. Ogólnie, wprowadzone zmiany dały pozytywne
skutki, ale identyfikacja, które dokładnie modyfikacje były najistotniejsze, wymaga dalszych
badań.
6.2.2.3. Reguła transferów Pigou-Daltona
Wyniki przedstawione na rysunku 12 sugerują, że zmiany wprowadzone do pytań
dotyczących reguły transferów nie tylko nie odniosły spodziewanych skutków, ale nawet
poniosły sromotną porażkę. Odsetek osób popierających regułę transferów w grupie
eksperymentalnej jest znacznie niższy niż w grupie kontrolnej (różnica istotna statystycznie:
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t = -2,2; df=132; p < 0,05). Odsetek odpowiedzi sprzecznych jest ponad dwukrotnie większy
w grupie eksperymentalnej niż w grupie kontrolnej (oczywiście jest to również istotne
statystycznie, t = 4,1; df = 132; p < 0,05). Na dodatek, również zdecydowanie większy jest w
grupie eksperymentalnej odsetek braków danych i odpowiedzi „trudno powiedzieć” (19% w
grupie eksperymentalnej i 4,2% w kontrolnej), co również jest istotne statystycznie (t = 3,16;
df=132; p < 0,05). Ogólnie więc, wydaje się, że wprowadzone modyfikacje znacznie
pogorszyły jakość uzyskanych danych.
Jaka dokładnie zmiana mogła mieć tak dramatyczny wpływ na odpowiedzi badanych?
Biorąc pod uwagę fakt, że zmiany wprowadzone w innych pytaniach miały raczej pozytywne
skutki, możemy z dość dużą dozą pewności stwierdzić, że była to ta jedna, jedyna zmiana,
którą wprowadzono wyłącznie do pytania o regułę transferów, a mianowicie dodanie
dodatkowego przykładu do porównania. W oryginalnym kwestionariuszu badani porównują
ze sobą dwa przykłady A = (1, 4, 7, 10, 13) i B = (1, 5, 6, 10, 13), w zmodyfikowanym
kwestionariuszu przykłady te mają postać A = (400, 1 600, 2 800, 4 000, 5 200) i B =
(400, 2 000, 2 400, 4 000, 5 200), a dokładniej są to wykresy zaprezentowane na rysunku 13.
Badani w wywiadach jakościowych i w pretestach narzekali, że podane przykłady różnią się
w niewielkim stopniu, a po wskazaniu im transferu uznawali go za mało widoczny.
Równocześnie, w późniejszych badaniach Amiel i Cowell (Amiel i Cowell, 1998; Amiel et
al., 2004) wskazywali, że odsetek odpowiedzi zgodnych z regułą transferów był większy, gdy
w transferze uczestniczyła najgorzej albo najlepiej zarabiająca grupa. Stąd, do pytania o
regułę

transferów

postanowiliśmy

dołączyć

jeszcze

jeden

przykład

G

=

(800, 1 600, 2 400, 4 000, 5 200), prezentujący transfer zachodzący od środkowej grupy do
grupy najbiedniejszej. Osoba odpowiadająca zgodnie z regułą transferów uznałaby przykład
A za najbardziej nierówny, B za średnio nierówny, a G za najmniej nierówny. Dla
uproszczenia analizy, przy porównywaniu odpowiedzi z odpowiedziami z oryginalnego
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kwestionariusza opieraliśmy się jednak na porównaniach parami A z B i A z G. Mieliśmy
nadzieję, że dzięki dodaniu kolejnego przykładu badanym łatwiej będzie zauważyć transfer
oraz dokonać oceny zaszłych zmian w szerszym kontekście.
Wnioski Amiela i Cowella potwierdziły się częściowo w naszych wynikach: przykład
G był częściej uznawany za mniej nierówny od przykładu A niż przykład B, co widać
porównując rysunek 12 z rysunkiem 13. Fakt, że pieniądze otrzymała najbiedniejsza grupa
faktycznie skłonił badanych do częstszego uznania tego podziału za mniej nierówny. Problem
w tym, że dodanie trzeciego podziału do pytania całkowicie zmieniło sposób odpowiadania
respondentów. Najczęstszą odpowiedzią (28,6% badanych w grupie eksperymentalnej) było
uznanie przykładu G za najmniej nierównego, a przykładów A i B za tak samo nierównych.
Drugą najczęstszą (20,6%) wskazanie przykładu G jako najmniej, a przykładu B jako
najbardziej nierównego. Znaczny odsetek osób, które udzieliły takich odpowiedzi,
równocześnie zgodził się z regułą transferów w widocznym obok pytaniu tekstowym.
Potwierdza to sugestie Harrisona i Seidla (1994), że badani transferów zwyczajnie nie
zauważają, a przykłady oceniają na podstawie innych cech, takich jak ogólna struktura,
dochody najbiedniejszych, itp. Dołączenie przykładu G do zestawu mogło zwrócić uwagę
respondentów na dochód najgorzej zarabiającej grupy: w przykładzie B jej dochód jest taki
sam, jak w przykładzie A i w dodatku grupa ta jest bardziej „odseparowana” od pozostałych,
gdyż dochody drugiej grupy zostały zwiększone. Zwrócenie uwagi na najgorzej zarabiającą
grupę mogło więc spowodować spadek liczby odpowiedzi uznających podział B za
równiejszy od A. To mogło zmniejszyć poparcie reguły transferów, a w połączeniu z dużym
odsetkiem osób, które zgadzają się z regułą transferów w pytaniu tekstowym, zwiększyć
również liczbę odpowiedzi sprzecznych.
Patrząc na wyniki z perspektywy porównania przykładów A i G, okazuje się, że
poparcie dla reguły transferów jest znacznie większe niż w przypadku porównania
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przykładów A i B, jak i oryginalnego kwestionariusza. Niestety odsetek sprzecznych i
zastanawiających odpowiedzi jest nadal bardzo wysoki, podobnie, jak odsetek odpowiedzi
„Trudno powiedzieć”.
Rysunek 12
Zestawienie odpowiedzi na pytania numeryczne i tekstowe dotyczące reguły
transferów w oryginalnym i zmodyfikowanym kwestionariuszu – w kwestionariuszu
zmodyfikowanym analizujemy porównanie tych samych przykładów, co w
oryginalnym, czyli A i B.
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Uwaga: Procenty nie sumują się do 100, gdyż część badanych nie wyraziła poparcia dla
reguły transferów, ale odpowiedziała w sposób spójny – te odpowiedzi nie zostały
zaprezentowane na wykresie.

Ogólnie, modyfikacje wprowadzone do pytań o regułę transferów poniosły porażkę,
gdyż zwiększył się odsetek odpowiedzi sprzecznych. Potwierdza to, że badani nie zauważają
transferów i oceniają analizowane przykłady na podstawie innych ich cech. Widać również,
że poparcie dla reguły transferów zależy w bardzo dużym stopniu od konkretnych
przykładów, a nawet od całego zestawu konkretnych przykładów, użytych w badaniu (do
podobnych wniosków doszli Amiel i Cowell (1998; Amiel et al., 2004). Równocześnie,
podobnie jak w oryginalnym badaniu, tak i w zmodyfikowanym kwestionariuszu badani
chętnie zgadzają się z regułą transferów, gdy jest ona opisana słownie (55,6% w grupie
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eksperymentalnej i 47,9% w grupie kontrolnej). Reguła transferów Pigou-Daltona jest bardzo
istotnym aksjomatem, dlatego tak niejednoznaczne i niestabilne wyniki na jej temat martwią.
Aksjomat ten jest przyjmowany przez większość najpopularniejszych miar nierówności, jest
bardzo wymagający, a jednocześnie istnieją jego słabsze pod względem wymogów
alternatywy. Ogólnie, problem reguły transferów zdaje się być na tyle skomplikowany, że
wymaga on oddzielnego badania zajmującego się wyłącznie tym aksjomatem.
Rysunek 13
Zestawienie odpowiedzi na pytania numeryczne i tekstowe dotyczące reguły
transferów w oryginalnym i zmodyfikowanym kwestionariuszu – w kwestionariuszu
zmodyfikowanym analizujemy porównanie innych przykładów niż w oryginalnym,
czyli A i G.
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Uwaga: Procenty nie sumują się do 100, gdyż część badanych nie wyraziła poparcia dla
reguły transferów, ale odpowiedziała w sposób spójny – te odpowiedzi nie zostały
zaprezentowane na wykresie.
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Rysunek 14
Podziały dochodów porównywane przez badanych w pytaniu numerycznym
dotyczącym reguły transferów w zmodyfikowanym kwestionariuszu.
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6.2.2.4. Dekompozycja
Zmiany wprowadzone do pytań dotyczących dekompozycji odniosły relatywny
sukces. Jak pokazuje rysunek 15, odsetek odpowiedzi sprzecznych zmniejszył się istotnie
(t = -2; df = 132; p < 0,05), z 26,8% w grupie kontrolnej do 12,7% w grupie
eksperymentalnej. Równocześnie, poparcie dla reguły dekompozycji jest większe w grupie
eksperymentalnej (19%) niż w grupie kontrolnej (9,9%), choć ta różnica jest na granicy
istotności statystycznej (t = 1,5; df = 132; p = 0,06). W grupie eksperymentalnej większa też
była liczba odpowiedzi „trudno powiedzieć” i „zależy od sytuacji” (ponownie różnica istotna
statystycznie: t = 2,2; df = 132; p < 0,05) niż w grupie kontrolnej. Powyższe zmiany są
podobne do tych, które zaszły w przypadku aksjomatu populacji: spadł odsetek odpowiedzi
sprzecznych, zwiększyło się poparcie dla aksjomatu i zwiększył się osób, które wyrażały brak
opinii.
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Rysunek 15
Zestawienie odpowiedzi na pytania numeryczne i tekstowe dotyczące dekompozycji w
oryginalnym i zmodyfikowanym kwestionariuszu
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Braki danych albo "trudno
powiedzieć"

Zmodyfikowana ankieta

Uwaga: Procenty nie sumują się do 100, gdyż część badanych nie wyraziła poparcia dla
reguły transferów, ale odpowiedziała w sposób spójny – te odpowiedzi nie zostały
zaprezentowane na wykresie.

Sukces modyfikacji pytań dotyczących dekompozycji nie zmienia faktu, iż aksjomat
ten ma relatywnie małe poparcie wśród badanych, bo jedynie między 9,9% (grupa kontrolna),
a 19% (grupa eksperymentalna). Niestety, częściowo może być to spowodowane problemami
metodologicznymi związanymi z badaniem poparcia dla tej reguły. Aksjomat dekompozycji
jest dość skomplikowany sam w sobie, w oryginalnym kwestionariuszu dotyczące go pytanie
było sformułowane w sposób bardzo formalny, co mogło negatywnie wpłynąć na poparcie.
W zmodyfikowanym kwestionariuszu zastosowano język naturalny, jednak zastosowano
dość niefortunny przykład grupy imigrantów dołączających do dwóch różnych krajów. O ile
teoretycznie grupy imigrantów mogą składać się z osób o dowolnych kompetencjach,
perspektywach zarobkowych itd., o tyle niektórzy respondenci zgłaszali uwagi, że zwykle
grupy imigrantów zarabiają znacznie mniej niż obywatele państwa, do którego przybyli.
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Założenia dotyczące rozkładu dochodów łączonych społecznościach mogły wpłynąć na
odpowiedzi badanych i to w niekontrolowany sposób. Z tego powodu, mimo relatywnego
sukcesu zmian wprowadzonych do pytania o aksjomat dekompozycji, należy w kolejnych
badaniach przeformułować dotyczące go pytanie tekstowe.
6.2.3. Wnioski i dyskusja
Niniejszy rozdział zaproponował i przetestował serię modyfikacji oryginalnego
kwestionariusza

Amiela

i

Cowella

(1992),

mierzącego

postrzeganie

nierówności

dochodowych. W serii eksperymentów kwestionariuszowych badani byli proszeni o
wyrażenie swoich poglądów dotyczących serii przykładów i zasad pomiaru nierówności.
Amiel i Cowell byli szczególnie zainteresowani tym, czy poglądy badanych są zgodne z
aksjomatami pomiaru nierówności, stąd całe badanie koncentrowało się wyłącznie na
potwierdzeniu lub zaprzeczeniu występowania poparcia dla wybranych aksjomatów:
niezależności od skali i od dodania stałej, aksjomatu populacji, reguły transferów PigouDaltona oraz dekompozycji. Uzyskane przez nich wyniki wskazywały, że aksjomaty te nie
cieszą się dużym poparciem badanych, a uzyskane odpowiedzi są nadzwyczaj często
zastanawiające albo po prostu wewnętrznie sprzeczne. Celem naszej pracy było
zmodyfikowanie oryginalnego kwestionariusza i sprawdzenie, jak wprowadzone zmiany
wpłynęły na: a) odsetek odpowiedzi sprzecznych i zastanawiających; b) poziom poparcia dla
aksjomatów. Podsumujmy uzyskane wyniki.
Celem wprowadzonych do kwestionariusza zmian było stworzenie prostszego, mniej
sugestywnego i łatwiejszego do zrozumienia kwestionariusza, tak by uzyskane odpowiedzi
odzwierciedlały
zastanawiających

faktyczne

opinie

odpowiedzi

jako

badanych.
miernika

Używaliśmy
zrozumiałości

odsetka

sprzecznych

kwestionariusza,

i

gdyż

zakładaliśmy, że znaczny odsetek sprzecznych i zastanawiających odpowiedzi nie jest cechą
poglądów badanych, a efektem braku zrozumienia i przemyślenia postawionych w ankiecie

6. ŚLADAMI AMIELA I COWELLA

194

pytań. Uzyskane wyniki wskazują, że odnieśliśmy częściowy sukces, zwłaszcza w przypadku
pytań dotyczących aksjomatu populacji, dekompozycji i numerycznej części pytań o
niezależność od skali i od dodania stałej. Zmiany wprowadzone w pozostałych częściach
kwestionariusza dały mieszane albo gorsze rezultaty.
Najbardziej interesujący wynik dotyczył niezależności od skali i od dodania stałej.
Zmiany wprowadzone w części numerycznej powiązały ze sobą te dwa problemy – to
spowodowało istotny spadek w ilości zastanawiających odpowiedzi (głównie w zgadzaniu się
z oboma rywalizującymi ze sobą aksjomatami). Zmiany wprowadzone do części tekstowej
miały na celu głównie uproszczenie pytań i usunięcie sugestii, która z odpowiedzi jest
„właściwa”. Wprowadzone modyfikacje pozostawiły pytania dotyczące niezależności od
skali i od dodania stałej jako dwa odrębne pytania. Nie zostały one połączone w jedno, tak
jak miało to miejsce w części numerycznej. Efektem wprowadzonych zmian był spadek w
ilości odpowiedzi wewnętrznie sprzecznych, które mogły wynikać z braku zrozumienia pytań
i odpowiedzi w ich oryginalnej wersji. Równocześnie schemat odpowiedzi na pytania
tekstowe w zmodyfikowanym kwestionariuszu zaczął przypominać to, jak badani
odpowiadali na pytania numeryczne w oryginalnej ankiecie: znaczny odsetek badanych
(46%) zgodził się z oboma rywalizującymi aksjomatami na raz. W efekcie odsetek
sprzecznych odpowiedzi spadł istotnie, ale wzrósł odsetek odpowiedzi zastanawiających.
Zjawisko to sugeruje, że zmiany w pytaniach tekstowych nie osiągnęły sukcesu, gdyż
rozwiązały tylko jeden, bardziej widoczny problem niejasności zadawanych pytań,
pozostawiły jednak drugi problem pytania o każdy z rywalizujących aksjomatów oddzielnie.
Przyszłe badania powinny więc sprawdzić, czy powiązanie ze sobą pytań tekstowych
dotyczących niezależności do skali i od dodania stałej spowoduje spadek w odsetku
zastanawiających odpowiedzi.
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Ostrzegano nas, że zmiana sposobu prezentacji podziałów dochodów z wektorów
liczb na wykresy słupkowe sztucznie zwiększy poparcie dla niezależności od skali. Natura
wykresów słupkowych zachęca bowiem do patrzenia na to, który słupek jest wyższy i ile
razy. Podobnie, respondenci w wywiadach jakościowych, którzy analizowali wektory liczb,
bardzo często wyliczali o ile jednostek dochodu ma kolejna grupa – nie wyliczali ile razy
więcej ma. W przypadku słupków łatwiej jest zauważyć relatywne różnice w dochodach.
Tymczasem, uzyskane wyniki przedstawiają coś dokładnie odwrotnego: wprowadzone
zmiany pozytywnie wpłynęły na poparcie niezależności od dodania stałej. Więcej
zwolenników zyskało więc nie relatywne rozumienie różnic w dochodach, a patrzenie na
absolutne wielkości, bezwzględne różnice między kolejnymi grupami. Obserwacja ta, choć
ciekawa, narzuca kolejne pytania: czy gdyby różnice w kwestionariuszach dotyczyły tylko i
wyłącznie zmiany sposobu reprezentacji dochodów, to czy wyniki nadal byłyby takie same?
A może zmiana reprezentacji graficznej faktycznie zwiększyła poparcie dla niezależności od
skali, ale inne zmiany zmniejszyły je? Wszystkie te pytania stanowią problemy, którymi
można będzie się zająć w kolejnych, miejmy nadzieję, bardziej ekstensywnych badaniach.
Reguła transferów Pigou-Daltona jest jednym z bardziej interesujących tematów
badań nad percepcją nierówności. Niestety zmiany wprowadzone w obrębie pytań jej
dotyczących przyniosły rezultaty odwrotne do spodziewanych, choć nadal zgodne z
prawidłowościami zauważonymi przez Amiela i Cowella. Dodanie dodatkowego przykładu
do porównania zmieniło cały kształt odpowiedzi badanych. Zgodnie z przewidywaniami,
przykład transferu docierającego do najgorzej zarabiającej grupy był częściej uznawany za
wyrównujący od innych podziałów. Równocześnie jednak odsetek odpowiedzi niezgodnych z
regułą transferów znacznie się zwiększył, ponieważ zmieniły się oceny przykładu będącego
efektem transferu w środku podziału. W retrospektywie, uzyskany wynik również można
uznać za zgodny z wynikami innych badań, w tym sensie, że odpowiedzi dotyczące reguły
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transferów są bardzo wrażliwe na to, jakie dokładnie przykłady transferów są analizowane
(Amiel i Cowell, 2002). Do wniosków tych możemy dodać uwagę, że znaczenie mają nie
tylko pojedyncze przykłady, ale cała ich konfiguracja. Ponownie też możemy się powołać na
uwagę Harrisona i Seidla (1994, str. 75), że respondenci nie postępują w pytaniach
numerycznych zgodnie z regułą transferów, bo tych transferów po prostu nie zauważają.
Ogólnie nasze wyniki sugerują, że aksjomat ten jest skomplikowany i wymaga bardzo
dokładnego zbadania, co nastręcza konieczność poświęcenia całego oddzielnego badania
wyłącznie regule transferów Pigou-Daltona, szczególnie, że istnieją inne, alternatywne
aksjomaty dotyczące transferów.
Wprowadzenie odpowiedzi „trudno powiedzieć” i „zależy od sytuacji w tym kraju”
do kwestionariusza było działaniem dyskusyjnym z punktu widzenia debaty metodologicznej
dotyczącej tego typu odpowiedzi. Zdecydowaliśmy się, mimo wszystko, umożliwić
respondentom wyrażenie braku opinii, gdyż aksjomaty pomiaru nierówności dopuszczają
nieporównywalność wybranych par podziałów. Patrząc na wyniki, zdaje się, że dodanie tych
odpowiedzi do kafeterii nie pogorszyło jakości uzyskanych badań, choć oczywiście
należałoby przeprowadzić dalsze, odrębne testy, aby uzyskać pewność. W kolejnych
badaniach konieczne jest jednak przeformułowanie tych odpowiedzi, gdyż badani mogli
zaznaczać „zależy od sytuacji w tym kraju” zamiast „trudno powiedzieć”, bo stawiało ich to
w lepszym świetle. Z teoretycznego punktu widzenia jednak, odpowiedź „zależy od sytuacji”
jest negacją idei danego aksjomatu, o ile jest to odpowiedź szczera. Reasumując, zarówno to,
czy powinno się umieszczać w kwestionariuszu odpowiedzi „trudno powiedzieć” i „zależy od
sytuacji w tym kraju”, oraz to, jak dokładnie powinny być one sformułowane, wymaga
dalszych badań.
Teoretyczny problem porównywalności odpowiedzi na pytania tekstowe i
numeryczne, który wskazywali Amiel i Cowell (1992), w pewnym sensie nadal pozostaje
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nierozwiązany. Odpowiedź na pytanie numeryczne może być zgodna albo niezgodna z
danym aksjomatem, ale z teoretycznego punktu widzenia nigdy nie jest deklaracją poparcia
aksjomatu, skoro prezentuje tylko jeden, konkretny przykład jego zastosowania. Odpowiedź
na pytanie tekstowe może wyrażać poparcie danego aksjomatu (albo jego brak), problem w
tym, że pytania tekstowe mogą być łatwo źle zrozumiane, albo sugestywne w nieoczywisty
sposób. Oba typy pytań uzyskują odpowiedzi badanych na temat poziomu nierówności, ale
każde robi to z całkowicie innej perspektywy. Posiadanie dwóch informacji na ten sam temat,
ale z rożnych źródeł, jest bardzo wartościowe, ale i problematyczne.
Jednym z elementów istotnie wpływających na odpowiedzi badanych w pytaniach
tekstowych jest kolejność zdarzeń. Oznacza to, że jeden podział dochodów (wcześniejszy)
przechodzi przemianę w drugi (późniejszy) podział. Sprzeczności w odpowiedziach na
pytania o niezależność od dodania i zabrania stałej pokazują, jak kolejność podziałów może
istotnie wpływać na udzielane odpowiedzi. Brak niestety jak dotąd bardziej ekstensywnej
próby zbadania tego zjawiska, a przez to i możliwości wzięcia poprawki na tę różnicę w
odpowiedziach. Stąd nadzwyczaj ciekawe byłoby sprawdzenie, jak można manipulować
elementem czasowym w pytaniach tekstowych, oraz zastanowienie się, na ile element ten
można z pytań tekstowych wyrugować.
Finalnie, mniej optymistyczną częścią uzyskanych wyników jest fakt, że nawet jeśli
weźmiemy pod uwagę pytania, w których wprowadzone modyfikacje odniosły sukces, to
poziom sprzecznych i zastanawiających odpowiedzi nadal jest wysoki. Dlatego niezbędne
jest dalsze testowanie dalszych modyfikacji i zmian w metodologii. Zalecenie to wynika
głównie z założenia, że znaczna część pozostających w sprzeczności i zastanawiających
odpowiedzi jest efektem metodologii badawczej, a nie sprzeczności w poglądach samych
badanych. Zbadanie, na ile złożenie to jest prawdziwe, byłoby jednym z najbardziej
wartościowych wkładów do dziedziny badań nad percepcją nierówności. Równie
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interesujące, byłoby rozwiązanie problemu sprzecznych odpowiedzi poprzez całkowitą
zmianę metodologii badawczej, na taką, która pozwoli nam spojrzeć na problem postrzegania
nierówności dochodowych z innej perspektywy. Ogólnie, mamy nadzieję, że dzięki wspólnej
pracy badaczy uda się stworzyć lepsze, bardziej rzetelne i trafne narzędzie do badania
percepcji nierówności.
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7. BADANIE PERCEPCJI NIERÓWNOŚCI:
1

GRUPOWANIE PRZYKŁADÓW

Rozważania na temat postrzegania nierówności przedstawione w poprzednich
rozdziałach koncentrowały się głównie na badaniach przeprowadzonych przez innych
badaczy: ich eksperymenty i kwestionariusze były przytaczane, komentowane, powtarzane i
modyfikowane. Przyjmowanie badań innych naukowców jako punktu wyjścia daje stabilność
i ułatwia podejmowanie decyzji, równocześnie jednak ogranicza. W niniejszym rozdziale
przedstawię, jak na problem postrzegania nierówności można spojrzeć z innej perspektywy
niż dotychczas.
Badania Amiela i Cowella (1992, 1999, itd.) opierały się głównie na testowaniu
poszczególnych aksjomatów, odpowiedzi respondentów wskazywały więc albo na poparcie
danego aksjomatu, albo na jego brak. W rezultacie zebrane dane pozwalały jedynie na
skoncentrowanie się na tym, jak respondenci nierówności nie postrzegają. W badaniu
przedstawionym w tym rozdziale skoncentrowano się natomiast na tym, jak respondenci
nierówność postrzegają, czyli na szukaniu rozwiązań, a nie problemów. W tym celu
zastosowano skalowanie wielowymiarowe (opisane szczegółowo w rozdziale 5.) i
odpowiadającą mu metodologię badania. Dzięki temu badani mieli większą swobodę w
wyrażaniu swoich opinii a uzyskane dane posłużyły do zaprezentowania poglądów
respondentów na łatwej do interpretacji mapie percepcji.

1

Tekst rozdziału może częściowo pokrywać się z artykułem opisującym niniejsze badanie: Jancewicz, B.
(2014) Perception of income inequality: a multidimensional scaling study. W: Bishop, J., Rodrigues, J. (red),
Research on Economic Inequality vol. 22, 251-272, Emerald Group Publishing.
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7.1. Struktura badania
Ideą niniejszego badania było danie respondentom dużej swobody w wyrażaniu
różnorodnych opinii i jednoczesne maksymalne uproszczenie badania tak, by wypełnienie
ankiety było mało obciążające. Oba te cele mogły być zrealizowane dzięki zastosowaniu
metodologii dość często używanej wraz ze skalowaniem wielowymiarowym, a mianowicie
grupowania. Respondenci, zamiast porównywać długą serię par podziałów, otrzymali cały
zestaw przykładów w jednej puli i byli proszeni o ich pogrupowanie ze względu na poziom
nierówności. Można było tworzyć dowolną liczbę grup, nawet jednoelementowych, ale każdy
przykład mógł znajdować się tylko w jednej grupie. Kolejność grup nie miała znaczenia.
Ogólnie badani mogli dowolnie pogrupować analizowane przykłady.
Istotne było to, które przykłady znalazły się w tej samej grupie, a które w różnych.
Jeśli 2 podziały zostały umieszczone przez badanego razem, to znaczy, że były one według
niego podobne i przypisano im odległość 0. Jeśli 2 podziały znalazły się w różnych grupach,
to były one według badanego różne i przypisano im odległość 1. W efekcie dla każdego
respondenta mieliśmy zero-jedynkową informację o różnicach między podziałami. Dla całej
próby te zero-jedynkowe dane składają się na dużo dokładniejszą informację o postrzeganym
podobieństwie analizowanych przykładów.
Podziały dochodów zaprezentowano respondentom w postaci wykresów słupkowych,
gdzie słupki zastępują stosy monet, co widać na rysunku 1. Każdy słupek przedstawiał
dochody netto 1 z 5 równolicznych grup w społeczeństwie. Aby podkreślić fakt, że były to
dochody przypisane 5 grupom, a nie 5 osobom, pod każdym słupkiem umieszczono grafikę
przedstawiającą kilka sylwetek ludzkich. Badani byli informowani, że każdy członek danej
grupy otrzymywał przypisane jej dochody. Podobnie jak w poprzednim badaniu (rozdział 6.),
sumy przedstawione w przykładach były porównywalne do zarobków osiąganych w Polsce.
Każdy przykład prezentował podział dochodów w kraju o podobnym poziomie rozwoju
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gospodarczego co Polska, o podobnych cenach i walucie. Oczywiście prezentowane dochody
odpowiadają zarobkom w złotówkach, gdyż badanie było przeprowadzane wyłącznie w
Polsce. Dzięki temu zaprezentowane sumy były dla respondentów bardziej namacalne i co
ułatwiało ocenę, czy dane dochody były duże, czy małe.
Badane podziały dochodów respondenci otrzymywali na małych karteczkach razem z
ankietą – po jednym przykładzie na każdej karteczce. Rozmiary karteczek dobrano tak, by
wszystkie przykłady były łatwe do odczytania, ale jednocześnie by zmieściły się ułożone w
rzędzie na biurku. Aby dodatkowo zachęcić badanych do przejrzenia wszystkich podziałów
przed dokonaniem grupowania oraz spojrzenia na nie pod kątem oceny poziomu nierówności,
pierwszym zadaniem było wybranie najmniej i najbardziej nierównego przykładu.
Respondenci mogli wskazać jako najbardziej lub najmniej nierówny 1, 2 albo kilka
podziałów dochodów, z czego często korzystali. Odpowiedź na pytanie o najbardziej i
najmniej nierówne przykłady pozwoliła mi też uzyskać dodatkowe informacje o poglądach
badanych.
Rysunek 1
Przykładowy podział dochodów, który równocześnie jest używany, jako podział
bazowy w badaniu.
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7.2. Wybór przykładów do badania
Większość badaczy przykłady do badania wybiera bazując na aksjomatach pomiaru
nierówności (przykładowo Amiel i Cowell, 1999; Gaertner i Namazie, 2003; Harrison i Seidl,
1994). Oczywiście istnieją również inne sposoby: można kierować się rzeczywistymi
podziałami dochodów, miarami nierówności (np. wybierać podziały dochodów rozróżniające
sposób oceny poziomu nierówności przez kilka wybranych miar), odpowiedziami z badań
jakościowych oraz własnymi hipotezami. Każde z wymienionych podejść ma swoje wady i
zalety a wybór tego właściwego zależy od szczegółowego celu badania. Poniżej nastąpi
krótkie omówienie każdego podejścia.
7.2.1. Możliwe kryteria wyboru
Kierowanie się aksjomatami przy wyborze przykładów było szeroko komentowane w
poprzednich rozdziałach. W tym miejscu warto wspomnieć o 2 najważniejszych cechach:
tworząc w ten sposób przykłady możemy sprawdzić, jak dużym poparciem cieszy się dany
aksjomat i nic ponad to, co jest dość ograniczające; z drugiej strony, stosując aksjomaty
tworzymy badanie, którego wyniki można porównywać do wyników innych badań, gdyż te
najczęściej koncentrowały się na aksjomatach. Dlatego część przykładów do niniejszego
badania wybrano właśnie w ten sposób.
Tworzenie

badania

z

myślą

o

miarach

nierówności

znacząco

zwiększa

zainteresowanie wynikami badania. Wielu ekonomistów na codzień spotyka się z problemem
wyboru miary nierówności, przy pomocy której będzie prezentować wyniki. W związku z
tym często decydują się oni na użycie zestawu miar. Wiarygodne badania przedstawiające
jedną miarę nierówności jako bardziej odpowiednią od innych, stanowiłyby mocny punkt
oparcia dla ekspertów regularnie tworzących raporty na potrzeby rządów, polityków czy
organizacji pożytku publicznego. Równocześnie koncentrowanie się na miarach nierówności
jest bardzo ograniczające, gdyż od razu nasuwa się pytanie o to, która z wybranego zestawu
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miar jest najlepsza według respondentów. W badaniu takim zawsze jedna z analizowanych
miar „wygra”, nie oznacza to jednak, że miara ta będzie faktycznie dobrym
odzwierciedleniem poglądów badanych.
Przedstawienie respondentom przykładów odpowiadających rzeczywistym podziałom
dochodów dałoby nam ciekawy punkt odniesienia przy analizie wyników. Można by
wówczas ustalić, czy oceny miar nierówności tych przykładów są zgodne z poglądami
badanych. Interesujące byłoby również zestawienie tych danych z odpowiedziami z badań
ankietowych, które pytają o subiektywną ocenę poziomu nierówności w danym kraju.
Niestety, takie badanie miałoby również wiele wad. Rzeczywiste podziały dochodów zwykle
są dość nieregularne, przez co wymagają od badanych większej uwagi. Podziały w
sąsiadujących państwach albo w tym samym państwie na przestrzeni czasu, są często do
siebie relatywnie podobne, co utrudniłoby podejmowanie decyzji i zwiększyłoby ryzyko
błędów. Należałoby też rozwiązać problem uzgodnienia walut i to zarówno między
państwami, jak i w tym samym państwie w dłuższym okresie czasu (inflacja). Finalnie
ogólna interpretacja wyników byłaby utrudniona przez ograniczenie badanych przykładów do
podziałów faktycznie występujących na świecie.
Projektując badanie ankietowe mające sprawdzić, jak respondenci postrzegają
nierówność, można wreszcie kierować się ich sugestiami – w tym celu należy najpierw
przeprowadzić wystarczającą liczbę wywiadów jakościowych. Sami badani mogą
opowiedzieć, na co zwracają uwagę, porównując podziały dochodów i czym się kierują
podejmując decyzję o tym, który przykład jest bardziej nierówny. Oczywiście tego typu
wywiady możliwe są jedynie na niewielkich, niereprezentatywnych próbach. Uzyskane
informacje mogą być niejasne, zależne od sposobu prezentacji, podejścia ankietera i wielu
innych czynników. Odpowiedzi mogą też być wtórnymi racjonalizacjami, a nie
rzeczywistymi przyczynami podjęcia takiej a nie innej decyzji. W odpowiedziach może też
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być pominięty jakiś istotny czynnik, którego sami badani nie są świadomi. Reasumując,
respondenci stanowią niepewne, ale cenne źródło reguł tworzenia przykładów i ich
interpretacji.
Każda z powyższych możliwości ma swoje wady i zalety. Z tego powodu w
niniejszym badaniu przykłady zostały dobrane według 2 kryteriów: pierwsza część została
stworzona zgodnie z aksjomatami, aby umożliwić odniesienie otrzymanych wyników do
rezultatów z dotychczasowych badań; druga część została stworzona na podstawie
odpowiedzi badanych z badań jakościowych opisanych w rozdziale 6. i pre-testów do
niniejszego badania. Podczas tworzenia przykładów przyjęto również cały szereg założeń,
których głównym celem było uczynienie badania zrozumiałym i łatwym do wypełnienia.
7.2.2. Przyjęte kryteria
Podstawowym założeniem przy tworzeniu podziałów dochodów do badania była ich
prostota i schematyczność, które pozwalały respondentom łatwo i szybko zrozumieć istotę
każdego przykładu. Dzięki temu udało się w dużej mierze uniknąć braków danych w
odpowiedziach badanych. W badaniach jakościowych (rozdział 6.1.) respondenci mieli
często problem ze zrozumieniem przykładów zawierających 5 grup (potrzebowali więcej
czasu na zastanowienie/rozważenie problemu). Przykłady z 3 grupami były łatwo
interpretowane, ale badani uznali je za nierealistyczne i mieli problem z wyobrażeniem sobie
społeczeństwa o tak małym zróżnicowaniu. Dlatego w niniejszym badaniu zastosowano
przykłady podziałów dochodów między 5 grup, ale o bardzo prostej i schematycznej
strukturze.
Wzorując się na dotychczasowych badaniach, tworzenie przykładów zaczęto od
określenia podziału bazowego. Pozostałe przykłady stanowiły taką modyfikację podziału
bazowego, by stworzyć jak najwięcej istotnych zależności pomiędzy wszystkimi już
skonstruowanymi przykładami. Wszystkie przykłady dobrano tak, aby odpowiadały
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zarobkom faktycznie uzyskiwanym w Polsce. Rzeczywisty podział dochodów w 2013 roku
był dość nieregularny – o średniej (wg szacunków GUS) 3 740,05 zł brutto, co daje około
2 672,83 zł dochodu netto. Płaca minimalna w Polsce w 2013 roku wyniosła 1 600 zł brutto,
co w przypadku zatrudnienia na pełen etat przekładało się na 1 181,38 zł dochodu netto.
Podział bazowy powinien być dodatkowo regularny i umożliwiać przeprowadzenie
różnorodnych zmian. Dlatego do badania wybrano podział o równych odstępach między
kolejnymi grupami o minimalnym dochodzie 1 000 zł, a średnim 3 000 zł, co dało przykład
(1 000 zł, 2 000 zł, 3 000 zł, 4 000 zł, 5 000 zł), który zaprezentowano na rysunku 1.
Dwa przykłady zostały stworzone zgodnie z aksjomatami niezależności od skali i
dodania stałej, o których szczegółowo można przeczytać w rozdziale 2. Są to aksjomaty
rywalizujące ze sobą: jeden stwierdza, że przemnożenie dochodów przez stałą nie zmienia
poziomu nierówności, a drugi, że nie zmienia go dodanie stałej. Testowanie tych aksjomatów
tworzy jeden problem natury technicznej: podziały będące efektem przemnożenia dochodów
przez stałą mają dużą rozpiętość, co powoduje konieczność odpowiedniego dostosowania
skali na wykresie. Wszystkie przykłady powinny być prezentowane na wykresach o takiej
samej skali, więc uwzględnienie jednego przykładu o maksimum np. 15 000 zł sprawia, że
podziały o maksimum 5 000 zł są mało czytelne. Równocześnie chciałabym umieścić wśród
przykładów podział stanowiący przynajmniej podwojenie dochodów wszystkich grup.
Dlatego najpierw na podstawie przykładu bazowego stworzono podział B (rysunek 2) będący
efektem dodania stałej 3 000 zł do każdego dochodu, a następnie przykład C (rysunek 2)
będący efektem podzielenia wszystkich dochodów z podziału B przez 2. W ten sposób
utrzymano relatywnie stałą rozpiętość dochodów w analizowanych przykładach i zawarto
podziały będące efektem dodania dużej stałej i przemnożenia przez 2 (przykład B jest
przemnożonym przez 2 przykładem C). Dodatkowo przykład C ma taką samą średnią jak
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podział bazowy i można go interpretować również jako efekt przeprowadzenia w podziale
bazowym 2 wyrównujących transferów.
Rysunek 2
Podziały dochodów będące efektem dodania 3 000 zł do dochodów z podziału
bazowego i podzielenia ich przez 2.
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Kryterium transferów Pigou-Daltona bardzo często jest tematem badań dotyczących
postrzegania nierówności. W obrębie przykładu bazowego można przeprowadzić 10 różnych
maksymalnych transferów (przekazujemy jak największą sumę taką, by ani pozycja
darczyńcy, ani odbiorcy transferu się nie zmieniła) pozytywnych (od lepiej do gorzej
zarabiającego regionu). W niniejszym badaniu umieszczono przykład najbardziej
podstawowy, najłatwiej zauważalny i cieszący się największym poparciem respondentów:
przekazanie pieniędzy przez najbogatszą grupę do grupy najbiedniejszej, czego efekt
zaprezentowano na rysunku 3.
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Rysunek 3
Efekt przekazania 1 000 zł dochodu od najlepiej do najgorzej zarabiającej grupy w
podziale bazowym.
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Respondenci badań jakościowych bardzo często koncentrowali się na dochodach
najmniej i/lub najwięcej zarabiającej grupy. Przykład transferu Pigou-Daltona objął dochody
obu tych grup, jednak interesujące jest również, jak zmiana dochodów najmniej lub najwięcej
zarabiających wpłynie na opinie badanych, jeśli nie będzie towarzyszył jej transfer. Wśród
przykładów znalazł się więc podział będący efektem dodania 1 000 zł do dochodów najgorzej
usytuowanej grupy, co zrównało jej dochody z dochodami kolejnej grupy (przykład E
zaprezentowany na rysunku 4). Umieszczono również przykład dodania do dochodów
najlepiej zarabiających 3 000 zł (wykres J, również na rysunku 4). Najlepiej zarabiającym
dodano 3 000 zł zamiast 1 000 zł, gdyż zwiększenie najwyższych dochodów o 1 000 zł było
mało widoczne. Porównując te przykłady między sobą, można postrzegać je jako efekt
transferu z „dziurawym wiadrem” (leaky-bucket, opisane w rozdziale 2.3.1.), gdzie najlepiej
zarabiająca grupa w podziale J przekazuje 3 000 zł, a najmniej zarabiająca otrzymuje z tej
sumy tylko 1 000 zł. Przykład E można natomiast porównać z przykładem D (rysunek 3) i
uznać, że jest to efekt zabrania 1 000 zł najlepiej zarabiającej grupie. Reasumując oba
przykłady: dodanie najmniej lub najwięcej zarabiającym jest wartościową zmianą zarówno
samą w sobie, jak i w powiązaniu z innymi podziałami.
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Rysunek 4
Efekt dodania 1 000 zł najgorzej zarabiającej grupie oraz efekt dodania 3 000 zł
najlepiej zarabiającej grupie.
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Tematem wielokrotnie poruszanym przez respondentów w wywiadach jakościowych
były luki między dochodami poszczególnych grup. Szczególnie często powtarzały się tego
typu uwagi w odniesieniu do przykładu transferu, który zachodził od 5. grupy do grupy 2.:
badani często nie zauważali transferu, który zaszedł, ale ich uwagę przykuwał fakt, że
odległość między 1. a 2. grupą zwiększyła się (dokładniej opisano to w rozdziale 6.). W
niniejszym badaniu umieszczono więc przykłady manipulujące rozmiarem luk w dochodach.
W już opisanych przykładach luki wynoszą 0, 500 lub 1 000 zł i 3 000 zł w przypadku
przykładu J. Pod tym względem przykład J jest dość wyjątkowy, szczególnie że tak duża luka
występuje między 2 najwyższymi dochodami. W badaniu umieszczono więc przykład I,
zaprezentowany na rysunku 5, który cechuje się również luką 3 000 zł, ale nie na samej
górze, tylko w środku podziału dochodów. Jest on efektem zwiększenia dochodów 3. i 4.
grupy z przykładu J o 3 000 zł. Przykład I można też traktować jako element pośredni w
procesie stopniowego wzbogacania się społeczeństwa przypominającego sekwencję Temkina
(opisaną dokładnie w rozdziale 2.3.2 i 3.9.). Podział bazowy stanowiłby w tej sekwencji
pierwszy element, reprezentujący społeczeństwo mało zarabiające, podział J byłby efektem
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wzbogacenia się jednej grupy, natomiast podział I – trzech grup a podział B byłby efektem
wzbogacenia się wszystkich grup.
Rysunek 5
Efekt dodania po 3 000 zł trzem najlepiej zarabiającym grupom.
8000

8000

I

7000

7000

6000

6000
5000
4000
3000
2000

2000
1000

1000
0
1

2

3

4

5

W pre-testach eksperymentowano też z dodawaniem poszczególnym grupom po
1 000 zł. Okazywało się jednak, że dla respondentów taka zmiana była często mało
zauważalna, zwłaszcza gdy w zestawie znajdowało się kilka takich przykładów. Dlatego aby
wprowadzić do puli przykłady porównywalne do już utworzonych podziałów i jednocześnie
manipulować rozmiarami luk, stworzono 3 przykłady: G, H i F, zaprezentowane na rysunku
6. Każdy z nich jest efektem dodania 2 grupom dochodów tak, by dochody 3 grup zostały
wyrównane. Tym sposobem zmieniony zostaje rozmiar luk w dochodach:


w przykładzie F, gdzie wyrównane są dochody najmniej zarabiających, luki są
minimalne,



w przykładzie G zdecydowanie zwiększa się luka między 1. a 2. grupą,



natomiast w przykładzie F zwiększa się luka między 2. a 3. grupą.
Bazując na odpowiedziach badanych Amiela i Cowella (1992) można się spodziewać,

że przykład G będzie uznawany za najbardziej nierówny z tego zestawu, gdyż najgorzej
zarabiająca grupa jest tam wyraźnie odseparowana pod względem dochodów od reszty
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społeczeństwa. Względem przykładu bazowego w każdym z przykładów F, G i H do
dochodów grup dodano w sumie 3 000 zł: 2 000 zł do dochodów gorzej i 1 000 zł do
dochodów lepiej zarabiającej grupy. Dzięki temu podziały te można interpretować jako efekt
transferu zachodzącego w przykładzie J. Wynikowe wykresy wyraźnie odróżniają się od
siebie i od pozostałych przykładów, rozmiar luk jest zmodyfikowany a analogiczne zmiany
zachodzą raz na górze, raz na środku i raz na dole podziału. Odpowiedzi respondentów
z jednej strony pokażą, jak bardzo są oni wrażliwi na zmiany w różnych częściach podziału, a
z drugiej to, jak bardzo rozmiar największej luki wpływa na ich postrzeganie danego
przykładu.
Rysunek 6
Podziały będące efektem dodania 2 000 i 1 000 zł dwóm sąsiadującym grupom tak, by
dochody trzech grup z podziału bazowego zostały zrównane.
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Powyższe przykłady mają istotne interpretacje zarówno w odniesieniu do bazowego
podziału dochodów, jak i w odniesieniu do siebie nawzajem – wszystkie zależności są
podsumowane w tabeli 2. Ogólnie wybrane podziały dochodów tworzą gęstą sieć
wzajemnych powiązań wynikających z natury różnic między nimi. Wybrany zestaw
przykładów nie jest oczywiście jedynym możliwym. Dołożono jednak wszelkich starań, aby
selekcja rozkładów z jednej strony była ugruntowana w tradycji pomiaru nierówności, a z
drugiej otwarta na sugestie badanych w wywiadach jakościowych.
7.2.3. Cechy wybranego zestawu podziałów
Zaprezentowane przykłady podziałów dochodów zostały stworzone według pewnego
klucza, równocześnie jednak mają one wiele innych cech, na które zwróciłaby uwagę osoba
mająca analizować je ze względu na poziom nierówności. Podstawowe parametry, takie jak
współczynnik Giniego, miara Theila i pozycyjna miara nierówności P90/P10), przedstawione
w tabeli 1, byłyby pierwszymi elementami, które sprawdziłby badacz nierówności. W
zestawieniu znajduje się również wariancja, która mierzy polaryzację, średnia, jako
informacja o poziomie dobrobytu oraz informacja o lukach, minimach i maksimach. Każda z
tych cech może być podstawą podziału na grupy analizowanego zestawu przykładów.
Tabela 1
Podstawowe cechy wybranego zestawu podziałów dochodów.
Podział

Min

Max

P90/P10

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J

1000
4000
2000
2000
2000
3000
1000
1000
1000
1000

5000
8000
4000
4000
5000
5000
5000
5000
8000
8000

5
2
2
2
2,5
1,667
5
5
8
8

Średnia Wariancja
3000
6000
3000
3000
3200
3600
3600
3600
4800
3600

2500000
2500000
625000
1000000
1700000
800000
2300000
3800000
9700000
7300000

Luka Największa
Gini
1-2
luka
1000
1000
0,267
1000
1000
0,133
500
500
0,133
0
1000
0,160
0
1000
0,200
0
1000
0,111
3000
3000
0,178
1000
3000
0,244
1000
4000
0,317
1000
4000
0,356

Theil
0,120
0,028
0,028
0,045
0,066
0,024
0,090
0,137
0,198
0,211
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z

poszczególnymi cechami, jednak jest to bardzo pracochłonne i trudne. Przykładowo możemy
powiedzieć, że grupowania (F, B, C), (D, G, E), (H, A, I, J) jest zgodne ze współczynnikiem
Giniego, ponieważ każda grupa składa się z przykładów o określonym zakresie wartości
współczynnika: (F, B, C) – współczynnik Giniego znajduje się na poziomie 0,111-1,333;
(D, G, E) – 0,16-0,2; (H, A, I, J) – 0,244-0,356. Z punktu widzenia uporządkowania oznacza
to, że w ramach grupy – jeśli wyróżnimy najbardziej i najmniej nierówny podział – grupa ta
zawiera też wszystkie znajdujące się w puli podziały pośrednie pod względem nierówności.
Na przykład podział zawierający grupy (D, E) i (G) nie jest zgodny ze współczynnikiem
Giniego, ponieważ Gini(D)=0,16, Gini(E)=0,2, stąd każdy przykład o współczynniku
Giniego między 0,16 a 0,2 powinien również znaleźć się w tej grupie. Tymczasem, przykład
G ma wartość współczynnika Giniego na poziomie 0,178, ale został umieszczony oddzielnie
– więc grupowanie to jest niezgodne ze współczynnikiem Giniego.
Patrząc z perspektywy aksjomatycznej, można uporządkować analizowane podziały np.
według porządkowej dominacji Lorenza przyjmowaną przez większość popularnych miar
nierówności i wynika z zastosowania aksjomatów: populacji, niezależności od skali i
kryterium transferów Pigou-Daltona. Co istotne, nie narzuca ona porządku liniowego, to
znaczy, że w przypadku pewnych par przykładów nie wskazuje, który z przykładów jest
bardziej nierówny. Rysunek 7 podsumowuje zależności, jakie określa na wybranym zbiorze
przykładów porządkowa dominacja Lorenza. Wskazuje ona m.in., że przykład F jest bardziej
równy od przykładów G, E, H, A, I oraz J, nie podaje jednak, jaka jest zależność między
przykładami F i B, F i C oraz F i D (dlatego na rysunku F między tymi przykładami nie ma
strzałek). Każde uporządkowanie, które sytuuje przykład F nad przykładami G, E, H, A, I
oraz J, będzie w tym aspekcie zgodne z porządkową dominacją Lorenza, niezależnie od tego
jak przykład F jest umieszczony w stosunku do przykładów B, C i D.
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Tabela 2: Różnice między podziałami wybranymi do badania.
B
C
D
E
F
1. dodane (3000)
2. dodane (3000)
A 3. dodane (3000)
4. dodane (3000)
5. dodane (3000)

B

C

D

E
F
G
H
I

-

G

H

I

J

5. → 1. (1000)
4. → 2. (500)

3. dodane (3000)
5. → 1. 1. dodane 1. dodane (2000) 2. dodane (2000) 3. dodane (2000)
4. dodane (3000) 5. dodane (3000)
(1000)
(1000) 2. dodane (1000) 3. dodane (1000) 4. dodane (1000)
5. dodane (3000)

1. podzielone / 2
2. podzielone / 2
3. podzielone / 2
4. podzielone / 2
5. podzielone / 2

1. zabrane (3000)
1. zabrane(1000) 2. zabrane (3000)
2. zabrane(1000) 3. zabrane (3000)
4. zabrane (3000)

-

---------

2. → 4.
(500)

-

---------

---------

---------

---------

---------

1. dodane (1000)
2. dodane (500)
4. dodane (500)
5. dodane (1000)

---------

---------

---------

---------

1. dodane (1000)
5. dodane
2. dodane (1000)
(1000)
5. dodane (1000)

---------

---------

---------

1. → 5. (1000)
5. dodane (3000)

1. dodane (1000)
2. dodane (1000)

---------

-

1. → 2. (1000)
1. → 3. (1000)

1. → 3. (2000)
2. → 4. (1000)

---------

1. → 5. (2000)
2. → 5. (1000)

-

2. → 3. (1000)
2. → 4. (1000)

---------

2. → 5. (2000)
3. → 5. (1000)

-

---------

3. → 5. (2000)
4. → 5. (1000)

-

3. zabrane (3000)
4. zabrane (3000)

-

transfer leaky-bucket

---------

---------

1. → 5. (1000)
5. dodane (2000)
transfer leaky-bucket

7. PERCEPCJA NIERÓWNOŚCI: GRUPOWANIE

214

Badanie zgodności pogrupowań z miarami nierówności i aksjomatami jest ciekawym
problemem, gdyż analizuje odpowiedzi poszczególnych badanych, którzy w niniejszym
badaniu zostali potraktowani bardziej zbiorczo. Każdy respondent był proszony jedynie o
pogrupowanie przykładów bez dodatkowej ich oceny, stąd posiadane przeze mnie dane są
dość ograniczone. Mogę stwierdzić jedynie to, że dane grupowanie jest sprzeczne albo
niesprzeczne z wybraną zasadą. Niestety stworzenie pogrupowania zgodnego ze
współczynnikiem Giniego nie oznacza, że respondent popiera współczynnik Giniego.
Równocześnie jednak, jeśli mam do dyspozycji dane i dodatkowo jestem w stanie na ich
podstawie powiedzieć coś dodatkowego, to należy wykonać badanie zgodności pogrupowań
z miarami nierówności i aksjomatami.

7.3. Wyniki
Badanie zostało przeprowadzone w październiku 2013 roku wśród studentów
pierwszego roku socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Przeprowadzono je na początku 2
zajęć ze statystyki2 w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Prowadzący
zajęcia przedstawiał badacza i prosił respondentów o znalezienie miejsca gwarantującego
dużo wolnej przestrzeni na blacie. Badanym następnie rozdano ankiety i karteczki z
podziałami dochodów ułożonymi w losowej kolejności (dokładna treść ankiety zamieszczona
jest w aneksie do tego rozdziału). Czas wypełniania ankiety wynosił około 15 minut.
W sumie odpowiedzi udzieliło 113 studentów, w tym 39 mężczyzn (34,5%) i 71
kobiet (65,5%). Przed rozpoczęciem studiów badani mieszkali głównie w Warszawie (46%)
lub jej okolicach (kolejne 17,7%). Jedna trzecia próby zamieszkiwała w Polsce, ale poza
stolicą i jej okolicami (33,6%) a 2,7% osób mieszkało poza granicami Polski. 82,3%
badanych w momencie badania studiowało wyłącznie socjologię w Instytucie Socjologii UW.
14,1% badanych łączyło studia socjologiczne z innym kierunkiem lub już ukończyło inny

2

Grupy poprawkowe nie brały udziału w badaniu.
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kierunek. Niewielki odsetek badanych (3,6%) uczęszczało na zajęcia ze statystyki w ramach
Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych.
Rysunek 7
Uporządkowanie podziałów ze względu na porządkową dominację Lorenza – od
najmniej do najbardziej nierównego.
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7.3.1. Współczynnik Giniego i porządkowa dominacja Lorenza
Dla każdego badanego i każdej stworzonej przez niego grupy określono, czy grupa ta
nie „przeskakuje” jednego albo kilku przykładów. Mówiąc precyzyjniej: sprawdzono, czy nie
brakuje w niej przykładu o poziomie nierówności zawierającym się pomiędzy poziomami
nierówności przykładów wybranych do tej grupy– w ten sposób określono, czy grupowanie
danego badanego jest zgodne z porządkową dominacją Lorenza (w sytuacji różnych średnich
dochodów w podziałach przyjęto, że porządkowa dominacja Lorenza nie określa, który
podział jest bardziej nierówny) i współczynnikiem Giniego. Na przykład, według
porządkowej dominacji Lorenza podział F jest mniej nierówny od G, a G mniej nierówny od
H (rysunek 7), stąd grupa składająca się tylko z F i H będzie pomijała G, przez co jest
niezgodna z porządkową dominacją Lorenza. Ogólnie jednak, porządkowa dominacja
Lorenza nakłada na grupowania jedynie kilka ograniczeń, w przeciwieństwie do
współczynnika Giniego, który tworzy porządek liniowy, dlatego trudniej jest stworzyć
zgodne

z

nim

uporządkowanie.

Oczywiście

wszystkie

grupowania

zgodne

ze

współczynnikiem Giniego będą zgodne również z porządkową dominacją Lorenza, gdyż
współczynnik Giniego spełnia wszystkie składające się na nią aksjomaty, czyli: niezależność
od skali, kryterium transferów Pigou-Daltona i kryterium populacji.
Prawie połowa badanych (46,9%) stworzyła grupowanie niesprzeczne z porządkową
dominacją Lorenza. Oznacza to, że podziały B i C respondenci umieścili w jednej grupie,
gdyż według niezależności od skali przykłady te są identyczne. Nie stworzyli też żadnej
grupy „przeskakującej” jeden z przykładów. Niezgodne z porządkową dominacją Lorenza są
na przykład grupy typu FJ, BJ, CI, DI, GI, EJ, gdyż łączą one podziały I lub J z podziałami,
które są mniej nierówne, ale między nimi znajduje się jeszcze jeden przykład, którego w
takiej grupie brakuje. Rysunek 7 pokazuje, że podziały I oraz J można bezpośrednio
wyprowadzić z przykładów A oraz H, i to one „pośredniczą” w przejściach od innych
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przykładów do I oraz J, stąd muszą się znaleźć w grupie, w której poza I lub J ma się
znajdować jeszcze inny przykład.
Odpowiedzi zgodnych ze współczynnikiem Giniego było natomiast 0. Jest to
zaskakujące. Współczynnik Giniego tworzy wprawdzie porządek liniowy (od najmniej
nierównych): F, B = C, D, G, E, H, A, I, J, przez co nakłada dużo większe wymagania na
grupowania, ale spodziewałam się przynajmniej kilku zgodnych pogrupowań. Patrząc na
dane można zauważyć jeden z możliwych powodów: najczęściej tworzone grupy przykładów
(o których będzie mowa w dalszej części rozdziału) są ze współczynnikiem Giniego
niezgodne. Stworzenie grupy (A, B, C) pomija przykłady D, G, E, i H, które Gini plasuje
między B i A. Podobnie grupa (G, H) pomija przykład E, grupa (D, E) pomija G, a grupa (D,
F) nie zawiera B ani C itd. Wiele często tworzonych przez badanych grup nie jest zgodna z
uporządkowaniem, które tworzy współczynnik Giniego, przez co żaden badany nie stworzył
pogrupowania zgodnego z tą miarą nierówności.
7.3.2. Najmniej i najbardziej nierówny podział
Odpowiedzi badanych dotyczące najmniej nierównego przykładu są częściowo
zgodne ze wskazaniami miar nierówności. Tabela 3 pokazuje, że podziałem dochodów
najczęściej (69,0%) wskazywanym jako najmniej nierówny był przykład F (3 000, 3 000,
3 000, 4 000, 5 000), który jest najmniej nierówny według współczynnika Giniego i miary
Theila. Ponad połowa badanych (51,3%) wskazała jednak więcej niż jeden przykład. Drugim
najczęściej wybieranym podziałem był przykład C (52,2%), a następnie D (32,7%).
Tymczasem, według aksjomatu niezależności od skali, przyjmowanego przez większość
miar, przykład C jest tak samo nierówny jak przykład B, który został wskazany jedynie przez
12,4% respondentów. Oba podziały B i C równocześnie wybrało 10,6% respondentów, więc
43,4% badanych wskazało albo przykład C, albo przykład B (bez drugiego z nich) jako
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najmniej nierówny3, co można interpretować jako brak poparcia dla niezależności od skali.
Reasumując, respondenci wybierali jako najmniej nierówny przykład F, który jest taki
również według miar nierówności, ale ich pozostałe odpowiedzi nie były zgodne z
aksjomatem niezależności od skali, przyjmowanym przez te miary.
Tabela 3
Podziały wskazane jako najmniej nierówne, odpowiadające im odsetki wskazań oraz
podstawowe statystyki.
Najmniej
nierówny

Odsetek
badanych

P90/10

Wariancja

A
B
C
D
E
F
G
H
N = 113

5,3%
12,4%
52,2%
32,7%
2,7%
69,0%
5,3%
3,5%
183,2%

5
2
2
2
2,5
1,666667
5
5
-

2500000
2500000
625000
1000000
1700000
800000
2300000
3800000
-

Największa Współczynnik
luka
Giniego
1000
1000
500
1000
1000
1000
3000
3000
-

0,2666667
0,1333333
0,1333333
0,16
0,2
0,1111111
0,1777778
0,2444444
-

Miara
Theila
0,120
0,028
0,028
0,045
0,066
0,024
0,090
0,137
-

Uwaga: odsetki nie sumują się do 100%, gdyż każdy respondent mógł wskazać kilka przykładów,
które uważa za najbardziej nierówne.

Wskazania najbardziej nierównego przykładu, zaprezentowane w tabeli 4, są również
częściowo zgodne z miarami nierówności. Badani najczęściej wskazywali jako najbardziej
nierówne przykłady I oraz J, co jest zgodne zarówno z porządkową dominacją Lorenza, jak i
z miarami nierówności. Jednak o ile porządkowa dominacja Lorenza nie wskazuje, który z
tych przykładów jest bardziej nierówny, o tyle miara Theila i współczynnik Giniego uznają
przykład J za zauważalnie bardziej nierówny. Nasi badani nie byli aż tak zdecydowani:
52,2% wskazało oba przykłady, 23,9% tylko przykład I, a 22,1% tylko przykład J. Jedynie 2
osoby (1,8%) nie wskazały ani I, ani J. Tabela 4 pokazuje, że przykłady I i J zostały wybrane
przez większość badanych, a częstość wybierania innych podziałów jako najbardziej
nierównych była znikoma.

3

10,6% wybrało B i C, 41,6% C bez B i 1,8% B bez C, pozostali nie wybrali ani C, ani B.
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Tabela 4
Podziały wskazane jako najbardziej nierówne, odpowiadające im odsetki wskazań
oraz podstawowe statystyki.
Najmniej
nierówny

Odsetek
badanych

P90/10

Wariancja

A
B
G
H
I
J
N = 113

6,2%
3,5%
8,0%
18,6%
76,1%
74,3%
186,7%

5
2
5
5
8
8
-

2500000
2500000
2300000
3800000
9700000
7300000
-

Największa Współczynnik
luka
Giniego
1000
1000
3000
3000
4000
4000
-

0,2666667
0,1333333
0,1777778
0,2444444
0,3166667
0,3555556
-

Miara
Theila
0,120
0,028
0,090
0,137
0,198
0,211
-

Uwaga: odsetki nie sumują się do 100%, gdyż każdy respondent mógł wskazać kilka przykładów,
które uważa za najbardziej nierówne.

7.3.3. Grupowanie podziałów dochodów
Główne zadanie badanych polegało na pogrupowaniu podziałów dochodów ze
względu na ich poziom nierówności. Otrzymane wyniki klasycznie analizowałoby się z
perspektywy najczęściej tworzonych grup (co prezentuje tabela 5) albo przykładów, które
najczęściej znajdowały się w jednej kategorii (co prezentuje tabela 6). Analizy te można
jednak przy pomocy skalowania wielowymiarowego znacznie ułatwić, reprezentując
uzyskane dane w formie mapy percepcji. Każdej parze przykładów przypisujemy dystans,
jaki je dzieli, równy odsetkowi badanych, którzy umieścili te 2 przykłady w różnych grupach.
Przykładowo, parą najczęściej umieszczaną w jednej grupie (75% badanych), była para GH,
a nie – jak można by przypuszczać na podstawie najczęściej tworzonych grup – para IJ, którą
razem umieściło 73% respondentów. Czasem grupy składały się wyłącznie z 2 badanych
przykładów – w przypadku pary GH miało to miejsce w 34,5% ankiet. Czasem jednak do
zestawu dołączany był kolejny przykład (np. F (13,3%) albo tworzona była jeszcze inna,
często większa konfiguracja. Ogólnie 25% badanych umieściło podziały G i H w różnych
grupach, stąd ,można przyjąć, że dystans między przykładem G a przykładem H wynosi 25%.
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Analogicznie postępujemy w przypadku każdej pary przykładów, tworząc macierz odległości
zaprezentowaną w tabeli 6.
Tabela 5
Najczęściej tworzone grupy podziałów dochodów wraz z odsetkami respondentów,
którzy utworzyli taką grupę.
Grupa
IJ
ABC
GH
DE
J
E
AB
F
I
DEF
FGH
G
B
D

Liczba
respondentów
57
41
39
24
21
20
17
16
16
15
15
15
14
13

Procent
próby
50,4%
36,3%
34,5%
21,2%
18,6%
17,7%
15,0%
14,2%
14,2%
13,3%
13,3%
13,3%
12,4%
11,5%

7.3.4. Skalowanie wielowymiarowe
Dane zaprezentowane w tabeli 6 zostały użyte do stworzenia mapy percepcji przy
pomocy skalowania wielowymiarowego (widocznej na rysunku 9). Ideą skalowania
wielowymiarowego jest takie umieszczenie obiektów na mapie, by odległości między
obiektami jak najlepiej odzwierciedlały dystanse widoczne w tabeli 6. Jakość tego
odwzorowania ocenia się przy pomocy wartości znormalizowanego surowego STRESS,
który stanowi znormalizowaną kwadratową funkcję błędu (szczegółowy opis można znaleźć
w rozdziale 5.). Odmiana skalowania wielowymiarowego zastosowana w niniejszym
rozdziale jest najprostszą wersją tej analizy opisanej w rozdziale 5. Wersja uproszczona
bazuje na tylko jednej macierzy odległości. Użycie jednej z bardziej podstawowych metod
skalowania wielowymiarowego pozwoliło stworzyć prostą ankietę, której wypełnienie było
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dla respondenta mało obciążające i ciekawe. Na poziomie analizy danych stworzenie mapy
percepcji na podstawie pojedynczej macierzy odległości umożliwiło łatwe porównywanie
odległości na mapie z danymi w tabeli 6. Dzięki temu łatwiej zrozumieć zasadę działania
skalowania wielowymiarowego i sprawdzić jego skuteczność na przykładzie niniejszego
badania.
Tabela 6
Dystanse między podziałami dochodów równe odsetkowi badanych, którzy umieścili
dane 2 podziały w różnych grupach.
A
A
B
C
D
E
F
G
H
I

B
C
D
E
0,28 0,42 0,92 0,78
0,43 0,93 0,86
0,74 0,84
0,5

F
0,96
0,92
0,78
0,55
0,69

G
0,94
0,95
0,96
0,87
0,89
0,71

H
0,95
0,97
0,97
0,88
0,92
0,74
0,25

I
0,94
0,94
0,97
0,96
0,96
0,98
0,88
0,78

J
0,9
0,92
0,95
0,96
0,95
0,95
0,93
0,86
0,27

Uwaga: Dla zwiększenia czytelności tabeli, komórki oznaczono kolorami:
ciemnoszarym – komórki o niskich wartościach, białym – komórki o wysokich wartościach.

7.3.4.1. Parametry techniczne przeprowadzonej analizy
Skalowanie wielowymiarowe zostało przeprowadzone przy pomocy algorytmu
PROXSCAL zaimplementowanego w pakiecie SPSS 22. Dane traktowano jak pomiar na
skali ilorazowej, maksymalną liczbę iteracji ustalono na 1 000, a minimalny poziom STRESS
oraz minimalny poziom różnicy w poziomie STRESS, przy których algorytm może
zakończyć działanie, ustalono na 0,00001. Dla każdego wymiaru przeprowadzono 1 000
losowych startów, oraz dodatkowo start symplex i start Torgersona. Poziom STRESS dla
każdego wymiaru zobrazowano na rysunku 8 – wyraźnie widoczne jest tak zwane „kolanko”,
które pojawia się na poziomie 2 wymiarów. Oznacza ono, że zwiększenie liczby wymiarów z
1 do 2 prowadzi do znacznego zmniejszenia się błędów odwzorowania, ale dalsze
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zwiększanie liczby wymiarów zmniejsza błędy już w znacznie mniejszym stopniu. Sugeruje
to, że mapa dwuwymiarowa jest najwłaściwsza do reprezentacji analizowanych danych.
Rysunek 8
Jakość dopasowania wyniku w różnej liczbie wymiarów przy pomocy współczynnika
znormalizowanego surowego STRESS.

Znormalizowany surowy STRESS

0,2
0,18
0,16
0,14
0,12
0,1
0,08
0,06
0,04
0,02
0
1

2

3

4

Liczba wymiarów

Mapa percepcji stworzona dla 2 wymiarów cechuje się znormalizowanym surowym
STRESS na poziomie 0,03105 i została uzyskana w jednym z losowych startów. Wyniki
uzyskane w wyniku różnych startów różniły się nieznacznie. Na przykład start Torgersona
prowadził do wyniku (o poziomie błędu 0,03117) podobnego graficznie do najlepszego
znalezionego rozwiązania. Ogólnie wyniki przeprowadzonych analiz były stabilne. Aby
rzetelnie ocenić jakość otrzymanej mapy, dokładnie taka sama analiza została
przeprowadzona na 100 seriach 113 losowo wypełnionych ankiet (czyli w sumie na 11 300
losowo wypełnionych ankietach, ale pogrupowanych w zestawy po 113 sztuk). Uzyskany
poziom błędu dla danych losowych miał średnią 0,10922 o odchyleniu standardowym na
poziomie 0,02573. Uzyskane odwzorowanie danych empirycznych cechuje się więc prawie
czterokrotnie mniejszym błędem (a więc bardzo istotnie), niż błąd odwzorowania danych
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losowych. Oznacza to, że odpowiedzi badanych nie są losowe i cechuje je struktura, którą da
się efektywnie przedstawić na dwuwymiarowej mapie.
Wynikiem skalowania wielowymiarowego jest mapa zaprezentowana na rysunku 9
(odpowiadające jej współrzędne punktów można znaleźć w aneksie). W interpretacji
uzyskanej mapy zastosowano analizę jakościową oraz regresję liniową. Regresja liniowa
pozwoliła określić siłę i kierunek zależności między interesującymi nas cechami podziałów
dochodów a umiejscowieniem przykładów na mapie. Jest to zastosowanie odmienne od
klasycznie przyjmowanego, gdyż interesujące nas zmienne są wstawiane do wzoru regresji
jako zmienne zależne, a zmiennymi niezależnymi są współrzędne przykładów.
Na przykład jeśli za interesującą zmienną uznamy współczynnik Giniego, to wzór
regresji przestawimy następująco:

Jeśli więc na podstawie współrzędnych punktów można będzie wywnioskować wartość
współczynnika Giniego (co będzie się objawiało wysoką wartością R2), będzie to znaczyło,
że współczynnik Giniego jest istotnie powiązany z ułożeniem elementów na mapie.
Tabela 7 prezentuje wyniki regresji dla najważniejszych cech badanych podziałów
dochodów. Cechą najsilniej powiązaną z ułożeniem obiektów na mapie okazała się wielkość
największej luki w dochodach sąsiadujących ze sobą grup (R2 = 0,912). Następne były:
P90/P10 z R2 równym 0,786 oraz wariancja dochodów (R2 = 0,773). Miary nierówności
pojawiły się dopiero na dalszych miejscach: na 4. miejscu miara Theila (R 2 = 0,7) i na 6.
współczynnik Giniego (R2 = 0,557). Na rysunku 9 umieszczona została oś odpowiadająca
największej luce w dochodach oraz oś odpowiadająca współczynnikowi Giniego. Wszystkie
osie odpowiadające pozostałym cechom z tabeli 7 układają się pomiędzy tymi dwiema
osiami. Oznacza to po pierwsze, że w ramach wybranego zestawu przykładów cechy te są
silnie ze sobą skorelowane, a po drugie, że żadna z analizowanych cech nie może służyć
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pomocą w interpretacji drugiego wymiaru stworzonej mapy. Podsumowując, cechą najsilniej
powiązaną z ułożeniem podziałów dochodów na mapie percepcji jest rozmiar największej
luki w dochodach sąsiadujących grup i jest to cecha, która może służyć do interpretacji
pierwszego wymiaru mapy percepcji.
Tabela 7
Tabela OLS. Regresja liniowa oparta na współrzędnych punktów na mapie percepcji.

Największa
Luka
P90/P10
Wariancja
Theil
Maksimum
Gini
Luka 1-2
Minimum
Średnia

R2

Skorygowany
R2

0,91

0,89

0,79
0,77
0,70
0,66
0,56
0,33
0,28
0,26

0,73
0,71
0,61
0,56
0,43
0,14
0,07
0,05

Współczynniki
stała
w1
w2
1 950

2 441,83

Istotność
stała w1 w2

1 050,77 0,00 0,00 0,01

4,12
3,29
2,97
3 222 500 3 597 125 3 964 208
0,10
0,09
0,08
5 700
1 038,26 2 510,38
0,21
0,08
0,10
850
932,75
416,59
1 800
-1 057,99 -272,02
37 400
279,96
960,12

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,01
0,00
0,00

0,01
0,01
0,02
0,20
0,11
0,13
0,16
0,67

0,01
0,01
0,03
0,01
0,05
0,48
0,70
0,18

Patrząc na mapę percepcji (rysunek 9) można zauważyć jeszcze jedną regularność,
której nie udało się uchwycić przy pomocy regresji liniowej: wszystkie przykłady znajdujące
się w górnej części mapy cechują się zróżnicowanymi dochodami, a wszystkie podziały
znajdujące się w dolnej części mapy zawierają przynajmniej 2 grupy o identycznych
dochodach. Ten prosty związek pozwala nam zrozumieć zróżnicowanie przykładów na
drugim wymiarze analizowanej mapy i przejść do bardziej szczegółowej interpretacji.
Patrząc na mapę percepcji zaprezentowaną na rysunku 9 można wyróżnić 4 grupy
przykładów: (C, A, B), (I, J), (E, D, F), (G, H). Każda z nich ma przynajmniej jedną cechę
wyróżniającą.
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Rysunek 9
Mapa percepcji podziałów dochodów wraz z interpretacją opartą na analizie
jakościowej i regresji, stworzona przy pomocy skalowania wielowymiarowego4 na
podstawie odpowiedzi badanych dotyczących grupowania przykładów według
podobieństwa w poziomie nierówności dochodów.

B
A
I

Dochody
wszystkich grup
są różne

C

J

Największa luka w dochodach

E

Niektóre grupy
mają identyczne
dochody

H

D
F

G

Grupę pierwszą tworzą podziały C, A i B. Wszystkie charakteryzują się równymi
odstępami w dochodach kolejnych grup. Dodanie wszystkim stałej i pomnożenie dochodów
przez stałą nie zmieniają kształtu podziału. Zwykle podziały służą do testowania, który z
aksjomatów, cieszy się większym poparciem: niezależność od skali czy niezależność od
dodania stałej. Tymczasem nasi badani uznali wszystkie te podziały dochodów za podobne,
gdyż wszystkie te przykłady znajdują się w lewym górnym rogu mapy percepcji. Do tego
samego wniosku można dojść dokładnie analizując dane surowe – grupę ABC stworzyło aż
4

Uzyskany wynik został obrócony o 24 stopnie, aby oś największej luki w dochodach była pozioma. Obrót nie
zmienia konfiguracji obiektów ani interpretacji wynikowej mapy.

7. PERCEPCJA NIERÓWNOŚCI: GRUPOWANIE

226

36,3% respondentów i był to 2 najczęściej tworzony zestaw podziałów. Oznacza to, że
udzielenie odpowiedzi na pytanie, który z tych przykładów jest bardziej nierówny, może być
dla wielu respondentów trudne i obarczone dużym błędem, gdyż poziom nierówności według
badanych jest we wszystkich tych przykładach podobny. Tłumaczyłoby to ogrom odpowiedzi
w badaniach Amiela i Cowella (1992), uznanych przez nich za nielogiczne i niezrozumiałe.
Dla wielu respondentów przemnożenie przez 2 czy dodanie niewielkiej stałej stanowi
niedostatecznie dużą modyfikację podziału dochodów, by można było rzetelnie ocenić
wpływ tej zmiany na poziom nierówności.
Uzyskane odpowiedzi wskazują jednak na większe poparcie niezależności od dodania
stałej niż niezależności od skali. Wyjaśnia to następujące rozumowanie. Badani, którzy
zgadzają się z niezależnością od skali, powinni z większym prawdopodobieństwem
umieszczać w jednej grupie przykłady B i C, gdyż przykład B to podwojony podział C.
Respondenci zgadzający się z niezależnością od dodania stałej powinni częściej umieszczać
w jednej grupie przykłady A i B, gdyż przykład B to podział A z dodanymi 3 000 zł do
każdego dochodu. Jak widać na mapie percepcji (rysunek 9) przykłady A i B są bliżej siebie
niż przykłady B i C. Obserwację tę można dodatkowo potwierdzić, patrząc na tabelę z
odległościami: przykłady A i B były umieszczone oddzielnie jedynie przez 28% badanych, a
B i C przez 43%. Reasumując, nasi badani uznali podziały A i B za bardziej podobne niż
podziały B i C, co można interpretować jako większe poparcie dla niezależności od dodania
stałej.
Druga grupa przykładów składała się z podziałów I oraz J. Oba te przykłady
charakteryzują się zróżnicowanymi dochodami oraz pojedynczym dużym skokiem w
dochodach sąsiadujących grup. W przypadku przykładu I populacja jest podzielona na 2
mniej więcej równe części, w przypadku przykładu J tylko jedna grupa odróżnia się
dochodami od pozostałych.
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Patrząc równocześnie na grupę I, J oraz na przykłady A i B, można stworzyć przykład
podobny do sekwencji Temkina (opisanej dokładniej w rozdziale 2.3.2. i 3.9.), czyli sytuacji,
gdy w początkowo biednym społeczeństwie jedna grupa znacząco zwiększa swoje dochody,
następnie kolejna i kolejna, aż wszystkie grupy mają dochody na wysokim poziomie. W
naszej sekwencji pierwszym przykładem byłby podział A o niskich dochodach, następnie
podział J, gdzie jedna grupa ma wysokie dochody, po czym I z trzema dobrze zarabiającymi
grupami, a na końcu podział B, gdzie wszyscy cieszą się zwiększonymi dochodami. W swych
badaniach Amiel i Cowell eksperymentowali z pytaniem badanych o sekwencje (1999), lecz
otrzymane wyniki były niestabilne (diametralnie różne zależnie od sposobu zadania pytania) i
trudne w interpretacji. W niniejszym badaniu widać, że respondenci uznają początek i koniec
sekwencji za podobne do siebie i zdecydowanie odmienne od etapów pośrednich, które z
kolei też są do siebie podobne.
Trzecia grupa składa się z przykładów G i H, które cechują się dużym skokiem w
dochodach i równoczesnym wyrównaniem dochodów 3 grup. Przykłady G i H znalazły się
poniżej I oraz J, z którymi łączy je duża maksymalna luka w dochodach. Podziały G i H były
też niedaleko grupy (D, E, F), z którą łączy je wyrównanie dochodów niektórych grup.
Przewidywałam, że przykład G zostanie uznany za najbardziej nierówny spośród przykładów
G, H i F, gdyż obrazuje on odseparowanie najgorzej zarabiającej grupy od wszystkich
pozostałych, na co badani w badaniu naśladującym Amiela i Cowella (1992) opisanym w
rozdziale 6.1. zwracali szczególną uwagę. Tymczasem przykłady G i H są do siebie podobne
i to przykład H jest uznawany za bliższy najbardziej nierównym przykładom I oraz J.
Przykłady G, H oraz F tworzone były według tego samego schematu: wyrównania
dochodów 3 sąsiadujących grup poprzez dodanie 2 000 zł i 1 000 zł kolejnym grupom. W
przypadku przeprowadzenia takiej operacji na dole podziału otrzymywałam tylko efekt
wyrównania. To samo działanie w środku i na górze podziału, poza wyrównaniem
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dochodów, tworzyło również lukę w dochodach. W rezultacie przykład F, mimo tej samej
logiki tworzenia co przykłady G i H, został przez badanych uznany za znacząco od nich
odmienny i umieszczony wraz z innymi przykładami wyrównującymi i zwiększającymi
dochody najgorzej zarabiających.
Ostatnią, czwartą grupę, tworzą przykłady E, D oraz F. Cechuje się ona
wyrównanymi najniższych dochodów, co zostało osiągnięte przez podniesienie dochodów
najgorzej zarabiającej grupy. Te 3 przykłady, w porównaniu do pozostałych grup, są ze sobą
najsłabiej powiązane. Przykład E ułożony jest najbliżej grupy (C,A,B), a przykład F leży
blisko grupy (G,H). W efekcie między tymi 3 przykładami są dość duże odstępy.
Przykład E jest równocześnie efektem dodania 1 000 zł najgorzej zarabiającym w
przykładzie A, mimo to badani bardzo rzadko umieszczali oba te przykłady razem.
Równocześnie podział E można interpretować jako rezultat zabrania 1 000 zł najlepiej
zarabiającej grupie w przykładzie D – te 2 podziały często były umieszczane w jednym
zestawie. Oznacza to, że oceny badanych były zdecydowanie bardziej wrażliwe na zmiany
dochodów najgorzej zarabiających niż na zmiany w dochodach najbogatszych.
Podsumowując, uzyskane odpowiedzi udało mi się zobrazować przy pomocy
skalowania wielowymiarowego w formie dwuwymiarowej mapy percepcji. Mapa pokazała,
że analizowane przykłady dzielą się na 4 grupy:
1. przykładów o równych różnicach z dochodach (C, A, B),
2. przykładów o zróżnicowanych dochodach i dużym skoku dochodów (I, J),
3. przykładów o wyrównanych dochodach i dużym skoku w dochodach (G, H),
4. przykładów

o

wyrównanych

zarabiających (E, F, D).

i

zwiększonych

dochodach

wśród

najgorzej
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Ułożenie punktów na mapie percepcji jest najsilniej związane z rozmiarem
maksymalnej luki w dochodach sąsiadujących grup oraz tym, czy w podziale występują
grupy o zrównanych dochodach.

7.4. Dyskusja
Głównym celem niniejszego badania było przetestowanie nowej metodologii
zbierania i analizowania odpowiedzi badanych na temat percepcji nierówności dochodowych.
Ten cel został osiągnięty. Zebrano odpowiedzi od 113 respondentów. Cechowały się one
minimalną ilością błędów i braków danych. Na podstawie uzyskanych odpowiedzi stworzono
mapę percepcji przy pomocy skalowania wielowymiarowego. Dane empiryczne miały, w
przeciwieństwie do danych losowych, strukturę umożliwiającą ich dobrą reprezentację w 2
wymiarach, co pokazała niska wartość współczynnika STRESS dla danych empirycznych w
porównaniu z danymi losowymi. Uzyskana mapa umożliwiła dokonanie rzeczowej
interpretacji i zaobserwowanie interesujących prawidłowości w odpowiedziach badanych,
których nie dałoby się zauważyć przy tradycyjnym sposobie przeprowadzenia badania.
Odpowiedzi badanych są podobne do wyników dotychczasowych badań: analizując
pojedyncze pary podziałów, poparcie dla aksjomatów, a co za tym idzie dla miar
nierówności, okazuje się być niewielkie. Podziały B i C są tego najlepszym przykładem: w
pytaniu o najmniej nierówny podział 43,4% badanych uznało B i C za różne, mimo iż
zgodnie z aksjomatem niezależności od skali, przyjmowanym przez większość miar
nierówności, są one identyczne. W zadaniu polegającym na grupowaniu te 2 przykłady
zostały umieszczone w jednym zestawie jako podobne przez 57% respondentów, czyli
ponownie 43% badanych uznało te przykłady za różne. W dotychczasowych badaniach
poparcie dla tego aksjomatu również nie było duże: u Amiela i Cowella (1999, s.48)
wyniosło ono 51%, u Ballana i Ruiz-Castilla (1993) – 44%, Harrisona i Seidla – 37-39%
(1994). Na podstawie moich danych możemy więc oszacować poparcie dla aksjomatu
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niezależności od skali jako będące na poziomie poniżej 57%5, co jest zgodne z wynikami
dotychczasowych badań.
Równocześnie odpowiedzi badanych były w pewien sposób z miarami nierówności
powiązane. Odzwierciedla to silna korelacja umiejscowienia analizowanych przykładów z
miarami nierówności na mapie percepcji. Również wskazania najbardziej i najmniej
nierównych przykładów były podobne, choć nie idealnie zgodne z ocenami miar
nierówności.
Umiejscowienie podziałów dochodów na mapie percepcji było najsilniej związane z 2
cechami: maksymalną luką w dochodach sąsiadujących grup oraz faktem, czy w podziale
występują grupy o zrównanych dochodach. Jest to wniosek, który przy innej metodzie
analizy łatwo mógłby umknąć naszej uwadze. Równocześnie warto zauważyć, że o ile
odpowiedzi respondentów analizowane wyrywkowo można by potraktować jako całkowity
brak zgodności z miarami nierówności, o tyle ogólny obraz wyłaniający się z uzyskanych
danych jest z miarami nierówności silnie skorelowany. Można się spodziewać, że istotność
maksymalnej luki i równych dochodów jest częściowo efektem doboru przykładów do
badania, ale równocześnie obie te cechy są zwykle związane z tym, jak bardzo nierówny
według miar nierówności jest podział. Oczywiście tego typu wnioski potrzebują
potwierdzenia w dalszych badaniach. Ogólnie, skalowanie wielowymiarowe pozwala nam
spojrzeć na problem percepcji nierówności dochodowych z nowej, trochę innej perspektywy.
Dodatkowo, jako świetne narzędzie analityczne w badaniach eksploracyjnych, umożliwia
nam ono tworzenie nowych hipotez i lepsze zrozumienie odpowiedzi respondentów.
Wnioski z niniejszego badania są dwojakie. Po pierwsze, mamy nowe narzędzie,
które możemy stosować do badania percepcji nierówności. Po drugie, wybierając przykłady
do dalszych badań nad percepcją nierówności, warto zwrócić uwagę na 2 cechy
5

Uznanie 2 przykładów za podobne nie oznacza uznania ich za identyczne, stąd jest to górne oszacowanie
poparcia, a nie dokładna ocena.
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analizowanych podziałów: maksymalną lukę i to, czy dochody niektórych grup są zrównane.
Chcąc przetestować hipotezę dotyczącą poparcia aksjomatu czy wpływu innego parametru na
badanych, należy upewnić się, żeby 2 wyżej wymienione cechy nie modyfikowały w
niekontrolowany sposób odpowiedzi badanych. Również badając kwestie sekwencji Temkina
(1986) należy uwzględnić fakt, że według niniejszego badania początek i koniec sekwencji są
podobnie nierówne, różne od środka sekwencji. Analizując niezależność od skali i dodania
stałej należy mieć na uwadze to, że pytania o mnożenie i dodawanie do wszystkich
dochodów są bardzo podatne na błędy, gdyż operacje te zmieniają sposób postrzegania
podziału dochodów jedynie w niewielkim stopniu.
Zastosowana metodologia badawcza ma swoje wady i zalety. Wada tej metodologii
polega na tym, że o każdym respondencie mamy jedynie skrótowe informacje, dopiero dla
większej grupy badanych możliwe jest przeprowadzenie analizy. Dane mówią o grupowaniu,
a więc podobieństwie przykładów pod względem nierówności, nie mamy zaś jasnej
informacji na temat tego, co jest według badanych bardziej lub mniej nierówne. Z tego
powodu porównywanie wyników z rezultatami innych badań jest utrudnione. Zaletą tej
metodologii jest to, że otrzymujemy dane o postrzeganiu dużej liczby podziałów dochodów
równocześnie, a nie wyrywkowo. Badanie jest krótkie i wydaje się zrozumiałe, gdyż
wypełnienie go nie sprawia respondentom problemów. Odpowiedzi są zanalizowane
holistycznie, dzięki czemu tworzy się jedną spójną mapę percepcji, która przedstawia
rezultaty badania w sposób graficzny, zwięzły, ale jednocześnie przekazujący dużo
informacji.
Powyższe badanie miało również swoje ograniczenia. Mimo to uzyskane wyniki
wskazują

możliwy

kierunek

dalszych

badań.

Zastosowana

odmiana

skalowania

wielowymiarowego oparta jest na jednej, wspólnej wszystkim badanym, macierzy odległości.
Gdyby udało się uzyskać od respondentów informacje na temat indywidualnych macierzy

232

7. PERCEPCJA NIERÓWNOŚCI: GRUPOWANIE

odległości, możliwe byłoby zastosowanie bardziej zaawansowanej analizy i jednoczesne
bliższe przyjrzenie się poglądom każdego badanego z osobna. O ile mapa percepcji
wszystkich respondentów w niniejszym badaniu jest dwuwymiarowa, o tyle nie ma
pewności, czy indywidualne poglądy badanych również nie mają 2 lub więcej wymiarów.
Zastosowana metodologia nie pozwala na sprawdzenie tego. Prosiliśmy respondentów o
grupowanie przykładów, jednak bardzo wartościowe byłoby poznanie ich opinii na temat
tego, który z analizowanych przykładów jest bardziej, a który mniej nierówny. Zastosowanie
innego zestawu przykładów pozwoliłoby również zweryfikować to, czy maksymalna luka
oraz fakt występowania zrównanych dochodów są dla respondentów najistotniejszymi
cechami podziałów dochodów, czy też był to częściowo efekt wybranej puli przykładów.
Nadzwyczaj interesujące i wartościowe byłoby również przebadanie przy pomocy tej
metodologii przykładów zastosowanych w innych badaniach, aby porównać uzyskane
wyniki. Reasumując, jest wiele sposobów na rozszerzenie niniejszego badania.
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8. BADANIE PERCEPCJI NIERÓWNOŚCI:
CZY NIERÓWNOŚĆ JEST WIELOWYMIAROWA?

Badanie opisane w poprzednim rozdziale rzuciło trochę światła na sposób, w jaki
respondenci postrzegają nierówność. Przy czym dostarczyło ono niewiele informacji na temat
pojedynczego respondenta. W kolejnym badaniu chciałam to zmienić, dowiedzieć się więcej
na temat poglądów pojedynczych badanych. Zależało mi głównie na zbadaniu dlaczego
indywidualne poglądy na nierówność są istotne? Badani mogą postrzegać nierówność różnie.
Niektóre osoby mogą zwracać uwagę głównie na dochody najbiedniejszych, inni na stosunek
dochodów bogatych do biednych, a jeszcze inni na bezwzględne różnice w dochodach.
Wszystkie te różnorodne poglądy sprawiają, że mapa percepcji nierówności dla ogółu
respondentów jest wielowymiarowa. Co jednak, jeśli również indywidualne mapy percepcji
mają więcej niż jeden wymiar?
Gdy mówimy o nierówności, mamy na myśli jedną wartość, jeden wymiar. Idealny
respondent o skrystalizowanych i przemyślanych poglądach na temat nierówności dochodów
powinien „mieć w głowie” pojedynczą oś, na której plasują się różne podziały dochodów.
Tymczasem regularnie otrzymywane nielogiczności i sprzeczności w odpowiedziach z
różnych badań mogą wynikać z tego, że nasze założenie o jednowymiarowości jest błędne.
Oczywiście powody wewnętrznie sprzecznych odpowiedzi mogą być różne: niewłaściwa
metodologia badawcza, niedookreślone poglądy na nierówność badanych, ale i rzeczony,
inny niż zakładany kształt poglądów badanych dotyczących nierówności. Poprawianie
metodologii badawczej, gdy nasze założenia dotyczące samego kształtu poglądów badanych
są błędne, nie przyniesie satysfakcjonujących rezultatów.
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Niniejsze badanie koncentruje się na weryfikacji hipotezy o jednowymiarowości
postrzegania nierówności przez badanych. Amartya Sen (1973) sugerował, że nierówność
sama w sobie nie musi być relacją liniowego porządku, a może być porządkiem częściowym
(czyli nie wszystkie podziały dochodów mogą być ze sobą porównywalne pod względem
nierówności). W takiej sytuacji pytanie o pary nieporównywalne, bez umożliwienia badanym
wybrania opcji „ucieczkowej”, spowoduje odpowiedzi nielogiczne. Zwłaszcza, że zwykle
gdy mówimy o natężeniu jakiejś cechy, to z góry zakładamy, że tworzy ona pewne
continuum, zamiast częściowego porządku. Dlatego badani sami mogą w sytuacji
niepewności udzielać odpowiedzi, do której nie są przekonani. Wielowymiarowość poglądów
badanych na temat nierówności jest zgodna z częściowym porządkiem na zbiorze podziałów
dochodów. Jeśli postrzegamy jakiś problem wielowymiarowo, niektóre rozwiązania mogą
być w sposób jawny lepsze, przy czym niektóre mogą być lepsze według jednej cechy, a
gorsze według innej. W gruncie rzeczy może to prowadzić do niemożności określenia, czy
dane rozwiązanie jest lepsze, gorsze, czy też takie samo. W efekcie mamy częściowy
porządek na zbiorze podziałów dochodów wynikający z faktu, że na poziom nierówności
składa się nie jeden, a kilka wymiarów.

8.1. Struktura badania
W jaki sposób zbadać, czy badani postrzegają nierówność w sposób jedno czy
wielowymiarowy? Przygotowałam badanie przy założeniu, że respondenci mogą postrzegać
nierówność wielowymiarowo, nawet nie w pełni uświadamiając to sobie. Jeśli mimo to
wyniki są jednowymiarowe, to zakładany kształt poglądów badanych jest poprawny. Aby
określić czy respondent ma jedno, czy kilkuwymiarowy sposób postrzegania nierówności,
ponownie zastosowano skalowanie wielowymiarowe. Od każdego badanego zebrane zostały
informacje na temat postrzeganych różnic między wybranymi przykładami. Dla każdego
badanego stworzona została oddzielna, indywidualna macierz odległości. Skalowanie
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wielowymiarowe pozwoliło zarówno na stworzenie oddzielnej mapy percepcji dla każdego
badanego, jak i na skonstruowanie mapy wspólnej dla wszystkich. Podobnie jak w przypadku
poprzedniego badania przyjęta metodologia pozwoliła na całościową analizę odpowiedzi
respondentów, a dodatkowo umożliwiła dokładniejsze zapoznanie się z wyodrębnionymi
poglądami każdego badanego.
Zdobycie większej ilości danych od każdego respondenta przełożyło się bezpośrednio
na zdecydowanie większą uciążliwość badania. Aby uzyskać macierz odległości od
pojedynczego respondenta należało mu zadać całą serię podobnych do siebie pytań.
Tymczasem już seria kilku identycznych pytań sprawiała, że respondenci są znudzeni i
zmęczeni, co negatywnie wpływa na jakość udzielanych odpowiedzi, a czasem powoduje
rezygnację przed ukończeniem badania. Dlatego planując zbierać dane o odległościach tą
metodą, ograniczyłam zbiór przykładów do niewielkiej liczby. Tabela 1 pokazuje ile pytań
trzeba zadać badanym, aby uzyskać informacje o różnicach między daną ilością przykładów.
Już w przypadku 6 przykładów należy zadać 15 identycznych pytań, w przypadku 7, już 21.
Z tego powodu w niniejszym badaniu zanalizowano 5 przykładów, dzięki czemu odpowiedzi
badanych były bardziej przemyślane i kompletne.
Tabela 1
Liczba pytań jaką trzeba zadać respondentowi, aby uzyskać pełną macierz odległości,
zależnie od ilości przykładów.
Liczba przykładów
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Liczba pytań
0
1
3
6
10
15
21
28
36
45
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8.2. Forma pytań
Badani byli proszeni o porównanie pod względem poziomu nierówności zestawu
podziałów dochodów. Przykłady zostały przedstawione w formie wykresów słupkowych.
Każdy wykres prezentował podział dochodów w kraju o walucie i poziomie rozwoju
gospodarczego takich samych, jak w Polska. Każdy słupek, wyglądający jak stos monet,
reprezentował dochody 1 z 5 równolicznych grup. Członkowie każdej grupy otrzymywali
dochody przypisane ich grupie. Rysunek 1 prezentuje podział bazowy (1 000 zł, 2 000 zł,
3 000 zł, 4 000 zł, 5 000 zł), gdzie 20% społeczeństwa zarabia 1 000 złotych, kolejne 20%
2 000 zł itd.
Każdego badanego pytano o wszystkie odległości między 5 podziałami dochodów, co
oznaczało konieczność zadania 10 identycznych pytań. Możliwe było zadanie rzeczonych 10
pytań jedno po drugim w losowej kolejności dla każdego respondenta. Niestety
doświadczenia z ankiety Amiela i Cowella opisane w rozdziale 6. pokazały, że zadawanie
wyrywkowych pytań porównujących dwa przykłady ze sobą, spowodowało, iż badani na
każde pytanie odpowiadali całkowicie oddzielnie, wręcz „zapominając”, jak odpowiadali na
poprzednie pytania. Niestety jest to zjawisko negatywnie wpływające na jakość i spójność
otrzymanych danych.
Rysunek 1
Przykładowy wykres prezentujący podział dochodów w kraju.
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Jednym z sugerowanych sposobów obejścia tego problemu, jest poproszenie
badanych o uporządkowanie podziałów względem nierówności albo umieszczenie ich na
pojedynczej osi nierówności. Podobne podejście stosowali w swoich badaniach nad
preferencjami społecznymi Traub, Seidl i Schmidt (2002 i 2008). Ja jednak, w moim badaniu
chciałam sprawdzić, czy sposób postrzegania nierówności respondentów jest jedno czy
wielowymiarowy. Dlatego pytania musiały umożliwić badanym wyrażenie swoich poglądów
w obu tych przypadkach. Pytania były tak skonstruowane, aby badani mogli w prosty sposób
odpowiedzieć analizując przykłady postrzegając je zarówno na 1 osi, jak i w przestrzeni 2 lub
więcej wymiarowej.
Zastosowana forma pytań mieści się między porównywaniem wszystkich przykładów
ze sobą jednocześnie, co skłaniałoby badanych do umieszczania podziałów w jednym
wymiarze, a porównywaniem ze sobą pary przykładów wyrwanych z kontekstu pozostałych
podziałów, co skutkuje dużym odsetkiem odpowiedzi sprzecznych. W niniejszym badaniu
respondenci analizowali równocześnie 3 przykłady w każdym pytaniu. Dzięki temu możliwe
było wyrażenie poglądów zarówno w przestrzeni wielowymiarowej, jak i jednowymiarowej.
Miałam w ten sposób nadzieję uzyskać odpowiedzi przemyślane w szerszym kontekście, a
jednocześnie pozwalające na wyrażenie wielowymiarowych poglądów. Takie rozwiązanie
oznaczało również, że każdy przykład można było zaprezentować badanemu 3, a nie 4 razy,
jak działoby się to w przypadku pytań parami. Każde pytanie zajmowało 1 stronę,
respondenci porównywali jeden wykres z dwoma pozostałymi, co zaprezentowano na
rysunku 2. Przedstawienie respondentom pytań w takiej formie umożliwiało wyrażenie
wielowymiarowych poglądów. To czy respondent postanowił umieścić wszystkie 3 podziały
na jednej osi, czy też raczej właśnie w formie trójkąta, zależało tylko od niego. Zebranie
trzech przykładów razem miało zachęcać badanych do rozpatrzenia większej ilości cech
analizowanych podziałów dochodów.
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Rysunek 2
Forma pytań zadawanych respondentom.
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Swoje opinie o różnicy w poziomie nierówności badani zaznaczali na termometrze z
dziewięcioma kategoriami, gdyż według Iarossiego (2006; str.61) optymalna liczba kategorii
mieści się między 5 a 9. Kratki w termometrze zostały pocieniowane, aby ułatwić
respondentom rozróżnienie kategorii. Aby uniknąć zarzutu, że stosowanie liter alfabetu
łacińskiego do oznaczania przykładów może wpływać na odpowiedzi badanych (ze względu
na naturalną kolejność tychże liter), do oznaczania przykładów zastosowano symbole:


 – kwadrat (K),



 – romb (R),



○ – okrąg (O),



 – trójkąt (T),



 – gwiazda (G).

Ponieważ kolejność przykładów mogła mieć wpływ na odpowiedzi badanych, pytania
były rotowane. Niestety zastosowanie pytania o trójki podziałów sprawiło, że sposób losowej
rotacji nie był oczywisty – dla zainteresowanych, został on szczegółowo opisany w aneksie.
Ogólnie przyjęto zasady: każdy podział powinien być dokładnie raz przykładem górnym (jak
przykład oznaczony kwadratem na rysunku 2) porównywanym z dwoma pozostałymi na
stronie. W ten sposób można być pewnym, że każdy podział pojawi się w ankiecie dokładnie
3 razy: raz jako podział górny i dwa razy jako dolny. Wśród dolnych przykładów można
wyróżnić lewy i prawy. Dla zasady rotowano również dolne przykłady: prawy i lewy
zakładając, że każdy powinien być raz lewy i raz prawy.
W efekcie otrzymano zestaw 10 pytań, które mieszczą się na 5 kartach. Na każdej
karcie jeden przykład jest przykładem głównym identyfikującym daną kartę. Przy przyjętych
ograniczeniach procedurę losowania kolejności przykładów można opisać następująco:
1. losujemy kolejność kart / przykładów głównych: 5! = 120 sposobów,
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2. losujemy jedną z 24 możliwych kombinacji przypisania podziałów dolnych do
górnych: 24 sposoby,
3. losujemy uporządkowanie podziałów dolnych: prawy / lewy: 2 sposoby (tylko na 2
sposoby można ułożyć przykłady tak, by każdy raz był lewy i raz prawy),
W sumie otrzymano 5 760 równie prawdopodobnych ułożeń przykładów. Spośród
nich wylosowano 60, które zostały użyte w badaniu.
Założone podejście ma swoje oczywiste wady: badaniu poddano jedynie 5
przykładów, a zastosowana metoda zadawania pytań jest nowatorska, więc dotychczas
niesprawdzona. Z drugiej strony, otrzymano dużo informacji na temat indywidualnego
postrzegania nierówności. Informacje te, pozwoliły spojrzeć na każdego respondenta
całościowo, a nie – jak dotąd – w sposób częściowy. Celem zastosowania tej metody było
uniknięcie problemów pojawiających się w innych badaniach. Aby jednak osiągnąć sukces,
należało jeszcze wybrać właściwy zestaw przykładów do badania.

8.3. Wybór przykładów do badania
Odpowiednio dobrany zestaw analizowanych przykładów, jest kluczowym elementem
konstrukcji badania. Interesuje mnie percepcja nierówności, jednak nawet w ramach tej
tematyki istnieje wiele możliwych zestawów pytań, jakie chciałabym zadać respondentom.
Badacze percepcji nierówności analizowali dotychczas wiele tematów, gros z nich dotyczyło
kilku aksjomatów łącznie. Niestety badania takie pozwalały jedynie na zgrubne wnioski na
temat postrzegania każdego z aksjomatów. Tematem, który przewija się często i budzi wiele
kontrowersji jest kryterium transferów Pigou-Daltona. Dzieje się tak dlatego, że wyniki z nim
związane okazują się być bardzo zależne od tego, jaki konkretny przykład został wybrany.
Jak wspominałam w rozdziale 6 dodanie do zestawu przykładów jednego więcej podziału
reprezentującego transfer, może znacząco zmienić uzyskane odpowiedzi. Kryterium
transferów poświęcono już kilka badań empirycznych, jednak ich wnioski są dość
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ogólnikowe. Dlatego można się spodziewać, że spojrzenie na problem transferów z trochę
innej perspektywy pozwoli na dokonanie ciekawych i wartościowych obserwacji, które będą
stanowić istotny wkład w rozwój dotychczasowej wiedzy na ten temat.
Wybrana metodologia badawcza ogranicza liczbę przykładów, które można
wykorzystać w badaniu do zaledwie 5. Jest to niewiele, gdyż przeglądając różne możliwe
zestawy podziałów do zaprezentowania, trudno wybrać 5 najważniejszych. Równocześnie
analizując wyniki innych badań, widać, że liczba pytań była zwykle ograniczona do 7-10
porównywanych par. W przypadku badań skoncentrowanych na regule transferów liczba
badanych przykładów jest niewielka. Badania te przyjmowały pewien podział startowy, a
kolejne pytania stanowiły porównanie tego przykładu z innymi, będącymi rezultatem
dokonania różnorodnych transferów. Amiel i Cowell (2002) w swym badaniu poświęconym
transferom zastosowali 8 różnych przykładów, podobnie Namazie i Gaertner (2003),
naśladujący badania Amiela i Cowella. We współpracy ze Slottje’em, Amielem i Cowellem
(2004) Namazie i Gaertner użyli 7 przykładów, a w artykule razem z Gaertnerem (2012)
Namazie użyła ponownie 8. Z tej perspektywy ograniczenie się do 5 podziałów, ale
uzyskanie informacji na temat zależności w ramach każdej pary nie wydaje się być tak
dotkliwym ograniczeniem.
8.3.1. Możliwe reguły wyboru i cele badania
Istnieje wiele możliwości wyboru przykładów, a jak pokazały wyniki wcześniejszych
badań, jest to decyzja bardzo istotna, gdyż zależnie od zastosowanego zestawu, możliwe
będzie (lub nie) wyciągnięcie pewnych wniosków. Zastosowana metodologia kładzie nacisk
na poznanie wielowymiarowej struktury sposobu postrzegania nierówności. W tym
kontekście wybór reguły transferów, jako motywu przewodniego, wydaje się być właściwy,
gdyż mamy tu do czynienia z wieloma aspektami każdego transferu, które mogą różnorodnie
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wpływać na badanych. Poniżej rozważę kilka możliwych kluczy, według których można
dokonywać wyboru, a dopiero na końcu podrozdziału wybrany zostanie jeden z nich.
8.3.1.1. Przykłady z badań innych badaczy
Pierwszym, najbardziej bezpiecznym i prostym sposobem wyboru przykładów do
badania, jest wzięcie podziałów stosowanych przez innych badaczy. Ponieważ przykładów
do wyboru jest 5, to spośród przykładów analizowanych przez innych można wybrać
podzbiór najczęściej powtarzający się np. ten zaprezentowany w tabeli 2. Sprawdzenie jak te
przykłady są postrzegane przez poszczególnych badanych i to nie tylko w stosunku do
podziału bazowego, ale i w stosunku do siebie nawzajem – w całej konfiguracji, byłoby
bardzo interesujące. Równocześnie istnieje obawa, że różnice między tymi przykładami będą
niewielkie. Przekazanie jednej jednostki dochodu nie wpływa znacząco na podział i jest
trudno zauważalne. Zadanie badanym całej serii szczegółowych pytań dotyczących zestawu,
który jest mało zróżnicowany, może doprowadzić do obarczenia odpowiedzi dużym błędem
losowym i szybkiego zniechęcenia się respondentów do badania.
Tabela 2
Przykłady podziałów dochodów powtarzające się w dotychczasowych badaniach
(Amiel i Cowell, 2002; Gaertner i Namazie, 2003; Amiel i in., 2004; Amiel i in.,
2012).
Pytanie
1
2
3
4

A
2, 5, 9, 20, 30
2, 5, 9, 20, 30
2, 5, 9, 20, 30
2, 5, 9, 20, 30

B
3, 5, 9, 20, 29
2, 6, 9, 20, 29
2, 6, 9, 19, 30
2, 6, 8, 20, 30

Uwaga: w oryginalnych kwestionariuszach żadne liczby
nie były pogrubione, pogrubienia mają ułatwić
czytelnikowi zauważenie zachodzącego transferu.

8.3.1.2. Przykłady z badania wstępnego
Innym możliwym sposobem wyboru podziałów do badania byłoby wybranie
przykładów spośród tych zastosowanych w badaniu opisanym w rozdziale 7. Pozwalałoby to
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wybrać takie podziały, które prawdopodobnie będą bardzo dobrze prezentowały się w
przynajmniej dwóch wymiarach. Dzięki temu otrzymany wynik byłby dobrym przykładem
zastosowania skalowania wielowymiarowego z uwzględnieniem indywidualnych różnic.
Równocześnie dokonywalibyśmy porównań na przykładach prezentujących bardzo
różnorodne cechy podziałów. Najważniejsze elementy zostały już przebadane w badaniu
opisanym w poprzednim rozdziale, a przy 5 tak odmiennych przykładach, wyciągnięcie
ogólnych wniosków mogłoby być trudne, gdyż każdy przykład prezentował zmianę odrobinę
innego typu. O ile więc ponowne użycie części przykładów z badania wstępnego byłoby
bezpiecznym i prostym sposobem na wybranie przykładów, o tyle wyniki takiego badania
mogłyby wnieść niewiele nowego do aktualnego stanu wiedzy.
8.3.1.3. Nowy zestaw przykładów
Z powodu powyższych obaw do niniejszego badania stworzono nowy zestaw
przykładów. Podobnie jak w przypadku pytań do badania opisanego w poprzednim rozdziale
właściwe

wydaje

się

zastosowanie

kilku

podstawowych

założeń.

Kolejnym

podobieństwem/analogią do poprzedniego badania jest to, preferowane są przykłady bliższe
wyobrażeniom

badanych zwłaszcza, że chwilowo nie

planuję

badania o

skali

międzynarodowej, a wyłącznie przetestowanie pewnej metodologii. Dlatego użycie
przykładów z dochodami podobnymi do tych otrzymywanych w Polsce wydaje się rozsądne.
Rozważałabym również przeprowadzanie transferów o maksymalnej możliwej wielkości,
czyli takiej, która prowadzi do wyrównania się niektórych dochodów. Dzięki temu różnice
między przykładami będą bardzo widoczne i respondentom łatwiej będzie skoncentrować się
na podejmowaniu najważniejszych decyzji. Jeśli do tych dwóch założeń dodamy jeszcze
ustalony podział bazowy to pozostają nam do wyboru 4 z 10 możliwych do przeprowadzenia
transferów, które są podsumowane w tabeli 3. Podział bazowy przyjęto taki sam, jak we
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wcześniej w badaniu opisanym w poprzednim rozdziale (zaprezentowany na rysunku 3),
gdzie kolejne grupy otrzymują 1 000, 2 000, 3 000, 4 000 i 5 000 zł.
Rysunek 3
Pierwszy podział wybrany do badania nazywany później „bazowym”.
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Tabela 3
Możliwe do przeprowadzenie pojedyncze transfery w podziale bazowym (rysunek 3).
Nr

Darczyńca

Darobiorca

Wielkość
transferu

Dystans

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

5
5
4
5
4
3
5
4
3
2

1
2
1
3
2
1
4
3
2
1

1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
500
500
500
500

3
3
3
2
2
2
1
1
1
1

Nawet jeśli zawęzimy wybór naszych przykładów jedynie do tabeli 3, to nadal
pozostaje wiele możliwości. Głównie z punktu widzenia celu wyboru poszczególnych
przykładów. Można starać się rozróżnić, co ma większy wpływ na decyzje respondentów:
dystans między darczyńcą i darobiorcą czy też bliskość transferu do środka podziału. Inną
opcją jest stworzenie takiego zestawu przykładów, żeby jak najbardziej rozróżnić, który z
aksjomatów jest najbardziej zgodny z postrzeganiem badanych. Finalnie, biorąc pod uwagę
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fakt, że planuję zastosować do analizy przykładów skalowanie wielowymiarowe, możliwe
jest dobranie podziały tak, by różniły się one istotnie pod względem tych aspektów, które –
jak przypuszczam – są istotne dla respondentów. Każde z tych podejść może doprowadzić
mnie do innego zestawu i każde z nich wymaga bardziej szczegółowego rozpatrzenia.
8.3.1.3.1. Dystans między darczyńcą i darobiorcą
Analiza wpływu dystansu między darczyńcą a darobiorcą wymaga uwzględnienia 2
przykładów z mniejszym i 2 z większym dystansem. Potrzebne też są 2 podziały bliższe
środkowi i 2 dalsze od środka podziału. Należy więc wybrać 2 transfery o dystansie 1 i 2 o
dystansie 2. Transfer 1 000 zł od grup nr 4 do 2, jako ten bliższy średniej. Przekazem
dalszym od średniej, ale nadal o dystansie 2 może być albo oddanie pieniędzy
najbiedniejszemu przez środkową grupę, albo otrzymanie przez środkową grupę dochodów
od najbogatszych (transfery nr 4 lub 6 w tabeli 3). Powiedzmy, że będziemy preferować
transfery w górnej części podziału, gdyż fakt uczestnictwa najbogatszej grupy w transferze
może w mniejszym stopniu wpłynąć na badanych, niż uczestnictwo grupy najbiedniejszej.
Stosując to samo założenie do drugiej pary podziałów, powinniśmy wybrać transfery nr 7 i 8
w tabeli 3, czyli transfer od najbogatszej grupy do biedniejszego sąsiada i transfery od nr 4 do
nr 3. Podsumowując powyższe rozważania, wybierając przykłady mające na celu
zweryfikowanie, co jest istotniejsze: odległość od środka podziału czy dystans między
uczestnikami transferu, wybrałam następujące przykłady zaprezentowane na rysunku 4.
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Rysunek 4
Efekty wybranych transferów przeprowadzonych w podziale bazowym (rysunek 3)
według dystansu między darczyńcą i darobiorcą.
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8.3.1.3.2. Poziom transferu
Inną możliwością jest zweryfikowanie wniosku Amiela i Cowella o największym
poparciu transferów, w których biorą udział skrajne grupy versus założenia słabej i mocnej
reguły transferów. Słaba reguła transferów uznaje, że tylko transfery, które przekraczają
średnią, zmniejszają nierówność. Można więc się spodziewać, że zwolennik tego aksjomatu,
a nie innych reguł, uzna transfer powyżej lub poniżej średniej za mało istotny. Natomiast
transfer przekraczający średnią, nawet jeśli zachodzi w środku podziału, będzie dla niego
znaczący. Tymczasem mocna reguła transferów stwierdza, że transfer jest tym istotniejszy,
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im niżej zachodzi. Amiel i Cowell z kolei uznali, że transfery z udziałem najlepiej i najgorzej
zarabiających cieszą się największym poparciem. Stąd mamy 3 hipotezy dotyczące tego, jak
będą kształtować się odpowiedzi badanych w przypadku transferów różniących się
poziomem, dystansem między darczyńcą i darobiorcą czy wielkością transferu. Aby
zweryfikować te hipotezy należy wybrać 3 przykłady prezentujące przekaz pieniędzy na
górze, w środku (przechodzący przez średnią) i na dole podziału, czyli transfery nr 4, 5 i 6 z
tabeli 3 oraz, co oczywiste, podział bazowy. Do tego można sprawdzić, jakim poparciem
będzie cieszył się przekaz pieniędzy od najbogatszej do najbiedniejszej grupy, aby
zweryfikować czy osoby, które nie uznają tego przekazu za wyrównujący (a wiemy, że tacy
respondenci w badaniach pojawiają się), mają jakiś szczególny sposób oceny pozostałych
przykładów oraz jak podział ten plasuje się w zestawieniu z pozostałymi wybranymi. Wybór
wszystkich możliwych transferów o dystansie 2 ma więc tę zaletę, że pozwoli rozróżnić, czy
nasi respondenci są zwolennikami raczej słabej reguły transferów, mocnej reguły transferów,
czy też podobnie jak badani Amiela i Cowella zwracają uwagę głównie na najlepiej i
najgorzej zarabiających.
Powyższy zestaw bardzo dobrze prezentuje problem, który uwidacznia się, gdy celem
naszego badania jest prezentacja nowej, przestrzennej metodologii analizy wyników –
podobne przykłady zostały wykorzystane w badaniu z rozdziału 7, gdzie wszystkie
umieszczono w niewielkiej odległości od siebie. Oznacza to, że z punktu widzenia
respondentów, przykłady te są do siebie dość podobne i ponownie narażamy się na ryzyko
odpowiedzi obarczonych dużym błędem losowym. W dodatku wspomniane przykłady z 7
rozdziału (były to przykłady oznaczone tam literami F, G i H) były zróżnicowane głównie ze
względu na 1, a nie 2 wymiary. Możemy więc oczekiwać, że podobnie będzie w tym
przypadku i otrzymamy wynik jednowymiarowy albo rezultat z jednym wymiarem dużo
mniej istotnym od drugiego. Ogólnie nie jest to niepożądane zjawisko: chciałabym aby
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postrzeganie nierówności było jednowymiarowe, gdyż wtedy byłoby łatwiej ją zdefiniować.
Jednakże w sytuacji, w której moim celem jest test nowej metodologii, a wiem, że niektóre
przykłady są zróżnicowane ze względu na przynajmniej dwa wymiary, to chciałabym do
badania dobrać właśnie taki zestaw. Oznacza to, że moim wyborem powinny kierować
kompletnie inne aspekty podziałów niż weryfikacja aksjomatów bądź hipotez innych
badaczy. Raczej powinnam koncentrować się na tych cechach podziałów, które albo już
okazały się istotne dla wielowymiarowości postrzegania nierówności, albo – jak
przypuszczam – nadal mogą być istotne.
Rysunek 5
Efekty wybranych transferów przeprowadzonych w podziale bazowym (rysunek 3)
według poziomu zachodzenia transferu.
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8.3.1.3.3. Zróżnicowanie
Cechami, które mogą uruchamiać u badanych różne wymiary i sposoby postrzegania
nierówności, mogą być największa luka dochodowa i to, czy kilka grup ma zrównane
dochody. Te dwa aspekty okazały się być istotne według wyników badania opisanego w
rozdziale 7. Można też podejrzewać, że dystans transferu, jego rozmiar, poziom oraz
odseparowanie najbiedniejszych od pozostałej części podziału, mogą być istotne. Chciałabym
dobrać zestaw podziałów jak najbardziej zróżnicowany ze względu na wszystkie te cechy.
Wadą i jednocześnie zaletą skoncentrowania się w tym badaniu na przykładach transferów
jest to, że wszystkie te cechy są bardzo silnie ze sobą powiązane, gdyż kolejne podziały są
tworzone przy pomocy przekazów dochodów, co widać wyraźnie w tabeli 4.

Nr

Transfer

Wielkość
transferu

Dystans

Max luka

Równe
dochody

Pierwsza
luka

Poziom

Tabela 4
Cechy wszystkich transferów możliwych do przeprowadzenia w podziale bazowym z
wyróżnieniem przez pogrubienie przykładów wybranych do badania.

0
1
2
3

-5→1
5→2
4→1

-1 000
1 000
1 000

-4
3
3

1 000
1 000
2 000
2 000

0
2x2
2x2
2x2

1 000
0
2 000
0

-środek
góra
dół

4

5→3

1 000

2

2 000

3

1 000

góra

5
6
7

4→2
3→1
5→4

1 000
1 000
500

2
2
1

2 000
2 000
1 500

3
3
2

2 000
0
1 000

środek
dół
góra

8
9

4→3
3→2

500
500

1
1

1 500
1 500

2
2

1 000
1 500

środek
środek

10

2→1

500

1

1 500

2

0

dół

W badanym zestawie znajduje się podział bazowy. Następnie wybrano podziały
będące efektem transferu z każdej kategorii dystansu, to ponadto dało nam zróżnicowanie ze
względu na wielkość transferu i maksymalną lukę a także równość dochodów. Pozostaje
tylko dobrać je tak, aby zachować różnorodność pod względem poziomu zachodzenia
transferu i pierwszej luki. Należy więc wybrać transfer nr 1, jako jedyny cechujący się
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dystansem 4 między darczyńcą i darobiorcą. Spośród transferów o dystansie 1 wybierzemy nr
9. gdyż jako jedyny cechuje się pierwszą luką w rozmiarze 1 500. Spośród transferów o
dystansie 2 i 3 musimy wybrać jeden zachodzący na dole i jeden na górze podziału, gdyż oba
dotychczas wybrane miały miejsce w środku podziału. Wybieramy transfer nr 2, gdyż nie
zachodzi on w środku i daje on pierwszą lukę w rozmiarze 2 000. Spośród podziałów o
dystansie 2 pozostaje więc nam wybrać transfer nr 6, gdyż zachodzi on w dole podziału. W
ten sposób otrzymujemy zestaw przykładów (zaprezentowany na rysunku 6) o dużym
zróżnicowaniu ze względu na wszystkie rozpatrywane cechy.
Dokonany wybór przykładów jest oczywiście arbitralny. Inny badacz stosujący
odrobinę inny tok myślenia, mógłby podjąć odmienną decyzję. Wszystkie rozważane zestawy
mają swoje uzasadnienie i związane z nimi wady i zalety. Jednakże nie są to możliwości
wyeksploatowane, gdyż mając stworzoną i przetestowaną metodologię albo stosując
metodologię innych badaczy, będzie można w przyszłości przeprowadzić badanie również
przy pomocy innych podziałów. Warto pamiętać, że i pozostali badacze wybierając swoje
przykłady, niekoniecznie kierowali się konkretnymi aksjomatami i swoje wybory opierali na
intuicji oraz już przeprowadzonych badaniach. W niniejszym badaniu za główny cel stawiam
sobie jednak prezentację możliwości skalowania wielowymiarowego i weryfikację hipotezy
jednowymiarowości map poszczególnych badanych, dlatego stosuję przykłady optymalne do
realizacji tego celu, nawet jeśli nie pozwoli to na tak zgrabną weryfikację hipotez innych
badaczy, jak pozostałe zestawy.
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Rysunek 6
Przykłady podziałów dochodów wybrane do badania: podział bazowy i wybrane
transfery w nim zachodzące: podział bazowy ( kwadrat K), transfer 1( gwiazda G),
transfer 2 (○ okrąg O), transfer 6 ( romb R) i transfer 9 ( trójkąt T).
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Tabela 5
Różnice między podziałami wybranymi do badania.
K

Oznaczenia
Litery

K

Nazwy Symbole
Podział
bazowy



T

R

O

-

3→2 (500) 3→1 (1 000) 5→2 (1 000) 5→1 (1 000)

3→1 (500)
T

Transfer
9





O

Transfer
2



G

Transfer
1



R

5→2 (500)

-

5→1 (500)
5→3 (500)

2→1 (500)

Transfer
6

G

Numery grup między którymi zaszedł transfer
(w nawiasie, wielkość transferu)

5→3 (500)

2→1 (5 00)

5→3 (1 000)
-

5→3 (1 000)
1→2 (1 000)

-

2→1 (1 000)

-

8.4. Przebieg badania
Badanie przeprowadzono w lutym i marcu 2014 roku w dwóch etapach: pierwszym
jakościowym i drugim przypominającym bardziej typowy sposób przeprowadzania badań
ilościowych. W pierwszym etapie, który trwał od 17 lutego do 7 marca (w sumie 3 tygodnie),
zrealizowano 26 wywiadów indywidualnych ze studentami studiów magisterskich Instytutu
Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Studenci byli informowani o badaniu podczas zajęć
i zapraszani do udziału w dogodnym dla nich terminie. Wywiady odbywały się w oddzielnej
sali

Zakładu

Statystyki,

Demografii

i

Socjologii

Matematycznej

Uniwersytetu

Warszawskiego. Pojedynczy wywiad trwał od 10 do 21 minut. Najpierw respondent był
informowany, że badanie ma charakter pilotażowy i zachęcany do zadawania pytań w trakcie
wypełniania oraz „myślenia na głos”. Następnie badany otrzymywał papierową ankietę do
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wypełnienia. Po wypełnieniu ankiety następowała jeszcze krótka rozmowa na temat samego
badania. Respondenci byli pytani o ogólne wrażenia, proszono ich o ocenę trudności w
wypełnianiu ankiety, sugestie, dodatkowe uwagi itp. Drugi etap badania polegał na
przeprowadzeniu tej samej ankiety w 3 małych grupach w ostatnim tygodniu marca 2014
roku (24-28 marca). Respondentami na tym etapie byli studenci uczęszczający na wybrane
zajęcia fakultatywne dla studiów licencjackich na kierunku socjologia Instytutu Socjologii
Uniwersytetu Warszawskiego. Ankietę przeprowadzano na początku zajęć. Zebrano 20
ankiet a liczebność każdej z grup nie przekraczała 10 osób. Przed wypełnieniem ankiety
badani otrzymywali instruktaż uwzględniający wątpliwości techniczne i pytania, które
pojawiały się w wywiadach indywidualnych. Podczas drugiego etapu badania zastosowano tę
samą ankietę, co podczas pierwszego, aby zapewnić porównywalność wyników. Również na
tym etapie wypełnianie ankiety trwało mniej niż 20 minut.

8.5. Wyniki
Rozpocznijmy od krótkiej charakterystyki przebadanej próby. Większość badanych
stanowiły kobiety (58,7%). Respondenci pochodzili głównie z Warszawy (43,5%) i okolic
(26,1%), pozostali przed studiami mieszkali w innych częściach Polski. Osoby które przed
rozpoczęciem studiów zamieszkiwały za granicą, stanowiły rzadkość (2,2%). Zdecydowana
większość studentów z próby studiowało socjologię (87,0%), przy czym wszyscy przebadani
w wywiadach indywidualnych byli studentami socjologii. Pozostałe kierunki to finanse i
rachunkowość, ekonometria, informatyka i ekonomia, samorząd terytorialny, stosunki
międzynarodowe. Byli to studenci, którzy mimo studiowania na innym kierunku, uczęszczali
na zajęcia w Instytucie Socjologii. Ponad jedna trzecia badanych (34,8%) studiuje lub
studiowało również na innym kierunku, poza socjologią.
Prawie połowa badanych (47,8%) było zadowolonych ze swojej sytuacji finansowej,
tylko co dziesiąty (10,9%) był niezadowolony. Również pozytywnie oceniali oni swoje
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dochody względem zarobków innych rodzin – tylko 8,7% osób uznało dochody swojej
rodziny za nieco niższe niż przeciętne, a opcji „Znacznie niższe niż przeciętne” nie zaznaczył
nikt. Wyniki te nie odbiegają od oczekiwań, gdyż badanymi są studenci studiów wyższych,
których rodziny zwykle charakteryzują się dobrą sytuacją finansową.
Rysunek 7
Rozkład odpowiedzi na pytania o dochód rodziny i zadowolenie z sytuacji finansowej.

Ocena dochodu rodziny

Zadowolenie z sytuacji
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niższy niż
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Mniej więcej Niezadowolony
zadowolony

8.5.1. Uporządkowanie podziałów a aksjomaty nierówności
Odpowiedzi badanych dotyczyły uporządkowania i rozmiaru różnic między
poszczególnymi przykładami. Najpierw zajmijmy się uporządkowaniem analizowanych
podziałów dochodów. Kryterium transferów Pigou-Daltona porządkuje nasze przykłady w
sposób nieliniowy, co prezentuje rysunek 8: najbardziej nierówny jest według tego aksjomatu
przykład K, następnie T a w następnej kolejnością dwa przykłady O i R, między którymi
zależność nie jest określona. Finalnie najmniej nierówny jest przykład G. Kryterium
transferów Pigou-Daltona nie wskazuje, który z przykładów: O czy R jest bardziej nierówny,
ponieważ przejście od przykładu R do przykładu O (oba przedstawione na rysunku 9) można
przeprowadzić przy pomocy jednego pozytywnego transferu od grupy 5 do 3 oraz jednego
negatywnego od mniej zarabiającej 1 grupy do zarabiającej więcej grupy 2. Porównanie
poziomu nierówności tych 2 przykładów zależy od oceny istotności tych 2 transferów.
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Rysunek 8
Uporządkowanie przykładów według kryterium transferów Pigou-Daltona.
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Rysunek 9
Przykłady R (romb) i O (okrąg) analizowane w badaniu.
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Jeśli będziemy oczekiwać uporządkowań dokładnie zgodnych z regułą Pigou-Daltona, to
interesują nas tylko 3 typy odpowiedzi (przykłady są uporządkowane od najmniej do
najbardziej nierównych):


[G] [O] [R] [T] [K] odpowiedź wskazana przez 6 osób, równocześnie jest to
najczęściej występujące uporządkowanie,



[G] [O, R] [T] [K] odpowiedź wskazana przez 1 osobę,



[G] [R] [O] [T] [K] odpowiedź wskazana przez 1 osobę.
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W sumie 8 osób, czyli 17,4% przebadanej próby odpowiedziało w sposób spójny i
zgodny z kryterium transferów Pigou-Daltona. Jest to wynik porównywalny z rezultatami
uzyskanymi przez Amiela i Cowella (2002). W ich badaniu poświęconemu wyłącznie regule
transferów 17% badanych odpowiedziało na wszystkie pytania zgodnie z tym aksjomatem.
Inni badacze uzyskali niższe odsetki od 9,8% (Amiel i in., 2004) przez 10,9-13,4% (Gaertner
i Namazie, 2004) oraz 14,7% (Amiel i in., 2014) aż do podanych wyżej 17% (niniejsze
badanie).
Warto zwrócić uwagę, że udzielone odpowiedzi były spójne – w niniejszym badaniu
wymagało to określenia wszystkich zależności między 5 podziałami w sposób niesprzeczny.
W przypadku połowy ankiet odpowiedzi badanych na temat uporządkowania podziałów były
w konflikcie ze sobą. Najczęstszym typem sprzeczności był zestaw odpowiedzi typu: x=y,
x<z, y>z – miał on miejsce w przypadku 21,7% ankiet i aby zlikwidować tę sprzeczność,
trzeba by usunąć jedną odpowiedź mówiącą o równości dwóch podziałów. W przypadku
kolejnych 28,3% ankiet konieczne byłoby usunięcie 2 odpowiedzi albo 1 mówiącej o tym, że
jeden z podziałów jest bardziej nierówny od drugiego. Trudno ocenić poziom niespójności
respondentów: z jednej strony, aż połowa badanych nie zaprezentowała spójnego poglądu na
nierówność; z drugiej strony, wyniki tego badania cechują się większą spójnością niż wyniki
repliki badania Amiela i Cowella z 1992 roku, opisanej w rozdziale 6. W tamtym badaniu
91,8% badanych udzieliło przynajmniej jednej odpowiedzi sprzecznej z pozostałymi, choć
pytań, w których była możliwość popełnienia błędu, było tam więcej. Niezależnie od tego
możliwe jest stworzenie spójnego uporządkowania na podstawie odpowiedzi badanych
poprzez usunięcie jak najmniejszej liczby odpowiedzi o jak najniższej wadze 1 tak, by
pozostałe odpowiedzi były ze sobą niesprzeczne. Pozwala to na ocenę odpowiedzi
wszystkich respondentów z punktu widzenia ich zgodności z aksjomatami nierówności,
1

W pierwszej kolejności należy usunąć odpowiedzi mówiące o równości dwóch podziałów, potem takie, które
mówią, że dwa podziały trochę się różnią, a dopiero w ostateczności odpowiedź mówiącą o tym, że dwa
podziały różnią się istotnie.
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równocześnie jednak stanowi jedynie przybliżenie tego, co respondenci faktycznie mieli na
myśli.
Kryterium transferów Pigou-Daltona cieszyło się poparciem jedynie wśród badanych
o spójnych poglądach, gdyż wymagania tego kryterium są spójne i odnoszą się do wszystkich
odpowiedzi badanych. Istnieją jednak również inne, mniej wymagające kryteria dotyczące
transferów i ich poparcie można oszacować. Im mniejsze wymagania wobec uporządkowania
ma dany aksjomat, tym więcej respondentów odpowiada zgodnie z nim. Reguła transferów
Pigou, wymagająca aby przekaz pieniędzy od najlepiej do najgorzej zarabiających obniżał
nierówność, stosuje się jedynie do pary podziałów G i K oraz G i T, co można zobaczyć w
tabeli 6. Słabe kryterium transferów ma wyżej wspomniane wymagania i dodatkowo określa
zależność między parami K i O, oraz T i O. Pozostałe 2 aksjomaty Pigou-Daltona i kryterium
malejących transferów określają zależności między wszystkimi parami z wyjątkiem pary R i
O, stąd odpowiadają im jedynie 3 możliwe, wcześniej wspomniane uporządkowania. Gdyby
uporządkowania wyobrażane sobie przez respondentów były czysto losowe, to odsetek
odpowiedzi zgodnych z danym aksjomatem byłby na podobnym poziomie, jak odsetek
uporządkowań zgodnych wśród wszystkich możliwych. Potencjalnych uporządkowań jest
nadzwyczaj wiele i często tylko kilka z nich jest zgodnych z aksjomatami nierówności, co
widać w tabeli 14. Fakt, że badani, mimo dużego zróżnicowania w odpowiedziach, tworzyli
zwykle (78,3% respondentów) uporządkowania zgodne przynajmniej z regułą transferów
Pigou, wskazuje, że uzyskane odpowiedzi losowe nie są.
Tabela 14 jasno pokazuje, że poparcie dla aksjomatów związanych z transferami jest
istotnie większe niż byłoby to w przypadku losowym. Jedynie co piąty badany odpowiedział
niezgodnie z aksjomatem Pigou, a dwie piąte odpowiedziało niezgodnie ze słabym kryterium
transferów. Równocześnie oznacza to, że co piąty badany uznał, iż przekazanie pieniędzy od
najlepiej do najgorzej zarabiających nie zmniejsza nierówności. W przypadku kryterium
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Pigou-Daltona, sytuacja przedstawia się bardziej niejednoznacznie: z jednej strony
wielokrotnie więcej badanych wybrało ułożenie podziałów zgodne z tym aksjomatem
(17,4%), mimo iż oznaczało to wskazanie 1 z 3 ułożeń z 561 możliwych układów (0,53%); z
drugiej strony większość badanych nie zastosowała dokładnie tej zasady w swych
odpowiedziach.
Tabela 6
Różnice między podziałami wybranymi do badania wraz z ocenami według kolejnych
aksjomatów. Kryterium silniejsze obejmuje pola o takim samym lub intensywniejszym
zaciemnieniu.
Oznaczenia
Litery Nazwy Symbole

K

Podział
bazowy



K
T
R
O
G
Numery grup między którymi zaszedł transfer (w nawiasie,
wielkość transferu)
-

3→2 (500) 3→1 (1 000) 5→2 (1 000) 5→1 (1 000)

3→1 (500)
T

Transfer
9



-



O

Transfer
2



G

Transfer
1



R

5→1 (500)
5→3 (500)

2→1 (500)

Transfer
6

5→2 (500)

5→3 (500)

2→1 (500)

5→3 (1 000)
-

5→3 (1 000)
1→2 (1 000)

Kryterium transferów
Pigou-Daltona

-

2→1 (1 000)

-

Słabe kryterium
transferów

Kryterium transferów
Pigou

Omówiliśmy kwestię aksjomatów związanych z transferami, a jak przekłada się to na
temat miar nierówności? Każda miara narzuca dokładnie jedno uporządkowanie przykładów,
dodatkowo określa też, jak duże są różnice w poziomie nierówności między tymi
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przykładami. Jeśli będziemy więc liczyć, analogicznie jak dla aksjomatów, „poparcie” dla
miar nierówności, to z definicji okaże się ono istotnie mniejsze. Przykładowo współczynnik
Giniego porządkuje analizowane przykłady od najmniej do najbardziej nierównego: G, O, R,
T i K (G=0,16 O=0,187 R=0,213 T=0,253 K=0,267). Największa liczba respondentów
uporządkowała przedstawione przykłady tak samo, jak współczynnik Giniego i jest to
równocześnie sposób zgodny z kryterium transferów Pigou-Daltona, które współczynnik
Giniego spełnia. Niemniej jednak, odpowiedzi zgodnych ze współczynnikiem Giniego jest
dokładnie 6, co stanowi 13% respondentów. Poparcie dla tej miary nie jest więc duże i jest to
tendencja przewijająca się w kolejnych badaniach. Równocześnie jest to najczęściej
pojawiające się uporządkowanie wśród respondentów, co oznacza, że każda miara niezgodna
z tym uporządkowaniem, a więc i niezgodna z kryterium transferów Pigou-Daltona, będzie w
niniejszym badaniu cieszyła się jeszcze mniejszym poparciem.
Tabela 7
Odpowiedzi respondentów zgodne z poszczególnymi regułami transferów i odsetki
uporządkowań niesprzecznych z tymi aksjomatami wśród wszystkich możliwych
porządków.

Aksjomat

Kryterium
transferów Pigou
Słabe kryterium
transferów
Kryterium
transferów
Pigou-Daltona
Kryterium
malejących
transferów

Odsetek
Odsetek
Odsetek
zgodnych wśród
respondentów
respondentów o
wszystkich
spójnych* i o
uporządkowaniu
możliwych
uporządkowani
zgodnym
uporządkowań
u zgodnym
25,85%

78,26%

45,65%

12,30%

60,87%

36,96%

0,53%

17,39%

17,39%

0,53%

17,39%

17,39%

* Respondent spójny to taki, którego uporządkowanie dało się stworzyć bez
usuwania jakiejkolwiek odpowiedzi.
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Reasumując, uzyskane wyniki można analizować z punktu widzenia uporządkowań i
odpowiadających im aksjomatów nierówności. Kolejne aksjomaty, takie jak aksjomat Pigou,
słabe kryterium transferów i kryterium transferów Pigou-Daltona narzucają coraz większe
wymagania odpowiedziom badanych. Mimo to respondenci odpowiadali zgodnie z tymi
zasadami istotnie częściej, niż miałoby to miejsce w przypadku losowym. Równocześnie
poparcie uzyskane przez aksjomat Pigou-Daltona jest na poziomie 17,4%, czyli jest zbyt
małe, by uzasadnić nim powszechne stosowanie aksjomatu Pigou-Daltona do pomiaru
nierówności.
8.5.2. Różnice między podziałami: czy badani postrzegali nierówność jedno, czy
wielowymiarowo?
Każdy respondent poprzez swoje odpowiedzi, stworzył pełną macierz odległości, na
podstawie której można stworzyć indywidualną mapę percepcji. Teoretycznie mapa percepcji
dla 5 obiektów może mieć 1, 2 lub nawet 3 albo 4 wymiary. Miary nierówności zakładają, że
nierówność tworzy pojedynczą oś. Podobnie aksjomaty wprowadzają częściowy porządek, a
jeśli wybierze się odpowiednio dużo aksjomatów, to porządek ten staje się pełny, czyli
liniowy, a więc ponownie otrzymamy uporządkowanie w jednym wymiarze. Generalnie w
literaturze zakłada się, że nierówność jest jednowymiarowa, tymczasem poprzednie badanie
(rozdział 7) pokazało, że zagregowane odpowiedzi badanych tworzą mapę dwuwymiarową.
Wielowymiarowość wspólnej mapy percepcji może być skutkiem albo wielowymiarowości
indywidualnych map, albo zróżnicowania w poglądach poszczególnych osób, z których
każda postrzega problem jednowymiarowo, ale inaczej od pozostałych badanych. W
niniejszym badaniu sprawdziłam dla każdego pojedynczego badanego, czy jego odpowiedzi
lepiej odzwierciedla mapa jedno, czy kilkuwymiarowa.
Dla odpowiedzi każdego respondenta z osobna przeprowadzono skalowanie
wielowymiarowe, a uzyskane wyniki porównano z rezultatami dla 1 000 losowych ankiet.
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W ten sposób można było stwierdzić, czy badani postrzegają nierówność raczej w sposób
jedno,

czy

wielowymiarowy.

Zacznijmy

najpierw

od

technicznych

aspektów

przeprowadzonej analizy, a następnie przejdziemy do opisu wyników.
8.5.2.1. Parametry techniczne przeprowadzonej analizy
Mapy percepcji stworzono przy pomocy programu PROXSCAL znajdującego się w
pakiecie SPSS 22. Odpowiedzi badanych uznano za pomiar na skali porządkowej, co
oznacza, że muszą być one przekształcone w odległości. Odpowiedź na skali porządkowej, że
odległość X jest większa od odległości Y, można przedstawić jako konkretne wartości
liczbowe na wiele sposobów. Na przykład zarówno X=100 a Y=101, jak i X=0,1 i Y=1 000,
zachowują porządek tych odpowiedzi, więc stanowią legalną ich reprezentację. Potrzebujemy
funkcji, która odpowiednio „przetłumaczy” uzyskane odpowiedzi na dystanse, mierzone
przecież na skali ilorazowej. W przypadku danych porządkowych PROXSCAL umożliwia
wybranie jednej z dwóch metod przekształcania odpowiedzi w odległości (które opisane są
szczegółowo w rozdziale 5):
1. Krzywe sklejane (często nazywane z angielskiego spline’ami) – w najprostszej
wersji spline’ów pierwszego stopnia z jednym węzłem. Zastosowanie ich oznacza
podzielenie przestrzeni na 2 części i w ramach każdej z tych części przekształcenie
odległości według wzoru δ^ = a*δ + b. Mówiąc inaczej, jest to podobne
przekształcenie do tego stosowanego dla zmiennych na skali przedziałowej, gdzie
wszystkie odpowiedzi są przekształcane według wzoru δ^ = a*δ + b, ale w tym
wypadku stosujemy 2 takie funkcje, które ze sobą „sklejamy”. Rysunek 10
prezentuje przykład sklejenie trzech takich funkcji, czyli spline’u o 2 węzłach.
Niestety, ponieważ odpowiedzi niektórych badanych są mało zróżnicowane pod
względem oceny siły różnicy między przykładami, to przekształcenie spline’ami,
nawet w najprostszej ich wersji, nie dla wszystkich ankiet jest możliwe.
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2. Regresja monotoniczna – jest to funkcja „schodkowa” przyporządkowująca każdej
odpowiedzi taką wartość odległości, by minimalizować kwadratową funkcję błędu i
jednocześnie zachować uporządkowanie. Przykład takiej funkcji prezentuje rysunek
10.
Rysunek 10
Możliwe przekształcenia danych mierzonych na skali porządkowej: regresja
monotoniczna i spline (krzywa sklejana) pierwszego stopnia z dwoma węzłami.

Regresja monotoniczna

Spline (1. stopnia z 2 węzłami)

W przypadku niniejszego badania możliwe było zastosowanie tylko regresji
monotonicznej, gdyż odpowiedzi niektórych respondentów były zbyt mało zróżnicowane,
aby zastosować spline’y. Siłą rzeczy zdecydowałam się na regresję monotoniczną.
Dla każdego badanego stworzono mapę jednowymiarową i mapę dwuwymiarową, ich
jakość oceniono przy pomocy miary STRESS. Mapy trójwymiarowe nie zostały opisane,
gdyż reprezentacja danych porządkowych dla 5 obiektów w 3 wymiarach dla wielu
respondentów prowadziła do rozwiązań zdegenerowanych a więc mało wartościowych.
Jakość uzyskanych rozwiązań porównano z wynikami uzyskanymi dla 1 000 losowo
wygenerowanych danych. Porównanie funkcji błędu STRESS pozwala ocenić, czy
odpowiedzi badanych odzwierciedlają jedno, czy dwuwymiarowy sposób postrzegania
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nierówności. Jeśli badani postrzegają nierówność dwuwymiarowo, to dwuwymiarowe mapy
percepcji powinny mieć poziom STRESS istotnie niższy od STRESS dla danych losowych.
Analogicznie, jeśli badani postrzegają nierówność jednowymiarowo, to jednowymiarowe
mapy percepcji powinny mieć STRESS istotnie mniejszy od STRESS dla danych losowych.
W każdym przypadku zastosowano 2 000 losowych startów oraz kryteria zatrzymania się:
zbieżność STRESS = 0,00001, minimalny STRESS = 0,00001 oraz maksymalną liczbę
iteracji = 10 000. Analizę przeprowadzono dla każdego respondenta indywidualnie i osobno
dla każdej losowo stworzonej osoby.
Tabela 8 prezentuje i porównuje poziomy STRESS dla wyników empirycznych i
losowych. Widać, iż dane empiryczne mają niższą wartość STRESS od danych losowych w
przypadku reprezentacji w jednym wymiarze, a wyższą w przypadku mapy dwuwymiarowej.
Wysoki poziom STRESS jest spowodowany tym, że:
1. analizowane dane prezentują odległości w większej (niż zastosowana) liczbie
wymiarów; stworzenie mapy percepcji w mniejszej (niż optymalna) liczbie
wymiarów, wymaga ich redukcji, co powoduje błędy reprezentacji;
2. dane zawierają pewien udział błędów, przez co nie spełniają nierówności
trójkąta, stąd nie da się ich idealnie zaprezentować w postaci mapy. (jeśli
obiekty oznaczymy jako A, B oraz C; odległości między A i B zapiszemy:
d(A, B); to nierówność trójkąta można zapisać jako:
d(A, B) ≤ d(B, C)+d(C, A)).
W pierwszym przypadku zwiększenie liczby wymiarów będzie prowadziło do
istotnego zmniejszania się poziomu STRESS, aż nie osiągniemy optymalnej liczby
wymiarów. W drugim wypadku zwiększanie liczby wymiarów zmniejszy poziom STRESS
jedynie nieznacznie, gdyż błąd wynikający z niemożności zaprezentowania danych jako
odległości pozostanie niezmieniony. W praktyce dane zwykle zawierają jakiś odsetek
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błędów, więc nawet przy optymalnej liczbie wymiarów poziom STRESS będzie większy
od 0.
Wyniki zaprezentowane w tabeli 8 pokazują, że reprezentacja przy pomocy mapy
jednowymiarowej jest dobra, a zwiększanie liczby wymiarów tylko w niewielkim stopniu
zmniejsza wartość STRESS. Co ważniejsze, wartość STRESS dla dwóch wymiarów jest
wprawdzie mniejsza niż dla jednego, ale równocześnie jest większa od poziomu STRESS dla
danych losowych, co sugeruje, że pozostały błąd wynika z niemożności reprezentacji
niektórych odpowiedzi badanych jako odległości na mapie. Wyniki wskazują, że struktura
odpowiedzi badanych została dobrze uchwycona przez reprezentację w jednym wymiarze, a
dodanie drugiego wymiaru nie poprawiło istotnie jakości wyniku.
Tabela 8
Poziom
surowego
znormalizowanego
STRESS
wyników
wielowymiarowego na podstawie danych empirycznych i losowych.
Przeciętna wartość
STRESS

Odchylenie
standardowe STRESS

Dane
Dane
Dane
Dane Istotność
empiryczne losowe empiryczne losowe różnicy
Jednowymiarowe 0,00503 0,011101 0,009599 0,012579 0,00128
Dwuwymiarowe 0,000106 0,000026 0,000706 0,000293 0,09897

skalowania

STRESS
danych
empirycznych
/ danych
losowych
45,3%
407,7%

8.5.2.2. Wnioski
Skalowanie wielowymiarowe przeprowadzone dla każdego respondenta z osobna
wskazało, że odpowiedzi poszczególnych badanych są jednowymiarowe. Indywidualne mapy
percepcji w przypadku jednego wymiaru były istotnie lepiej dopasowane dla danych
empirycznych niż dla danych losowych. Poziom funkcji błędu STRESS był ponad
dwukrotnie niższy dla odpowiedzi respondentów niż dla danych losowych. W przypadku
dwóch wymiarów mapy percepcji stworzone na podstawie danych empirycznych miały
funkcję błędu STRESS czterokrotnie większą niż dane losowe. Stąd zwiększanie liczby
wymiarów prowadzi do pogorszenia się względnej jakości wyniku i jest niewłaściwe.
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Zgodnie z założeniami przyjmowanymi w literaturze dotyczącej pomiaru nierówności,
respondenci postrzegają nierówność jednowymiarowo. Każdy badany ma natomiast swoją
własną oś nierówności, pojedynczą skalę, przy pomocy której ocenia poszczególne podziały.
Wielowymiarowość mapy wspólnej wynika zaś z różnic między ocenami badanych.
8.5.3. Synteza odpowiedzi badanych
Zebrane dane mają 2 elementy, które dotychczas analizowane były oddzielnie: ocena,
który podział jest bardziej nierówny, i określenie, jak duża jest różnica między nimi. Na
podstawie pierwszego elementu stworzono uporządkowania przykładów i określono, na ile
odpowiedzi badanych odpowiadają ocenie aksjomatów i miar nierówności. Na podstawie
drugiego przeprowadzono indywidualne skalowania wielowymiarowe i stwierdzono, że
indywidualne mapy percepcji powinny być jednowymiarowe. Obie te informacje
wykorzystano w niniejszym podrozdziale do stworzenia każdemu respondentowi jego
własnej osi poziomu nierówności.
8.5.3.1. Tworzenie indywidualnych osi nierówności
Założeniem jest, aby każdemu badanemu przypisać takie umiejscowienie badanych
podziałów dochodów na osi, które jest najbliższe jego odpowiedziom. Niestety zarówno w
odpowiedziach mówiących o uporządkowaniu, jak i w tych mówiących o poziomie różnic,
pojawiały się pewne błędy i sprzeczności. Aby – mimo to – dla każdego respondenta
skonstruować oś najlepiej odzwierciedlającą jego odpowiedzi, zastosowano kwadratową
funkcję błędu, czyli taką samą, jaką używa się w regresji liniowej oraz skalowaniu
wielowymiarowym. Dla każdego badanego sprawdzono wszystkie możliwe ułożenia
analizowanych przykładów na osi2 od 0 do 6,5 z dokładnością 0,1. Dla każdego

2

Odpowiedzi badanych o różnicach były na skali od 0 do 4 i okazuje się, że od 0 do 6,5 wystarczy do pokrycia
całej rozpiętości odpowiedzi.
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umiejscowienia obliczono wartość kwadratowej funkcji błędu i wybrano ułożenie o
najniższej wartości tegoż błędu.

Tym sposobem każdemu badanemu przypisano takie ułożenie podziałów dochodów, które
jest najbliższe jego odpowiedziom. Niestety zastosowanie kwadratowej funkcji błędu
oznacza potraktowanie odpowiedzi badanych tak, jakby były na skali przedziałowej, więc
jest to duże przybliżenie. Pozwala jednak ono wykorzystać całość odpowiedzi badanych, a
nie tylko ich poszczególne elementy. W kolejnych badaniach należy wziąć pod uwagę fakt,
że badani postrzegają nierówność jednowymiarowo i odpowiednio dostosować metodologię
badawczą.
8.5.3.2. Skalowanie wielowymiarowe
Na podstawie wszystkich indywidualnych osi nierówności przeprowadzono
skalowanie wielowymiarowe, które stworzyło wielowymiarową mapę percepcji wspólną
wszystkim badanym. Skalowanie szuka takiej mapy wielowymiarowej, żeby oś każdego
respondenta stanowiła jego indywidualny sposób patrzenia na tę wspólną mapę (wyrażony
przez zrzutowanie punktów z tej mapy na prostą). Oceny, na ile udało się wiernie osie
badanych odzwierciedlić na tej wspólnej mapie, dokonano przy pomocy statystyki błędu
STRESS w porównaniu z danymi losowymi.
8.5.3.2.1. Parametry techniczne przeprowadzonej analizy
Osie nierówności stanowią jednowymiarowe przestrzenie indywidualne, dlatego
zastosowano skalowanie wielowymiarowe o zredukowanej randze. Tworzy ono mapę
wielowymiarową na podstawie danych z wielu źródeł o mniejszej liczbie wymiarów. W
przypadku 5 obiektów przestrzeń wspólna może mieć od 1 do 4 wymiarów. Analizę
przeprowadzono przy pomocy PROXSCAL z SPSS 22. Odpowiedzi uznano za pomiar na
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skali przedziałowej, gdyż tak stworzono indywidualne osie nierówności. Maksymalna liczba
iteracji została ustawiona na 1 000 a różnica w poziomie STRESS między kolejnymi krokami
była wystarczająca do zakończenia działania algorytmu na 0,00001. W ten sam sposób
ustawiono wartość STRESS, przy jakiej algorytm może się zatrzymać. Testowano 1 000
losowych startów oraz start Torgersona i Simplex. Równolegle do analizy na danych
oryginalnych

przeprowadzono

analizę

dla

danych

losowych:

stworzono

6

000

indywidualnych osi (100 zestawów) i przeprowadzono na nich dokładnie te same analizy, co
na danych oryginalnych.
Tabela 9 prezentuje statystyki STRESS dla rozwiązań od 1 do 4 wymiarów.
Rozwiązanie w 4 wymiarach jest rozwiązaniem maksymalnym, to znaczy, że wszelki błąd,
jaki się w nim pojawia, jest efektem niemożności pogodzenia ze sobą osi nierówności
różnych badanych. Drugim powodem wysokiej wartości STRESS w takiej sytuacji są zwykle
błędy w odległościach podanych algorytmowi, w tym wypadku jednak dane wejściowe są
odległościami z faktycznych, już skonstruowanych osi, więc nie ma w nich tego typu błędów.
Tabela 9
Porównanie danych oryginalnych i losowych pod względem jakości dopasowania
wyniku do danych źródłowych przy pomocy współczynnika znormalizowany surowy
STRESS.
STRESS
oryginalne

losowe

STRESS
oryginalne/losowe

1

0,1538

0,1974

77,94%

0,001688

2

0,0856

0,1773

48,28%

0,004940

3

0,0432

0,1162

37,18%

0,011128

4*

0,0352

0,0438

80,28%

0,017919

Wymiary

Odchylenie standardowe
STRESS dla danych losowych

* w przypadku 4 wymiarów nie było możliwe zastosowanie losowych startów, gdyż jest to maksymalna liczba
wymiarów dla 5 obiektów i przy niektórych startach i danych prowadzi to do błędu w działaniu algorytmu.

8.5.3.2.2. Liczba wymiarów
Rysunek 11 prezentuje poziom błędu ocenionego przez statystyki STRESS dla
rozwiązań w różnej liczbie wymiarów i porównuje je z analogicznymi statystykami dla
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danych losowych. Przejście od rozwiązania jednowymiarowego do dwuwymiarowego
prowadzi do ogromnego spadku poziomu statystyki błędu STRESS. Zwiększenie liczby
wymiarów do 3 ponownie obniża wartość STRESS, ale już nie w tak dużym stopniu.
Rozwiązanie w 4 wymiarach nie jest satysfakcjonujące, gdyż jego poziom błędu jest podobny
do danych losowych. Uzyskane wyniki można więc dobrze przedstawić w 2 lub 3
wymiarach. Ponieważ analizowana liczba przykładów jest niewielka, a rozwiązanie
dwuwymiarowe jest bardziej czytelne, to wybrano reprezentację odpowiedzi badanych na
mapie dwuwymiarowej.
Rysunek 11
Porównanie danych oryginalnych i losowych pod względem jakości dopasowania
wyniku w różnej liczbie wymiarów przy pomocy współczynnika znormalizowany
STRESS.
0,25

0,20

0,15

0,10

0,05

0,00
1

2

oryginalne

3

4

losowe

8.5.3.2.3. Mapa percepcji
Rysunek 12 przedstawia dwuwymiarową mapę percepcji badanych (współrzędne
punktów można znaleźć w aneksie). W prawym górnym rogu znajduje się podział bazowy.
Bardziej na lewo i w dół, w zakreślonym obszarze, znalazły się podziały będące efektem
transferu pieniędzy do 2 grupy: wyżej transfer od najlepiej zarabiających, niżej transfer od
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środkowej grupy. Najdalej od podziału bazowego (ciemnoszary obszar) znajdują się
przykłady transferów do najmniej zarabiającej grupy. Fakt, że beneficjentem transferu była
najgorzej zarabiająca grupa, stanowił czynnik istotnie wpływający na percepcję badanych –
te przykłady były postrzegane jako najbardziej różniące się od podziału bazowego.
Rysunek 12
Wspólna mapa percepcji (zwana przestrzenią wspólną) badanych. Rozwiązanie
osiągnięte przez jeden z 1 000 losowych startów. Znormalizowany surowy STRESS na
poziomie 0,0856.

(1000, 3000, 3000, 4000, 4000)

(2000, 2000, 3000, 4000, 4000)

(1000, 2000, 3000, 4000, 5000)

Transfer do drugiej
grupy
(1000, 2500, 2500, 4000, 5000)

Transfer do pierwszej, najgorzej
zarabiającej grupy

(2000, 2000, 2000, 4000, 5000)

Rysunek 13 przedstawia ten sam wynik, ale z podświetlonymi przykładami o tym
samym źródle transferu. Wyżej i bardziej w lewo znajdują się przykłady transferów od
najlepiej zarabiającej, 5 grupy. Niżej, bardziej na prawo, w szarym obszarze, umiejscowione
są przykłady transferu od grupy 3, znajdującej się w środku podziału. Widać, iż odległość
między przykładami transferu od 3 grupy jest większa niż między przykładami transferu od
najlepiej zarabiających. Sugeruje to, że przekazanie pieniędzy przez grupę o najwyższych
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dochodach stanowiło czynnik silniej wpływający na percepcję badanych, niż podziały będące
efektem transferu ze środka podziału, gdyż te przykłady były uznawane za bardziej podobne.
Rysunek 13
Wspólna mapa percepcji (zwana przestrzenią wspólną) badanych. Rozwiązanie
osiągnięte przez jeden z 1 000 losowych startów. Znormalizowany surowy STRESS na
poziomie 0,0856.

(1000, 3000, 3000, 4000, 4000)
(2000, 2000, 3000, 4000, 4000)

Transfery od najlepiej
zarabiającej, piątej grupy

(1000, 2000, 3000, 4000, 5000)

(1000, 2500, 2500, 4000, 5000)

Transfery od trzeciej
grupy

(2000, 2000, 2000, 4000, 5000)

Mapa percepcji wskazuje, że respondenci zauważają zaistniałe transfery i traktują je
inaczej ze względu na darczyńcę i inaczej mając na względzie darobiorcę. Im niżej w
hierarchii znajduje się odbiorca transferu, tym bardziej zmienia się poziom nierówności,
ponieważ przykłady te mieszczą się coraz dalej od podziału bazowego. Pozycja darczyńcy
jest również istotna i rozróżniana przez badanych: darczyńca o wysokiej pozycja silniej
wpływa na postrzeganie respondentów niż darczyńca o średniej pozycji. Ogólnie zauważalny
jest duży wpływ zmian w dochodach najlepiej i najgorzej zarabiającej grupy na percepcję
analizowanych podziałów dochodów.
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8.6. Wnioski
Uzyskane odpowiedzi dotyczyły uporządkowania przykładów i różnic między nimi.
Uporządkowanie analizowałam z perspektywy aksjomatów nierówności, z którymi
odpowiedzi badanych były istotnie częściej zgodne, niż w przypadku losowego
porządkowania. Równocześnie poparcie dla aksjomatów nie było jednogłośne – nawet
stwierdzenie, że przekazanie pieniędzy od najwięcej do najmniej zarabiających zmniejsza
nierówność, było niezgodne z odpowiedziami co 5 badanego, a powszechnie stosowany
aksjomat Pigou-Daltona był zgodny z uporządkowaniami tylko 17,4% badanych. Połowa
badanych, porównując 5 przykładów parami, udzieliło całkowicie spójne i poprawne
logicznie odpowiedzi. Otrzymane uporządkowania cechowały się natomiast dużą
różnorodnością, co sprawia, że poparcie zarówno dla większości aksjomatów, jak i miar
nierówności nie mogło być wysokie.
Badani w swych odpowiedziach informowali również o rozmiarze różnic między
analizowanymi podziałami dochodów. Dzięki temu możliwe było stworzenie przy pomocy
indywidualnego skalowania wielowymiarowego map percepcji dla każdego respondenta.
Analiza ta pokazała, że odpowiedzi poszczególnych badanych o odległościach najlepiej
reprezentuje się w 1, a nie w 2 wymiarach. Ponowne zastosowanie skalowania
wielowymiarowego na oszacowanych jednowymiarowych osiach percepcji poszczególnych
badanych pozwoliło stworzyć mapę wspólną wszystkim badanym. Wskazuje ona, że
respondenci zauważali zaszły transfer i istotnie wpływał on na ich sposób postrzegania
podziału. Transfery do najgorzej zarabiającej grupy oddalały przykłady bardziej od przykładu
bazowego niż transfery do 2 grupy. Przekazanie pieniędzy przez najwięcej zarabiających
było przez respondentów zauważane i istotnie wpływało na ich odpowiedzi. Skalowanie
wielowymiarowe, jako metoda reprezentacji odpowiedzi respondentów, sprawdziło się, dając
jasną i łatwą w interpretacji mapę percepcji.
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Zastosowana metodologia badawcza jest nowatorska i dopuszcza występowanie
wielowymiarowych indywidualnych map percepcji. Ta analiza pokazała jednak, że
odpowiedzi

poszczególnych

jednowymiarowej

przestrzeni.

respondentów
Wynik

ten

odpowiadają
potwierdza

nie

dwuwymiarowej,

zasadność

założenia

a
o

jednowymiarowości postrzegania nierówności, które było milcząco przyjmowane przez
badaczy. Oznacza to również, że nie ma konieczności dalszego stosowania powyższej
metodologii, a należy rozwijać metodologię zakładającą jednowymiarowe przestrzenie
indywidualne.

9. SKALOWANIE NIERÓWNOŚCI

273

9. BADANIE PERCEPCJI NIERÓWNOŚCI:
SKALOWANIE NIERÓWNOŚCI

W niniejszej pracy przedstawiono wyniki badań o różnej konstrukcji i różnym
doborze przykładów: zaczynając od dokładnego naśladowania i głębszego zrozumienia
wyników badań już przeprowadzonych, przechodząc przez ich modyfikację, by w końcu
stworzyć całkowicie nowe zestawy przykładów i sposobów konstruowania ankiety.
Poprzedni rozdział zostawił nas z interesującym wnioskiem: indywidualne mapy nierówności
są jednowymiarowe. W niniejszym rozdziale wykorzystam ten wniosek do powtórzenia, z
niewielkimi modyfikacjami, badań już przeprowadzonych i pokażę, jak niewielka zmiana
metodologii rozszerza możliwości analizy i pozwala na wizualizację uzyskanych wyników.
Oczywiście każda modyfikacja ankiety wpływa na sposób, w jaki badani udzielają
odpowiedzi i to zarówno w spodziewany, jak i w zaskakujący sposób, co również stanowi
ważny wkład niniejszego rozdziału do zasobu wiedzy o przeprowadzaniu badań na temat
percepcji nierówności.
Poprzedni rozdział pokazał, że poszczególni badani postrzegają nierówność jedno, a
nie wielowymiarowo. Równocześnie odpowiedzi kilku osób tworzą obraz wielowymiarowy,
gdyż oceniając poziom nierówności, różne osoby biorą pod uwagę różne cechy podziału.
Oznacza to z jednej strony, że skalowanie wielowymiarowe jako metoda analizy odpowiedzi
badanych ma sens. Z drugiej strony natomiast świadczy o tym, że pytanie respondentów o ich
oceny poziomu nierówności można przeprowadzać jednowymiarowo, co znacznie ułatwia
konstrukcję badania i ankiety.
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Główni badacze percepcji nierówności Amiel i Cowell w ostatnich latach rozszerzyli
pole swoich zainteresowań do pojęć pokrewnych nierówności, takich jak: ryzyko, dobrobyt i
tym podobne, i równocześnie zawęzili je od wszystkich najważniejszych aksjomatów do
jednego: reguły transferów Pigou-Daltona. Powodów tej decyzji było kilka: po pierwsze,
reguła transferów jest jedną z podstawowych zasad porównywania ze sobą podziałów ze
względu na nierówność; po drugie, oceny badanych bardzo różnią się od siebie zależnie od
tego, jaki przykład transferu zostanie im zaprezentowany; po trzecie i ostatnie, poza regułą
transferów Pigou-Daltona istnieje też kilka innych, alternatywnych aksjomatów dotyczących
transferów, takich jak słaba reguła transferów, kryterium Pigou (jak nazwali je Amiel i
Cowell, 2002), reguła malejących transferów czy reguła równego dystansu. Badania nad
percepcją reguły transferów są więc ciekawe ze względu na jej szerokie zastosowanie, niskie
poparcie i istnienie alternatywnych zasad.
Niniejsze

badanie

inspirowane

jest

badaniami

Amiela

i

Cowella

(2002)

powtórzonymi, z pewnymi modyfikacjami, przez Namazie i Gaertnera (2003) oraz Amiela,
Cowella wraz ze Slottje,em (2004) a także z Gaertnerem (2012). W badaniach tych
porównywano postrzeganie reguły transferów Pigou-Daltona w różnych kontekstach.
Badacze dokładnie analizowali też odpowiedzi badanych niezgodne z klasycznymi
aksjomatami pomiaru nierówności oraz cechy respondentów powiązane z udzielaniem takich
odpowiedzi. Badania skoncentrowane na tym, kto odpowiada zgodnie z regułą transferów,
pomijają jednak bardzo ważne pytanie badawcze, a mianowicie: dlaczego badani
odpowiadają w konkretny sposób? Stwierdzenie, że np. kobiety o wykształceniu
humanistycznym zaskakują swoimi odpowiedziami, nie przybliża nas do zrozumienia tego, w
jaki sposób postrzegają one nierówność. W niniejszej pracy powinnam raczej koncentrować
się na zrozumieniu i wyjaśnieniu odpowiedzi badanych: być może za nimi kryje się jakaś
reguła, której nie na pierwszy rzut oka nie można dostrzec. W ramach metodologii
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dotychczasowych badań nie jestem w stanie tego zweryfikować ani uzyskać lepszego
zrozumienia dotychczasowych danych. Dlatego w niniejszym badaniu ponownie sugeruję
zmianę metodologii: zamiast porównywać wybrane przykłady parami, można poprosić
respondentów o umieszczenie wszystkich badanych przykładów na jednej osi. Z
poprzedniego rozdziału (ósmego) wynika, że indywidualne postrzeganie nierówności jest
jednowymiarowe, stąd umieszczenie podziałów dochodów na osi jest właściwym sposobem
reprezentacji poglądów badanych. Poza tym, proszenie respondentów o uszeregowanie
przykładów ze względu na nierówność czy dobrobyt, jest rozwiązaniem już stosowanym w
innych badaniach (np. Traub, Seidl, Schmidt, 2002 i 2008).
W przypadku tego badania poproszono respondentów o umieszczenie podziałów na
osi, więc znaczące było nie tylko uporządkowanie, ale też odległości między kolejnymi
przykładami. Pozwoliło to na zobrazowanie odpowiedzi badanych przy pomocy skalowania
wielowymiarowego,

a

więc znacznie zwiększyło

możliwości

analizy.

Stworzono

wielowymiarową mapę percepcji badanych, która umożliwiła lepsze zrozumienie uzyskanych
odpowiedzi. Ponieważ badanym zaprezentowano przykłady identyczne z tymi z klasycznej
metodologii Amiela i Cowella, to udało się nie tylko lepiej zrozumieć odpowiedzi badanych,
ale też uzyskać nowe spojrzenie na dotychczas otrzymane wyniki.

9.1. Metodologia
Niniejsze badanie naśladuje ankietę Amiela i Cowella z publikacji w 2002 roku, która
stanowiła inspirację do kilku kolejnych badań naukowych 1. Większość elementów
pozostawiono niezmienionych, np. wprowadzenie do ankiety mówiące, że jest ona w pełni
anonimowa i nie ma w niej dobrych ani złych odpowiedzi. Identyczne pozostało też pytanie
tekstowe, jedyne w niniejszym badaniu, które stanowiło dokładne tłumaczenie pytania
1

Podobna ankieta znalazła się już w książce Amiela i Cowella z 1999 roku (kwestionariusz A4) i to
teoretycznie na niej wzorowali się Gaertner i Namazie (2003), choć dobór ostatnich 2 przykładów do badania
sugeruje raczej wzorowanie się na ich późniejszej publikacji z 2002 roku. Treść wszystkich ankiet była bardzo
podobna, więc rozróżnienie to nie ma wielkiego znaczenia.
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zadawanego przez Amiela i Cowella (2002). Pytanie to było również wykorzystane przez
Gaertnera i Namazie (2003), a jego treść zaprezentowano na rysunku 1. Pozwalało ono
respondentom wybrać kilka odpowiedzi równocześnie. Zadawano je badanym po pytaniu
numerycznym. Pytanie tekstowe opisywało kilka możliwych reguł transferów. Odpowiedź d)
to po prostu opis reguły Pigou-Daltona, odpowiedź a) to również ten aksjomat z
zaznaczeniem, że transfer nie może zmienić kolejności regionów, a odpowiedź b) to zasada
nazwana przez Amiela i Cowella aksjomatem Pigou. Odpowiedzi c) i e) mogą być
interpretowane jako: niezgoda z rozpatrywaniem nierówności z perspektywy aksjomatów,
stosowanie innej zasady lub „trudno powiedzieć”. Nie uwzględniono odpowiedzi
adekwatnych do innych reguł transferów, prawdopodobnie w celu ograniczenia długości
pytania. Podobnie jak u Amiela i Cowella (2002), ankietę kończyła metryczka. Dokładna
treść ankiety znajduje się w aneksie do niniejszego rozdziału.
9.1.1. Modyfikacja metodologii: pytanie numeryczne
Nowością

niniejszego

badania

była

modyfikacja

pytania

numerycznego.

Wprowadzenie do pytania i opisy przykładów pozostały takie same. Badani byli więc
informowani, że oceniane podziały odzwierciedlają dochody 5 regionów mitycznego kraju
Alfalandii. Przedstawianymi przykładami były możliwe wyniki różnych reform, żaden
podział nie był więc początkowy, sugerowano brak jakiejkolwiek kolejności. Modyfikacja
metodologii w moim badaniu polegała na umieszczeniu przykładów na osi o skali od 0 do 10,
które w oryginalnej ankiecie widniały jako seria porównań par podziałów dochodów. Pomysł
umieszczania przykładów na osi został zrealizowanych z 2 powodów: po pierwsze,
szeregowanie przykładów było już stosowane w innych badaniach (Traub, Seidl i Schmidt,
2002 i 2008) i przyniosło pozytywne efekty; po drugie, dzięki tej metodzie uzyskano
dokładniejsze dane, które pozwoliły na bardziej zaawansowaną analizę. Dzięki tej
modyfikacji

metodologii

można

było

zastosować

kolejną

wersję

skalowania
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wielowymiarowego i sprawdzić jej przydatność w obrazowaniu wyników badań nad
percepcją nierówności.
Rysunek 1
Treść jedynego pytania tekstowego znajdującego się w ankiecie.
Poniższe pytanie opisuje hipotetyczną zmianę w dochodach i kilka możliwych poglądów o
wpływie tej zmiany na nierówność dochodów. Poglądy są oznaczone literami od (a) do (e).
Proszę zakreślić literkę, przy której znajduje się pogląd najbardziej odpowiadający Pana/i
poglądom. Można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź, jeśli uważa Pan/i, że nie są one
sprzeczne. Będziemy również bardzo wdzięczni za pozostawienie komentarza, uwagi
wyjaśniającej dokładniej Pana/i pogląd i jego uzasadnienie.
Załóżmy, że przekazujemy część dochodu mieszkańców regionu o wysokich
dochodach mieszkańcom regionu o niskich dochodach, nie zmieniając dochodów
kogokolwiek innego. Przekazana suma nie jest na tyle duża, by „bogaty” region stał się
„biednym”, a „biedny” „bogatym”, ale pozycja obu regionów względem pozostałych
regionów kraju mogła się zmienić.
a) Nierówność dochodów zmniejszy się, jeśli przekaz pieniędzy nie zmieni
uporządkowania wszystkich regionów ze względu na dochód. Jeśli jednak
kolejność regionów ze względu na dochody ulegnie zmianie w efekcie tego
transferu, to nierówność może pozostać bez zmian, albo nawet się zwiększyć.
b) Nierówność dochodów zmniejszy się, jeśli dochód jest przekazywany od najlepiej
do najgorzej zarabiającego regionu, a po tym transferze regiony te nadal pozostają
najlepiej i najgorzej zarabiającymi. W innym przypadku nie da się przewidzieć, jak
zmieni się nierówność dochodów.
c) Transfer mógł zmienić względne pozycje regionów w uporządkowaniu ze względu
na dochód, więc nie da się przewidzieć, jak zmieni się nierówność dochodów.
d) Nierówność zmniejszy się, nawet jeśli ranking regionów ze względu na dochody
ulegnie zmianie, i nawet jeśli przekaz pieniędzy nie zaszedł między najlepiej i
najgorzej zarabiającym regionem.
e) Żadne z powyższych.
Aby upewnić się, że przed dokonaniem oceny respondenci przejrzeli uważnie
wszystkie przykłady, poproszono o wybór najbardziej i najmniej nierównego podziału –
podobnie jak w przypadku badania opisanego w rozdziale 7. Dzięki temu możliwe było
narzucenie wszystkim respondentom skali odpowiedzi od 0 do 10. W efekcie wszystkie
odpowiedzi miały taką sama wagę: zdanie każdego respondenta zostało uznane za tak samo
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istotne, nawet takiego, którego odpowiedzi są nietypowe albo który zwykle wyraża swoje
oceny na bardzo małej skali. Co prawda algorytm skalowania wielowymiarowego może
dostosowywać skalowanie odpowiedzi do każdego respondenta z osobna, ale niestety przy
okazji algorytm zmniejsza skalę niedopasowania, błędów i nieuwzględnionych poglądów.
Aby tego uniknąć i równocześnie skłonić mniej zdecydowanych w wyrażaniu swych
poglądów do zastosowania tak samo szerokiej skali jak pozostali, poproszono ich o
przypisanie 0 najmniej nierównemu podziałowi i 10 podziałowi najbardziej nierównemu.
Następnie respondenci byli proszeni o umieszczenie pozostałych przykładów na osi "tak, by
jak najlepiej reprezentowały Pana/i oceny ich poziomu nierówności". Dokładna treść pytania
numerycznego zaprezentowana jest na rysunku 2, a przykładowa odpowiedź na rysunku 3.
9.1.2. Wybór przykładów do badania
W czterech badaniach, które stanowią inspirację do niniejszej pracy, stosowano
niemalże stały zestaw przykładów badawczych, zaprezentowanych w tabeli 1. Pierwsze 5 par
bazuje na tym samym przykładzie startowym A (2, 5, 9, 20, 30) i porównuje go z przykładem
B stworzonym poprzez przekazanie jednej jednostki dochodu od grupy o wyższym do grupy
o niższym dochodzie. Para 5 również bazuje na tym samym przykładzie startowym, jednak
podział B jest stworzony poprzez przekazanie 5 jednostek dochodu od 4 do 2 grupy, co
zaburza kolejność grup według wielkości dochodów. Według Amiela i Cowella mogło to być
istotne dla badanych2. Ostatnie 2 pary odbiegają od pozostałych zarówno podziałem
bazowym, jak i rozmiarem oraz charakterem transferu. Przedstawiają one sytuację
przekazania 10 jednostek dochodu od grupy o najwyższym do grupy o najniższym dochodzie
i, co istotne, transfer ten prowadzi do wyrównania się dochodów tych 2 grup. W dodatku
przykłady te cechują się inną sumą dochodów niż pozostałe. Wszystkie powyżej opisane pary

2

Część aksjomatów zakłada brak zmian w uporządkowaniu, ale zwykle tylko darczyńcy i otrzymującego
transfer względem siebie. Dodatkowo, jeśli przyjmie się aksjomat anonimowości, który jest standardowym
założeniem w pomiarze poziomu nierówności, to zamiana grup miejscami nie stanowi problemu z
teoretycznego punktu widzenia.
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są przykładami przeprowadzenia w podziale A pozytywnego transferu (od lepiej do gorzej
usytuowanych), który według kryterium transferów Pigou-Daltona zmniejsza poziom
nierówności.
Rysunek 2
Treść wszystkich pytań numerycznych w ankiecie.
Alfalandia składa się z pięciu regionów, identycznych pod każdym względem za
wyjątkiem dochodów otrzymywanych przez ich mieszkańców. W każdym regionie wszyscy
obywatele zarabiają tyle samo, ale dochody osób z różnych regionów różnią się.
Rozważa się wprowadzenie w najbliższym roku jednej z ośmiu proponowanych
reform. Wiadomo, że – poza zmianą indywidualnych dochodów – wszystkie reformy będą
miały taki sam wpływ na populację.
Do ankiety załączono osiem naklejek zawierających listy dochodów, jakie będą
otrzymywali mieszkańcy rożnych regionów Alfalandii, jeśli dana reforma zostanie
wprowadzona. Na przykład (2, 5, 9, 20, 30) oznacza, że w pierwszym regionie wszyscy
zarabiają 2 miesięcznie, w drugim 5 itd.
1. Która lista dochodów cechuje się największą nierównością? Proszę umieścić
naklejkę z odpowiednią listą dochodów na samej górze osi (strzałki) znajdującej się
na kolejnej stronie.
2. Która lista dochodów cechuje się najmniejszą nierównością? Proszę umieścić
naklejkę z odpowiednią listą dochodów przy samym dole osi (strzałki) znajdującej
się na kolejnej stronie.
3. Jaki poziom nierówności reprezentują pozostałe listy dochodów? Proszę umieścić
pozostałe naklejki na osi między już przyklejonymi listami tak, by jak najlepiej
reprezentowały Pana/i oceny ich poziomu nierówności. Jeśli dwie listy dochodów
uważa Pan/i za tak samo nierówne, proszę umieścić je obok siebie.
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Rysunek 3
Przykładowa odpowiedź [ankieta nr 11] na pytania numeryczne.

Porównania pierwszych 5 par z tabeli 1 można dokonać prosząc badanych o
umieszczenie 6 przykładów na jednej osi: podziału A wspólnego dla tych par (2, 5, 9, 20, 30)
i 5 różnych przykładów B: (3, 5, 9, 20, 29), (2, 6, 9, 20, 29), (2, 6, 9, 19, 30), (2, 6, 8, 20, 30) i
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(2, 10, 9, 15, 30). Sześć przykładów to optymalna ilość, by respondenci mieli czas na
spokojne przeanalizowanie każdego z nich z osobna. Zwiększenie liczby przykładów do 8
powinno

być

również

akceptowalne,

a

jednocześnie

pozwalające

na

większą

porównywalność z dotychczasowymi badaniami. W ankiecie umieszczono więc również
przykłady (10, 10, 10, 10, 30) i (10, 10, 10, 20, 20) (czyli parę 7 w tabeli 1). Są to przykłady,
które znalazły się w najnowszych badaniach Amiela i Cowella na temat reguły transferów
(przeprowadzonych przez badaczy: ze Slottje’em, 2004 i z Gaertnerem, 2012). Reasumując,
do badania wybrano 8 przykładów (wszystkie poza parą 6 w tabeli 1), które pojawiły się we
wcześniejszych badaniach, a dzięki zastosowaniu innej metodologii uzyskano nowe, świeże
spojrzenie na dotychczasowe wyniki.
Warto w tym miejscu zaznaczyć, iż w niniejszej pracy będą stosowane pogrubienia
liczb, które uległy zmianie przy przechodzeniu od podziału bazowego A do podziału B.
Pogrubienia te są stosowane dla wygody czytelnika, przy czym nie widniały one w żadnej z
ankiet.

3, 5, 9, 20, 29
2, 6, 9, 20, 29
2, 6, 9, 19, 30
2, 6, 8, 20, 30
2, 10, 9, 15, 30
2, 5, 9, 20, 20
10, 10, 10, 20, 20

Niniejsze badanie

2, 5, 9, 20, 30
2, 5, 9, 20, 30
2, 5, 9, 20, 30
2, 5, 9, 20, 30
2, 5, 9, 20, 30
2, 5, 9, 10, 30
10, 10, 10, 10, 30

Amiel, Cowell i
Gaertner 2012

1
2
3
4
5
6
7

Amiel, Cowell i
Slottje 2004

B

Gaertner i
Namazie 2003

A

Amiel i Cowell
2002

Para

Tabela 1
Podziały dochodów wybrane do porównywania parami w różnych badaniach
percepcji nierówności.

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X

X

X

Uwaga: pogrubienia zostały dodane na potrzeby czytelnika, nie było ich w żadnej z
oryginalnych ankiet. Kolejność prezentacji pytań jest inna niż w kwestionariuszach z
opisanych badań.
Uwaga: para 6. nie została uwzględniona w badaniu, gdyż została zastąpiona parą 7.
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9.1.3. Wybrane przykłady a aksjomaty nierówności
Na przykładzie podziałów wybranych przez Amiela i Cowella można zobrazować
kilka aksjomatów transferów. Pierwsza para z tabeli 1 pokazuje transfer od najlepiej do
najgorzej usytuowanej grupy – sytuację taką Amiel i Cowell (2002) nazwali zgodną z regułą
Pigou. Sam Pigou takiego aksjomatu nie stworzył, gdyż jego stwierdzenie dotyczyło jedynie
dwuosobowych społeczeństw. Mimo to na potrzeby niniejszej pracy możemy przyjąć taką
definicję aksjomatu. Przekazanie pieniędzy od grupy o najwyższym do grupy o najniższym
dochodzie wydaje się być sytuacją w sposób dość jednoznaczny zmniejszający nierówność.
Stąd Amiel i Cowell spodziewali się, że niemalże wszyscy badani uznają przykład (3, 5, 9,
20, 29) za mniej nierówny od bazowego (2, 5, 9, 20, 30).
Słaba reguła transferów mówi, że transfer od grup powyżej średniej do grup poniżej
średniej zmniejsza nierówność. Średnia w przykładzie bazowym wynosi 13,2, stąd każdy
transfer od 2 grup o najwyższym dochodzie do pozostałych, według słabej reguły transferów,
zmniejsza nierówność. Relacje między parami przykładów określane przez ten aksjomat
można opisać w postaci grafu, zaprezentowanego na rysunku 4. Aksjomat ten dzieli
przykłady na 4 grupy (ich nazwy pochodzą od kolorów występujących w grafie):


szarą: nieporównywaną z innymi, złożoną z przykładów (10, 10, 10, 10, 30) i
(10, 10, 10, 20, 20),



pomarańczową: najbardziej nierówną, złożoną z przykładu bazowego (2, 3, 9, 20,
30) i podziału będącego efektem transferu od 3 do 2 grupy,



niebieską: złożoną z 3 przykładów mniej nierównych od grupy pomarańczowej,
będących efektem transferów przekraczających średnią,



zieloną: z jednym przykładem (2, 10, 9, 15, 30), który jest mniej nierówny od
przykładów z grupy pomarańczowej i od przykładu transferu jednej jednostki
dochodu między tymi samymi grupami (2, 6, 9, 19, 30).
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Rysunek 4
Graf przedstawiający zależności między podziałami dochodów określone przez słabą
regułę transferów. Strzałki idą w kierunku od bardziej do mniej nierównych
podziałów.
(2, 5, 9, 20, 30)

(2, 6, 8, 20, 30)

(2, 6, 9, 19, 30)

(2, 6, 9, 20, 29)

(10, 10, 10, 10, 30)

(10, 10, 10, 20, 20)

(3, 5, 9, 20, 29)

(2, 10, 9, 15, 30)
Według reguły transferów Pigou-Daltona każdy transfer od lepiej do gorzej
usytuowanej grupy zmniejsza nierówność. Narzuca to więcej ograniczeń niż słaba reguła
transferów, zachowuje on więc wszystkie określone przez nią relację i dodaje kolejne. W
efekcie otrzymujemy jednoznaczne uporządkowanie pierwszych 4 par przykładów z tabeli 1,
gdyż jest to ciągłe przekazywanie jednej jednostki dochodu od coraz lepiej zarabiających do
coraz gorzej zarabiających grup. Przykład prezentujący przekazanie 5 jednostek dochodu z
grupy 4 do 2 (2, 10, 9, 15, 30) jest mniej nierówny od przykładu obrazującego transfer jednej
jednostki dochodu między tymi samymi grupami. Niestety nic nie można powiedzieć na
temat relacji podziału (2, 10, 9, 15, 30) do przykładów (2, 6, 9, 20, 29) i (3, 5, 9, 20, 29), gdyż
przejście z tego przykładu do pozostałych 2 wymagałoby dokonania zarówno transferów
pozytywnych (od bogatszego do biedniejszego), jak i regresywnych (od biedniejszego do
bogatszego). Przykłady (10, 10, 10, 10, 30) i (10, 10, 10, 20, 20) można przy pomocy
aksjomatu porównać tylko ze sobą uznając, że (10, 10, 10, 20, 20) jest mniej nierówny od
(10, 10, 10, 10, 30). Ani reguła transferów Pigou-Daltona, ani inne aksjomaty nie wskazują,
jak te 2 przykłady mają się do pozostałych, gdyż suma dochodów w nich jest inna.
Zależności określone przez regułę transferów Pigou-Daltona są zobrazowane na rysunku 5.
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W kontekście kryterium Pigou-Daltona warto jeszcze zwrócić uwagę na przykład (2,
10, 9, 15, 30), który dotychczas traktowano jako zwykły przykład transferów. Cechuje go
jednak jedna istotna cecha, o której wspomniano wcześniej: zmiana kolejności regionów.
Klasycznie przykład ten zostałby zapisany z dochodami uporządkowanymi od najniższych do
najwyższych, czyli jako (2, 9, 10, 15, 30), gdyż zwykle zakłada się anonimowość grup i osób
otrzymujących pieniądze. W oryginalnym sformułowaniu kryterium Pigou-Daltona kolejność
faktycznie ma znaczenie, ale jedynie w odniesieniu do darczyńcy i darobiorcy względem
siebie, a nie względem innych grup (Dalton, 1920, str. 351). Mimo to Amiel i Cowell (2002)
przywiązują dużą wagę do kolejności, co objawia się szczególnym uwzględnieniem
uporządkowania regionów w pytaniu tekstowym. Przyjmując kryterium transferów PigouDaltona, ale z dodatkowym zastrzeżeniem dotyczącym braku zmian w uporządkowaniu
regionów, uznalibyśmy przykład (2, 10, 9, 15, 30) za wyjątkowy pod tym względem a jego
relacja do pozostałych podziałów byłaby nieokreślona, tworząc tym samym graf zależności
widoczny na rysunku 6.
Rysunek 5
Graf przedstawiający zależności między podziałami dochodów określone przez regułę
transferów Pigou-Daltona. Strzałki idą w kierunku od bardziej do mniej nierównych
podziałów.
(2, 5, 9, 20, 30)
(10, 10, 10, 10, 30)
(2, 6, 8, 20, 30)
(10, 10, 10, 20, 20)
(2, 6, 9, 19, 30)

(2, 6, 9, 20, 29)
(2, 10, 9, 15, 30)
(3, 5, 9, 20, 29)
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Rysunek 6
Graf przedstawiający zależności między podziałami dochodów określone przez regułę
transferów Pigou-Daltona z zastrzeżeniem braku zmiany kolejności regionów pod
względem dochodów. Strzałki idą w kierunku od bardziej do mniej nierównych
podziałów.
(2, 5, 9, 20, 30)
(10, 10, 10, 10, 30)
(2, 6, 8, 20, 30)
(10, 10, 10, 20, 20)
(2, 6, 9, 19, 30)

(2, 6, 9, 20, 29)
(2, 10, 9, 15, 30)
(3, 5, 9, 20, 29)
Wybrane aksjomaty dotyczące transferów określają niepełny porządek na zbiorze
przykładów badawczych. Każdy kolejny z nich nakłada dodatkowe wymogi wobec
uporządkowania podziałów dochodów. Żaden z wybranych aksjomatów nie określa jednak,
jak powinny wyglądać zależności między przykładami o różnej średniej dochodów, stąd
podziały (10, 10, 10, 10, 30) i (10, 10, 10, 20, 20) nie są w żadnej relacji z pozostałymi.
9.1.4. Wybrane przykłady a miary nierówności i inne statystyki
Tabela 2 prezentuje statystyki, które często pojawiają się przy ocenie i opisie poziomu
nierówności w różnych krajach: są to zarówno miary nierówności, jak i średnia, wariancja
oraz luki w dochodach, które okazały się istotne według badania opisanego w rozdziale 7.
Wszystkie zaprezentowane statystyki zostały opisane w rozdziale 2. Z punktu widzenia
klasycznych miar nierówności, takich jak współczynnik Giniego, miara Atkinsona i miary z
rodziny entropii, a nawet wariancji, uporządkowanie przykładów jest niemalże identyczne.
Jedyne różnice polegają na możliwej zamianie miejscami przykładów (3, 5, 9, 20, 29) i (2,
10, 9, 15, 30). Według współczynnika Giniego i większości pozostałych miar przekazanie
większej ilości dochodu jest istotniejsze, a więc (2, 10, 9, 15, 30) jest mniej nierówne od
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(3, 5, 9, 20, 29). W wypadku miar w których dochody najbiedniejszych są istotnym
elementem, takie jak GE(-1) i Atkinson(2), bardziej istotne jest to, że pieniądze przekazane są
do grupy o najniższych dochodach, co czyni rozkład (3, 5, 9, 20, 29) mniej nierównym. Poza
uporządkowaniem każda miara nadaje każdemu przykładowi konkretną wartość liczbową.
Ogólnie uporządkowania podziałów wyznaczonych za pomocą wszystkich miar nierówności
są do siebie bardzo podobne (wartości korelacji Pearsona powyżej 0,94), ponieważ wszystkie
te miary spełniają kryterium transferów Pigou-Daltona.
Uporządkowanie stworzone przy pomocy pozycyjnych miar nierówności, np. P90/P10
(czyli wartości dochodu na granicy najlepiej usytuowanej grupy podzielonej przez dochody
na granicy grupy osób najgorzej usytuowanych) różni się umiejscowieniem przykładu (2, 10,
9, 15, 30), jako tak samo nierównego jak przykład bazowy (2, 5, 9, 20, 30). Zmiana podziału
w tym przypadku, z punktu widzenia transferów jest duża, nie dotyczy ona jednak ani
najlepiej, ani najgorzej usytuowanych, stąd według P90/P10 nie ma żadnego znaczenia. Poza
tym faktem zarówno uporządkowanie, jak i wartości liczbowe powiązane z pozycyjnymi
miarami nierówności, są silnie skorelowane z wynikami innych miar nierówności.
Współczynnikiem który zdecydowanie odbiega w swych ocenach od pozostałych
statystyk, jest maksymalna luka w dochodach. Z jej punktu widzenia najbardziej nierównym
przykładem jest (10, 10, 10, 10, 30), następnie (2, 10, 9, 15, 30) a później pozostałe
przykłady z lukami na poziomie 10-12. Gdyby badani faktycznie kierowali się w swoich
wyborach głównie rozmiarem maksymalnej luki, która miała duże znaczenie w poprzednich
badaniach opisanych w rozdziale 7., to odpowiedzi badanych byłyby sprzeczne ze
wskazaniami miar nierówności, a nawet z samą regułą transferów Pigou-Daltona. Niniejsze
badanie stanowi więc bardzo trudny test dla maksymalnej luki jako statystyki wpływającej na
oceny nierówności badanych.
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Przykład

Gini

Gini ranga

GE(-1)

GE(0) =
MLD

GE(1) =
Theil

GE(2)

A(0,5)

A(1)

A(2)

2, 5, 9, 20, 30
2, 6, 8, 20, 30
2, 6, 9, 19, 30
2, 6, 9, 20, 29
3, 5, 9, 20, 29
2, 10, 9, 15, 30
10, 10, 10, 10, 30
10, 10, 10, 20, 20

0,430
0,424
0,418
0,412
0,406
0,376
0,229
0,171

1
2
3
4
5
6
7
8

0,681
0,655
0,640
0,638
0,462
0,571
0,107
0,060

0,401
0,388
0,375
0,371
0,327
0,320
0,117
0,059

0,316
0,310
0,297
0,291
0,279
0,251
0,134
0,060

0,309
0,306
0,293
0,282
0,278
0,252
0,163
0,061

0,165
0,161
0,155
0,153
0,142
0,132
0,061
0,029

0,330
0,322
0,312
0,310
0,279
0,274
0,110
0,057

0,577
0,567
0,561
0,561
0,480
0,533
0,176
0,107

Przykład

P90/P10

P90/P50

P10/P50

P75/P25

Średnia

Wariancja

Luka 1-2

Maksymalna
luka

Tabela 2
Oceny przykładów dokonane na podstawie wybranych statystyk opisanych w
rozdziale 2.

2, 5, 9, 20, 30
15
3,33 0,22
4
13,2 107,8
3
11
2, 6, 8, 20, 30
15
3,75 0,25 3,33 13,2 106,6
4
12
2, 6, 9, 19, 30
15
3,33 0,22 3,17 13,2 102,2
4
11
2, 6, 9, 20, 29
14,5 3,22 0,22 3,33 13,2 98,16
4
11
3, 5, 9, 20, 29
9,67 3,22 0,33
4
13,2 96,96
2
11
2, 10, 9, 15, 30
15
3
0,2 1,67 13,2 87,76
8
15
10, 10, 10, 10, 30
3
3
1
1
14
64
0
20
10, 10, 10, 20, 20
2
2
1
2
14
24
0
10
Legenda:
Gini – współczynnik Giniego, opisany w 2.4.4
Gini ranga – to wyniki współczynnika Giniego przekształcone na uporządkowanie podziałów
dochodów od 1 do 8.
GE(-1), GE(0), GE(1) – to miary oparte na entropii GE(α) z różnymi współczynnikami α,
opisane w 2.4.5.
A(0,5), A(1), A(2) – to miary Atkinsona z różnymi współczynnikami, opisane w 2.4.6.
P90/P10, P90/P50, P10/P50, P75/P25 – to różne miary pozycyjne opisane w 2.4.2.
Średnia – to średnia arytmetyczna dochodów w podziale.
Wariancja – jest współczynnikiem opisanym w 2.4.7.
Luka 1-2 – to różnica w dochodach między regionem o najniższym dochodzie, a drugim
regionem o najniższym dochodzie.
Maksymalna luka – to największa różnica w dochodach, jak występuje między dwoma
sąsiadującymi ze sobą regionami.
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9.2. Wyniki
Badanie zostało przeprowadzone 4 czerwca 2014 roku na Politechnice Warszawskiej
na kierunku Zarządzania i Inżynierii Produkcji. W badaniu wzięło udział 105 studentów3 tego
kierunku z roku 1, 2 i 3. Ankietę, podobnie jak u Amiela i Cowella (1992), przeprowadzono
w trakcie zajęć. Studentom wyjaśniono, że badanie jest anonimowe i dotyczy nierówności
dochodów. Poproszono, aby zajęli miejsca i rozdano ankiety. W razie pytań i wątpliwości
ankietowanych, na miejscu obecny był zarówno prowadzący zajęcia, jak i badacz.
9.2.1. Podstawowe cechy próby
Większość badanych stanowiły kobiety (55,3% próby). Respondentami były osoby
między 19 a 25 rokiem życia, co potwierdza, że badani to uczestnicy studiów licencjackich.
Odpowiedzi na pytanie o miejsce zamieszkania przed studiami są natomiast zaskakujące, gdy
porówna się je z wynikami w pozostałych badaniach zaprezentowanych w niniejszej pracy.
Odsetek osób spoza Warszawy i jej okolic stanowił 1/3 próby w przypadku badania
opisanego w rozdziale 7. i 28,2% próby w badaniu opisanym w rozdziale 8. Tymczasem aż
60,2% respondentów niniejszego badania pochodziło spoza Warszawy i jej okolic4. Znaczne
różnice w pochodzeniu studentów można tłumaczyć celowością próby i odmiennym profilem
studentów Politechniki Warszawskiej i Uniwersytetu Warszawskiego. Większość (62,1%)
respondentów podejmowało jakąkolwiek pracę zarobkową przed studiami. Zarówno
mieszkanie z dala od miasta rodzinnego, jak i pracowanie przed podjęciem studiów sugerują,
że badani mieli wyrobione wyobrażenie wartości pieniędzy.
Pytania dotyczące dochodu badanych są podatne na błędy i braki odpowiedzi, dlatego
zastosowano pytanie dość ogólne i dotyczące przeszłych i przyszłych. Prawie wszyscy
respondenci udzielili odpowiedzi na oba pytania dotyczące zarobków: pierwsze o

3

Z czego 2 osoby nie udzieliły pełnej odpowiedzi na początkowe (i najważniejsze) 3 pytania w ankiecie.
W badaniach opisanych w rozdziale 6 nie pytano o miejsce zamieszkania przed studiami, stąd brak
porównania z danymi również z tych badań.
4
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subiektywną ocenę dochodu rodziny 10 lat temu i drugie dotyczące przewidywanego
własnego dochodu za 10 lat. Przeciętna ocena na skali od 1 (bardzo niskie dochody) do 7
(bardzo wysokie dochody) dochodów rodziny 10 lat temu wyniosła 4,005. Przewidywany
dochód z kolei oceniano przeciętnie na 5,043, co wskazuje na optymizm badanych.
Równocześnie zależność liniowa między odpowiedziami na te 2 pytania jest niewielka i
negatywna (współczynnik korelacji Pearsona R równy -0,103), czyli im wyżej dana osoba
oceniła dochody swojej rodziny w przeszłości, tym przewidywała niższe zarobki własne.
Rysunek 7
Płeć i wiek badanych.
Wiek

Płeć
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

Mężczyzna
44,7%

Kobieta
55,3%

38,8%

27,2%
18,4%

6,8%

6,8%
1,9%

19

20

21

22

23

25

Rysunek 8
Miejsce zamieszkania przed podjęciem studiów i informacja, czy respondent pracował
przed podjęciem studiów.
Miejsca zamieszkania przed
studiami
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Praca przed studiami

60,2%

Nie
37,9%
18,4%

20,4%
1,0%

Warszawa Okolice Polska,
Poza
Warszawy dalej niż granicami
(50 km) 50km od Polski
Warszawy

Tak
62,1%
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9.2.2. Pytanie tekstowe

W ankiecie znalazło się jedno pytanie tekstowe. Każdy badany mógł udzielić na nie
kilku odpowiedzi (dokładną treść pytania można znaleźć na rysunku 1). Pytanie to cechowało
się największą liczbą braków odpowiedzi (7 osób), dodatkowo 5 osób wybrało dość
zastanawiający zestaw odpowiedzi: zaznaczyły one odpowiedź popierającą z jedem z
aksjomatów i równocześnie odpowiedź „Nie da się przewidzieć, jak zmieni się nierówność”.
Osobom, które wybrały taką odpowiedź przyporządkowano tylko ten podpunkt, nawet jeśli
zaznaczony był również podpunkt inny. Ogólnie pytanie tekstowe sprawiło badanym więcej
problemów niż inne części ankiety, co może sugerować, że udzielone odpowiedzi obarczone
są większym prawdopodobieństwem błędu niż ma to miejsce w przypadku innych pytań.
Tabela 3
Tabela krzyżowa subiektywnej oceny dochodu rodziny 10 lat temu i przewidywania
własnego dochodu za 10 lat (R Pearsona równy -0,103) na skali od 1 do 7.

Ocena zarobków rodziny 10 lat temu

% ogółu
próby
N = 104
Bardzo
niskie

Bardzo
niskie
1

Ocena swoich przewidywanych zarobków za 10 lat
Bardzo Ogółem
wysokie
2
3
4
4,5
5
5,5
6
7

1

0

0

0

0

0

1

0

1

0

2

2
3
3,5
4
4,5
5
5,5
6

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
1
0
0
0
0

0
2
0
2
0
3
0
0

1
3
0
7
0
5
0
2

0
0
0
0
0
0
1
0

2
13
0
18
1
6
0
1

0
1
1
0
0
0
0
0

1
3
0
7
0
8
0
2

2
1
0
4
0
2
0
0

6
23
1
39
1
24
1
5

0

0

0

1

0

1

0

0

0

2

0

1

7

19

1

43

2

22

9

104

Bardzo
7
wysokie
Ogółem

Tabela 4 prezentuje rozkład odpowiedzi na pytanie tekstowe. Badani mogli wybrać
kilka odpowiedzi i najwięcej badanych (35,7%) zgodziło się w pytaniu tekstowym z
aksjomatem Pigou (wybrało odpowiedź b), mówiącym, że transfer od najbogatszego do
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najbiedniejszego regionu, o ile nie zmienia on statusu tych 2 regionów, zmniejsza
nierówność. Aksjomat Pigou-Daltona, z zastrzeżeniem braku zmiany uporządkowania
regionów ze względu na dochody, zyskał poparcie 9,2% respondentów. Klasyczny aksjomat
Pigou-Daltona wskazało 17,3% badanych. Wynik ten jest podobny do tego otrzymanego
przez Amiela i Cowella (2002), gdzie 28% respondentów zaznaczyło odpowiedź d)
popierającą aksjomat Pigou-Daltona, a 23% wyłącznie tę odpowiedź (podobne wyniki
otrzymali również Amiel, Cowell i Slottje, (2004). Zaskakująco dużą popularnością cieszyła
się odpowiedź c), którą wybrało 28,6% badanych. Odpowiedź tę można skrótowo opisać jako
„nie da się przewidzieć”, co oznacza, że informacja o transferze nie pozwala nam określić jak
zmieniła się nierówność, bo to zależy od „względnych pozycji regionów”. Jest to więc
odpowiedź sprzeczna z ideą porównywania podziałów dochodów przy pomocy transferów.
Reasumując, otrzymane wyniki są podobne do rezultatów z innych badań, w których
poparcie dla kryterium transferów Pigou-Daltona jest niewielkie.
Amiel i Cowell w swym pytaniu zwrócili szczególną uwagę na temat zmiany
uporządkowania regionów ze względu na dochody. W pytaniu tekstowym (znajdującym się
zarówno w ankiecie Amiela i Cowella, jak i w mojej) znalazły się więc: przypadek transferu
od najlepiej do najgorzej usytuowanych, który teoretycznie w sposób oczywisty zmniejsza
nierówność; przypadek klasycznego aksjomatu Pigou-Daltona; i przypadek pośredni między
tymi dwoma: uwzględniający rzeczone uporządkowanie regionów. Tak zmodyfikowany
aksjomat wybrało 9,2% respondentów w moim badaniu, czyli nie cieszył się on dominującym
poparciem. Interesujące byłoby zestawienie ze sobą aksjomatu Pigou-Daltona z innymi
pojawiającymi się w literaturze alternatywami, nie znalazły się one jednak w pytaniu
tekstowym, stąd ich analiza jest utrudniona.
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9.2.3. Pytania numeryczne: porównania parami
Uzyskane odpowiedzi badanych łatwo można zredukować do porównań parami, które
stosowano w dotychczasowych badaniach. Dzięki temu można zestawić uzyskane wyniki z
rezultatami innych badaczy. Porównanie otrzymanych wyników z tymi uzyskanymi przez
innych badaczy zajmujących się percepcją nierówności, zaprezentowane w tabeli 5. Wskazuje
ono na dużo większe poparcie reguły transferów w niniejszym badaniu niż w dotychczas
przeprowadzonych badaniach. Jedynie w przypadku porównania podziału (2, 5, 9, 20, 30) z
podziałem, w którym zaszedł transfer od najbogatszego do najbiedniejszego (3, 5, 9, 20, 29),
Gaertner i Namazie (2003) otrzymali wyższy odsetek odpowiedzi zgodnych z regułą
transferów (85% w przypadku ankiety sugerującej, że różnice w analizowanych dochodach są
duże) niż w niniejszym badaniu (80%). Wszystkie pozostałe pary podziałów znacznie
częściej były przez naszych respondentów oceniane zgodnie z regułą transferów niż miało to
miejsce w innych badaniach. Szczególnie istotnym wynikiem jest to, że co trzeci badany
odpowiedział w duchu reguły transferów w przypadku wszystkich analizowanych par,
podczas gdy analogiczny odsetek dla dotychczasowych badań był na poziomie 9,8%-17%.
Otrzymane wyniki sugerują, że pytanie respondentów o ocenę całej grupy podziałów
dochodów jednocześnie, zdecydowanie zwiększa skłonność do odpowiadania w duchu reguły
transferów.
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Tabela 4
Interpretacja odpowiedzi na pytanie tekstowe wraz z odsetkami badanych, którzy
wybrali daną odpowiedź.
Wybrano więcej niż
jedną opcję

Jak pozytywny transfer wpływa na nierówność?
(N = 98)

Wybrano
Aksjomat tylko
Ogółem
jedną
Aksjomat Pigouopcję
Pigou [b] Daltona
[d]

Aksjomat Pigou [b]

2,0%

33,7%

35,7%

1,0%

7,1%

9,2%

Aksjomat Pigou-Daltona [d]

17,3%

17,3%

Nie da się przewidzieć [c]

28,6%

28,6%

Żadne z powyższych [e]

9,2%

9,2%

Aksjomat Pigou-Daltona, o ile nie zmieni się
uporządkowanie wszystkich regionów ze względu
na dochód [a]

1,0%

Ogółem 100,0%
Dokładna treść samego pytania znajduje się na rysunku 1.

74%
61%
48%
40%
60%
72%

62,7%
56,7%
40,3%
32,8%
53,7%
70,2%

84,8%
67,4%
47,8%
45,7%
45,7%
69,6%

74,5%
61,7%
46,8%
42,7%
51,1%
66,0%

75,2%

Amiel, Cowell i
Gaertner

Gaertner i Namazie
małe różnice

80,0%
73,3%
60,0%
61,9%
64,8%

Amiel, Cowell i
Slottje

Gaertner i Namazie
duże różnice

2, 5, 9, 20, 30
3, 5, 9, 20, 29
2, 5, 9, 20, 30
2, 6, 9, 20, 29
2, 5, 9, 20, 30
2, 6, 9, 19, 30
2, 5, 9, 20, 30
2, 6, 8, 20, 30
2, 5, 9, 20, 30
2, 10, 9, 15, 30
2, 5, 9, 10, 30
2, 5, 9, 20, 20
10, 10, 10, 10, 30 10, 10, 10, 20, 20
Wszystkie pary ocenione zgodnie
z regułą transferów

Gaertner i Namazie
oryginalna ankieta

B

Amiel i Cowell

A

Niniejsze badanie

Tabela 5
Odsetek odpowiedzi zgodnych z regułą transferów Pigou-Daltona przy porównywaniu
wybranych przykładów parami w różnych badaniach percepcji nierówności.

54,0% 71,3%
47,0% 59,4%
46,2%
33,9% 37,8%
45,4% 57,3%
54,4% 73,4%

33,3% 17% 13,40% 10,90% 10,90% 9,80% 14,70%

Uwaga: pogrubienia zostały dodane na potrzeby czytelnika, nie było ich w żadnej z oryginalnych ankiet.
Kolejność prezentacji pytań jest inna niż w kwestionariuszach z opisanych badań.
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9.2.3.1. Spójność odpowiedzi badanych

Spójność odpowiedzi jest problemem obszernie opisanym we wcześniejszych
rozdziałach i często podejmowanym przez innych badaczy. Celem niniejszego badania nie
było zbadanie spójności, stąd po pytaniu tekstowym nie proszono respondentów o
przemyślenie swoich wcześniejszych odpowiedzi. Byłoby to zresztą trochę skomplikowane,
ponieważ do zaznaczania umiejscowienia poszczególnych podziałów na osi użyto naklejek,
co sprawiło, że zmiany odpowiedzi byłyby technicznie kłopotliwe. Niezależnie od tego,
warto na poziom spójności badanych spojrzeć najpierw w ujęciu uproszczonym,
odwołującym się do analiz przeprowadzanych przez innych badaczy, a potem bardziej
szczegółowo.
Uznajemy odpowiedź za spójną, jeśli wybór w pytaniu tekstowym (Tabela 4.) jest
zgodny z odpowiedzią na odpowiadające mu pytanie numeryczne – w tym przypadku
będziemy patrzeć tylko na pary analizowane we wcześniejszych badaniach (tabela spójności
zamieszczona jest aneksie do tego rozdziału). Amiel, Cowell i inni badacze prosili badanych
o porównanie par przykładów, w niniejszym badaniu układali ten sam zestaw przykładów na
osi – na podstawie ułożenia na osi można wywnioskować, jak nasi badani porównywaliby
pary, o które pytano we wcześniejszych badaniach. Spośród badanych, którzy w pytaniu
tekstowym wybrali aksjomat Pigou (35,7% całej próby) – czyli, że transfer od regionu o
najwyższym do regionu o najniższym dochodzie zmniejsza nierówność – 75,8% uznała
przykład numeryczny prezentujący taki transfer za mniej nierówny od oryginalnego ((3, 5, 9,
20, 29) równiejsze od (2, 5, 9, 20, 30)). W przypadku kryterium transferów Pigou-Daltona
sytuacja wygląda jednak znacznie gorzej: respondenci, którzy poparli ten aksjomat w pytaniu
tekstowym (17,3% badanych) powinni w swej odpowiedzi numerycznej zawsze uznać
przykład A z tabeli 5. za bardziej nierówny od przykładu B (bo jest on efektem pozytywnego
transferu) – zrobiła tak jednak tylko co czwarta z tych osób (25%). Co dwudziesty badany
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(4,8% całej próby) wybrał aksjomat Pigou-Daltona i postąpił zgodnie z nim w pytaniu
numerycznym (nadal analizujemy tylko wybrane pary przykładów). Rezultat ten jest zgodny
z wynikami Amiela, Cowella i Slottje, w których badaniu (2004) postąpiło tak 4,3% próby.
Ogólnie, odpowiedzi zebrane w niniejszym badaniu są tak samo albo bardziej spójne niż w
dotychczasowych badaniach. Równocześnie, szczególnie w odniesieniu do kryterium
transferów Pigou-Daltona, uzyskane wyniki są mało optymistyczne.
9.2.4. Pytania numeryczne: analiza całościowa
Poza danymi o parach, analizowanych przez pozostałych badaczy, w niniejszym
badaniu zebrano dużo bardziej szczegółowe dane o umiejscowieniu przykładów przez
respondentów na osi nierówności. Wszystkie odpowiedzi numeryczne badanych można więc
porównać ze wskazaniami wybranych miar nierówności i aksjomatów. Zacznijmy od
najprostszego wariantu analizy, a więc od uśrednionych odpowiedzi badanych. Badani
odpowiadali umieszczając przykłady na osi (jak widać na rysunku 3), więc ich odpowiedzi
mierzone są na skali przedziałowej, stąd można z nich wyliczać średnią. Analizując
odpowiedzi badanych i średnie tychże odpowiedzi możemy analizować ich zgodność z
ocenami miar nierówności i innych statystyk.
Rysunek 9 prezentuje uśrednione odpowiedzi dotyczące umiejscowienia przykładów
na osi, wskazane przez respondentów . Za najmniej nierówny przykład uznano (10, 10, 10,
20, 20), co pokrywa się z odpowiedziami 72,4% respondentów. Z punktu widzenia średnich
odpowiedzi za najbardziej nierówny przykład uznano podział bazowy (2, 5, 9, 20, 30) –
wskazało go 38,1% badanych. Drugi najczęściej wybierany przykład jako najbardziej
nierówny, to efekty transferu od 4 do 2 grupy: (2, 6, 9, 19, 30) lub (2, 10, 9, 15, 30), każdy z
tych przykładów wskazało po 17,1% respondentów. Kolejnym przykładem uznawanym za
najbardziej nierówny był (2, 6, 8, 20, 30), który wskazało 13,3% respondentów. Widać, iż za
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najbardziej nierówne przykłady uznawano najczęściej te, w których nie brał udziału ani
najbiedniejszy, ani najbogatszy region.
Rysunek 9
Przeciętne wartości przypisane przez respondentów poszczególnym podziałom
dochodów oraz dla porównania odpowiednio przeskalowane wartości współczynnika
Giniego odpowiadające tym samym podziałom. Poniższe osie przypominają te, na
których badani udzielali odpowiedzi, co widać na rysunku 2.

Umiejscowienie przykładów na rysunku 9 obrazuje również rozbicie analizowanych
przykładów na 2 grupy: jedną, stanowiącą przykład bazowy i efekty transferów w tym
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podziale oraz drugą, złożoną z przykładów (10, 10, 10, 10, 30) i (10, 10, 10, 20, 20). Pod
względem tego rozbicia odpowiedzi badanych są podobne zarówno do wskazań
współczynnika Giniego, jak i innych miar nierówności. Przykłady transferów w podziale
bazowym stanowią pewną zwartą grupę, w ramach której odpowiedzi respondentów nie są
już tak jednoznaczne. Zależnie od oceny ważności rozmiaru jak i umiejscowienia transferu
badani bardzo różnie oceniali nierówności poszczególnych podziałów.
9.2.4.1. Miary nierówności
Różnice w analizie odpowiedzi indywidualnych i grupowych można zaobserwować
na przykładzie zależności między wybranymi statystykami a odpowiedziami. Owe zależności
zaprezentowano w tabeli 6. Bazując na uśrednionych odpowiedziach badanych, można
zauważyć ogromną zbieżność ze współczynnikiem Giniego i innymi miarami nierówności.
Korelacja Pearsona przyjmuje wartości powyżej 0,9 dla większości statystyk, a w przypadku
jednej z miar Atkinsona osiąga nawet 0,976. Gdy spojrzymy na te same statystyki, ale
wyliczone indywidualnie dla każdego badanego, a dopiero potem uśrednione, okaże się, że
poziom zbieżności jest dużo niższy i osiąga maksymalnie wartość korelacji Pearsona równą
0,704 dla miar GE(-1) i GE(0). Podsumowując, nasi respondenci – jako grupa – odpowiadali
w sposób bardzo zbliżony do ocen miar nierówności; równocześnie poglądy poszczególnych
osób były dość zróżnicowane i w większym stopniu, choć nie całkowicie, odbiegały od ocen
miar nierówności.
W tabeli 6 widnieją też silne korelacje, ale ujemne. Ma to miejsce w przypadku
P10/P50, średniej, oraz maksymalnej luki. Oznacza to, że im większa była wartość tych
statystyk, tym badani niżej oceniali dany przykład. W przypadku P10/P50 powód jest
oczywisty: im więcej dostają najbiedniejsi, czyli im jest równiej, tym większa jest wartość
tego współczynnika. W przypadku średniej i maksymalnej luki sytuacja jest bardziej
skomplikowana. Podziały uwzględnione w badaniu, które najczęściej były uznawane za
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mniej nierówne od pozostałych to (10, 10, 10, 10, 30) i (10, 10, 10, 20, 20). Mają one średnią
równą 14, a więc większą od wszystkich pozostałych podziałów. Podobnie, maksymalna luka
dla przykładu (10, 10, 10, 10, 30) wynosi 20, a dla pozostałych podziałów jest ona poniżej
15, stąd negatywna korelacja maksymalnej luki z ocenami miar nierówności.
Tabela 6
Współczynniki korelacji Pearsona między odpowiedziami badanych a wybranymi
miarami nierówności i statystykami podziałów dochodów.
Współczynnik korelacji
Pearsona z uśrednionymi
odpowiedziami badanych

Uśredniony współczynnik
korelacji Pearsona z
odpowiedziami badanych

,976
,700
Atkinson(2)
,975
,704
GE(-1)
,970
,702
Atkinson(1)
,969
,704
GE(0) = MLD
,969
,691
P80/P20 i P90/P10
,962
,699
Atkinson(0,5)
-,961
-,682
P10/P50
,954
,693
Współczynnik Giniego
,954
,695
GE(1) = miara Theila
-,946
-,673
Średnia
,940
,685
GE(2)
,925
,675
Wariancja
,794
,588
P90/P50
,755
,492
Luka między 1 a 2
,640
,498
P75/P25
-,291
-,229
Maksymalna luka
Współczynnik korelacji Pearsona przyjmuje wartości od -1 do 1. Często stosowany
jest jego kwadrat, ale wtedy brakuje informacji o kierunku zależności.
Miary, tak jak odpowiedzi badanych, wskazują miejsce analizowanych przykładów na
skali, w przeciwieństwie do aksjomatów, które informują nas o (częściowym)
uporządkowaniu przykładów. Porównania umiejscowienia na skali przeprowadziłam przy
pomocy korelacji Pearsona, zaś porównania uporządkowań – przy pomocy korelacji
rangowej, np. tau-b Kendalla.
Z punktu widzenia korelacji Pearsona zgodność odpowiedzi badanych ze
współczynnikiem Giniego była relatywnie duża: średnio plasowała się na poziomie 0,693.
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Dokładnie takie uporządkowanie, jak współczynnik Giniego, wybrały 3 osoby. Porównując
uporządkowanie wyznaczone przez współczynnik Giniego ze wskazaniami badanych,
posługiwałam się medianą korelacji porządkowej, która wyniosła 0,643 na skali od -1 do 1.
Można odnieść wrażenie, że jest to słabsza zależność, niż gdy oceniamy umiejscowienie przy
pomocy korelacji Pearsona. Warto jednak zwrócić uwagę, że w przypadku korelacji
porządkowej ma znaczenie jedynie kolejność przykładów, a nie odległości między nimi. Stąd
analizowane przykłady są w 2 zwartych grupach (jednej zdecydowanie mniej nierównej od
drugiej), co działa na korzyść współczynnika Giniego, ale nie ma tak dużego znaczenia w
przypadku korelacji rangowej.
Reasumując, indywidualne odpowiedzi badanych były podobne do wskazań miar
nierówności, rzadko jednak dokładnie takie same. Co ważniejsze, indywidualne odpowiedzi
były w mniejszym stopniu zgodne ze wskazaniami miar nierówności niż zagregowane
wyniki, które były bardzo silnie powiązane z miarami nierówności.
9.2.4.2. Aksjomaty
Wśród badanych 5,7% (6 osób) uporządkowało wszystkie otrzymane przykłady
zgodnie z regułą transferów Pigou-Daltona. Co ciekawe, tylko jedna z tych osób zgodziła się
z aksjomatem w pytaniu tekstowym. Podobnie jak w przypadku współczynnika Giniego i
tutaj odpowiedzi badanych odbiegają od uporządkowania wyznaczonego przez regułę
transferów, a mimo to są z nią powiązane: medianowa wartość tau-b Kendalla dla pierwszych
5 przykładów, którym aksjomat narzuca liniową kolejność, wyniosła 0,4 (tau-b przyjmuje
wartości od -1 do 1). Respondenci nie postępowali więc zgodnie z regułą transferów, ale
odpowiedzi wielu z nich były z nią powiązane.
Zasada zmniejszania nierówności poprzez pozytywny transfer, o ile uporządkowanie
regionów pozostaje niezmienione, narzuca analizowanym przykładom podobne ograniczenia,
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co reguła Pigou-Daltona5. Dziewięć osób uszeregowało badane przykłady w sposób
niesprzeczny z tą regułą. Niestety jednak wśród tych 9 osób nie znaleźli się respondenci,
którzy zaznaczyli odpowiadającą tej regule odpowiedź w pytaniu tekstowym. Badani, którzy
wybrali taką odpowiedź tekstową, uporządkowali tymczasem badane przykłady inaczej niż
deklarowali.
Uporządkowania zgodne z wymogami słabej reguły transferów stworzyło 16
badanych. Większa liczba osób wynika częściowo z faktu, że słaba reguła transferów
(przedstawiona na rysunku 4) jest mniej wymagająca od reguły transferów Pigou-Daltona.
Warto zwrócić uwagę, że o ile słaba reguła transferów jest zasadą ugruntowaną w literaturze,
o tyle ograniczenie działania kryterium transferów Pigou-Daltona tylko do sytuacji, gdy
niezmienione jest uporządkowanie regionów, stanowi innowację Amiela i Cowella (2002).
Stąd większe poparcie dla słabej reguły transferów można uznać za sugestię, by w kolejnym
badaniu uwzględnić ją również w pytaniu tekstowym, by rzetelniej ocenić jej poparcie.
Reguła transferów Pigou zakłada jedynie, że transfer od regionu o najwyższych do
regionu o najwyższych dochodach zmniejsza nierówność, więc reguła ta ustala jedynie
relację między przykładem bazowym (2, 5, 9, 20, 30) a przykładem (3, 5, 9, 20, 29).
Pozostałe przykłady mogą być oceniane dowolnie i nadal będzie to odpowiedź niesprzeczna z
regułą Pigou. Wśród 37 badanych, którzy wybrali odpowiedź b), opisującą regułę Pigou w
pytaniu tekstowym, 75,8% postąpiło zgodnie z nią w pytaniu numerycznym (odpowiednia
tabela znajduje się w aneksie do tego rozdziału). Wracając do tabeli 5 można zauważyć, że w
całej próbie zgodnie z aksjomatem Pigou odpowiedziało 80% badanych, czyli 84 osoby.
Zastanawiające jest to, że co 5 badany nie uznał transferu od najlepiej do najgorzej
usytuowanych za zmniejszający nierówność. Niestety patrząc na wyniki dotychczasowych

5

Nie dotyczy to przykładu (2, 10, 9, 15, 30), który można umieścić w dowolnym miejscu.
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badań, uzyskany przez nas rezultat jest i tak dość wyjątkowy, gdyż pozostałe badania6
wskazywały na jeszcze większy odsetek badanych odrzucających aksjomat Pigou.
Odpowiedzi badanych nie są w pełni zgodne z miarami nierówności ani z
aksjomatami. Odpowiedzi w numerycznej i tekstowej części ankiety często różnią się albo po
prostu są w sprzeczności. Równocześnie jednak zazwyczaj odstępstwa te są niewielkie, a
ogólny trend poglądów wyrażanych przez respondentów zdaje się zmierzać w podobnym
kierunku, co rzeczone aksjomaty i miary.
9.2.4.3. Skalowanie wielowymiarowe
Skalowanie wielowymiarowe pozwoliło na zobrazowanie odpowiedzi respondentów.
Ideą skalowania wielowymiarowego jest umieszczenie na mapie o zadanym wymiarze
obiektów tak, by odległości między nimi jak najlepiej odzwierciedlały odległości znajdujące
się w odpowiedziach badanych. W tym przypadku respondenci umieszczali przykłady na osi,
czyli od każdego otrzymano informację o umiejscowieniu przykładów w przestrzeni
jednowymiarowej. Mapa percepcji wspólna wszystkim respondentom nie musi być jednak
jednowymiarowa –badani zwracali uwagę na różne aspekty podziałów, co sprawiło, że
wspólna mapa percepcji była wielowymiarowa. Dzięki osi z umieszczonymi na niej
podziałami dochodów otrzymano od każdego badanego informację o odległościach
przypisywanych przez niego każdej parze przykładów. Posiadane dane składały się więc ze
103 macierzy odległości i na ich podstawie stworzono jedną, wspólną mapę percepcji. Jakość
dopasowania mapy wynikowej do danych źródłowych mierzy się przy pomocy wartości
miernika STRESS, czyli znormalizowanej sumy kwadratów różnic (podobnie jak w
przypadku regresji liniowej). Im więcej wymiarów ma mapa, tym jest lepiej dopasowana i
wartość STRESS jest niższa, ale też trudniej się ją wizualizuje i interpretuje. Algorytm
skalowania wielowymiarowego PROXSCAL wyszukuje rozwiązania o najniższej wartości
6

z wyjątkiem jednego (Gaertner i Namazie, 2003, wariant ankiety z dużymi różnicami)
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STRESS (o szczegółach działania algorytmu można przeczytać w rozdziale 5.). Skalowanie
wielowymiarowe ma nam pomóc spojrzeć na odpowiedzi badanych z nowej perspektywy i
zauważyć zależności, które w innym ujęciu są trudne do wychwycenia.
9.2.4.3.1. Parametry techniczne przeprowadzonej analizy
Zanim przejdziemy do opisu wyników, warto wspomnieć o technicznych aspektach
przeprowadzonej analizy. Przede wszystkim użyto programu PROXSCAL znajdującego się
w pakiecie SPSS 22. Odpowiedzi badanych uznano za pomiar na skali przedziałowej, czyli
taki, w którym poziom 0 jest ustalony arbitralnie, ale rozmiar różnic między kolejnymi
przykładami jest istotny. Nie wprowadzono ważenia obserwacji, program miał traktować
jednakowo odpowiedzi wszystkich respondentów7. W przypadku obrazowania wyniku w
jednym wymiarze zastosowano model ważony euklidesowy, gdzie oś wspólna z punktu
widzenia każdej osoby jest efektem przemnożenia jej indywidualnej osi przez pewną wagę.
W przypadku większej liczby wymiarów zastosowano skalowanie wielowymiarowe o
zredukowanej randze, gdzie przestrzenie indywidualne to jednowymiarowe osie, a mapa
wspólna ma – zależnie od wersji analizy – od 2 do 4 wymiarów. Dzięki temu możliwe było
stworzenie jednej mapy na podstawie macierzy odległości od 103 osób. Osie indywidualne to
efekt rzutowania punktów z mapy wspólnej na jedną prostą, zdefiniowaną przez wagi
przypisane danej osobie. Mapa tworzona była iteracyjnie: w każdej iteracji najpierw
dopasowano punkty na mapie wspólnej, a potem wagi poszczególnych badanych. STRESS
ocenił, na ile odległości na indywidualnych osiach (prostych) odbiegają od oryginalnych
odpowiedzi badanych.

7

Z tego powodu nie wprowadzono też indywidualnego skalowania odpowiedzi. Przy wyborze opcji „matrix”
PROXSCAL mógłby inaczej przeskalowywać odpowiedź każdego badanego. W ten sposób łatwiej byłoby mu
dostosować odpowiedzi do mapy wynikowej oraz „ukryć” część niedopasowania poprzez odpowiednie
ustawienie wag (np. przemnożenie odpowiedzi przez małą stałą i dodanie relatywnie dużej, powodując niemalże
równe odległości między przykładami). Warto jednak zaznaczyć, że w przypadku tych danych zarówno jakość
dopasowania, jak i mapa wynikowa różną się nieznacznie między jednym a drugim ustawieniem.
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W ramach tak ustalonych wymogów można było modyfikować liczbę wymiarów
mapy wspólnej oraz punkty startowe algorytmu. Przeprowadzono analizy dla wymiarów od 1
do 4. Dla każdego wymiaru jako punkty startowe zbadano 10 000 losowych układów, oraz
dodatkowo start symplex i start Torgersona. W przypadku 1 wymiaru jako punkt startowy
zastosowano również wskazania współczynnika Giniego8. Wynik osiągnięty przy pomocy
współczynnika Giniego okazał się równie dobry jak start Torgersona i doprowadził algorytm
do najlepszego osiągniętego dopasowania modelu do danych. W przypadku każdej liczby
wymiarów spośród uzyskanych rozwiązań wybrano oczywiście to o najniższej wartości
STRESS. Warto jednak zaznaczyć, że różnice między różnymi rozwiązaniami dla jednego, 3
i 4 wymiarów były nieznaczne. W przypadku rozwiązań dwuwymiarowych występowały
natomiast duże różnice między mapami percepcji, zależnie od punktu startowego algorytmu.
Najlepsze rozwiązanie osiągnięto poprzez start Torgersona (STRESS = 0,157) a najgorsze
poprzez start Simplex (STRESS = 0,186). Wyniki rozwiązań startujących z losowych
punktów mieściły się w przedziale pomiędzy 0,169 a 0,172. W przypadku 3 wymiarów
wartości STRESS mieściły się, podobnie jak w przypadku jednego i 4 wymiarów, w dużo
węższym zakresie: między 0,124 a 0,133.
Rzetelna ocena jakości uzyskanych wyników przy pomocy wartości STRESS
wymagała porównania z wynikami uzyskanymi z danych o identycznej strukturze, ale
wygenerowanych losowo. Dlatego wygenerowano 10 300 losowo wypełnionych ankiet (100
pakietów po 103 ankiety, jak w badaniu), na których równolegle przeprowadzone zostały
wszystkie analizy. Dzięki temu możemy z dużą dozą prawdopodobieństwa stwierdzić, że
wyniki otrzymane na podstawie odpowiedzi badanych nie były dziełem przypadku, a
odzwierciedleniem prawidłowości pojawiających się w uzyskanych odpowiedziach. Wyniki

8

W przypadku innych wyników wprowadzenie ustalonych współrzędnych startu okazało się technicznie
niemożliwe.
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algorytmu dla danych losowych pomogą nam ocenić jakość otrzymanych map w różnej
liczbie wymiarów.
Uznaje się, że właściwa liczba wymiarów to taka, że dodanie kolejnego wymiaru
nieznacznie poprawia jakość dopasowania, a zmniejszenie istotnie pogarsza dopasowanie. W
tym przypadku podjęcie decyzji nie jest jednak takie proste, gdyż spadki poziomu STRESS
są niemalże identyczne dla każdego kolejnego wymiaru od 1 do 4, co prezentują tabela 7 i
rysunek 10. Wspomagając się wynikami danych losowych widzimy, że im więcej wymiarów
uwzględnimy, tym lepsze jest nasze rozwiązanie w rozumieniu wartości STRESS, ale i tym
lepsze jest ono w porównaniu do danych losowych. Jakość dopasowania do danych losowych
poprawia się wraz ze wzrostem wymiarowości, ale skala tych zmian jest zdecydowanie
mniejsza niż w przypadku danych oryginalnych. Sugeruje to, że faktycznie odpowiedzi
badanych układają się w pewien wzór, a im więcej wymiarów zostaje uwzględnionych, tym
lepiej można dopasować mapę nawet do mniej popularnych poglądów.
Mając wątpliwość, jaką wymiarowość wybrać, można kierować się względami
praktycznymi i przedstawić mapę dwuwymiarową. W tym wypadku jednak zwiększona
zmienność rozwiązań dwuwymiarowych sugeruje, że nie jest to właściwe postępowanie.
Możliwe, że istnieje kilka równie istotnych trendów w poglądach badanych, które walczą o
prymat w wypadku próby prezentacji wyniku w 2 wymiarach. Zastosowanie większej liczby
wymiarów pozwoli uniknąć tego konfliktu i zaprezentować wszystkie trendy. Dlatego wyniki
analizować będziemy w 3 wymiarach. Równocześnie przejście z 3 do 4 wymiarów poprawia
jakość przewidywania (podobnie jak pozostałe przejścia), ale w porównaniu z danymi
losowymi (co widać w ostatniej kolumnie tabeli 7) korzyść jest już mniejsza (10,7 punktów
procentowych) niż w przypadku zwiększenia liczby wymiarów do 2 i 3 (odpowiednio 12,3 i
12,8 punktów procentowych). Dodatkowo mapę trójwymiarową można przedstawić na
trójwymiarowym wykresie, a czterowymiarowej już nie. Reasumując, w przypadku tych
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danych wybór właściwej liczby wymiarów jest trudny. Dlatego pokrótce zaprezentowane
zostaną rozwiązania jedno i dwuwymiarowe, ale najlepszą reprezentację otrzymamy dzięki
mapie trójwymiarowej.
Tabela 7
Porównanie danych oryginalnych i losowych pod względem jakości dopasowania
wyniku do danych źródłowych przy pomocy współczynnika: znormalizowany surowy
STRESS.
STRESS
Wymiar
1
2
3
4

Oryginalne dane

Losowe dane

,191201
,157146
,124042
,087201

,249104
,245649
,239967
,212801

Oryginalne/Losowe
procenty
76,8%
64,0%
51,7%
41,0%

Oryginalne/Losowe
różnice procentowe
12,8%
12,3%
10,7%

Rysunek 10
Porównanie danych oryginalnych i losowych pod względem jakości dopasowania
wyniku w różnej liczbie wymiarów przy pomocy współczynnika: znormalizowany
surowy STRESS.

STRESS
0,30
0,25
0,20
0,15

Oryginalne dane

0,10

Losowe dane

0,05
0,00
1

2

3

4

9.2.4.3.2. Mapa jednowymiarowa
Skalowanie jednowymiarowe w przypadku danych z niniejszego badania jest
obciążone dużym błędem. Umiejscowienie analizowanych przykładów na jednej osi
uniemożliwia uwzględnienie zróżnicowania odpowiedzi, a zmusza do znalezienia jednego
układu, który w jakiś sposób uwzględnia wszystkich badanych. Algorytm PROXSCAL,
mając problem ze znalezieniem dobrego odwzorowania, dąży w kierunku równomiernego
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rozkładu obiektów, co wyraźnie widać przy porównaniu odpowiedzi średnich z wynikiem
skalowania jednowymiarowego.
Różnica między średnimi odpowiedziami a rezultatem skalowania polega również na
tym, że licząc średnią, bierzemy pod uwagę umiejscowienie pojedynczego podziału na osi
oddzielnie, zatem umiejscowienie to jest wyrwane z kontekstu. W skalowaniu
wielowymiarowym, umieszczając przykłady na osi, brana jest pod uwagę cała konfiguracja
stworzona przez danego respondenta, a nie pojedyncze przykłady. Patrząc przez pryzmat
częstości, możemy zwrócić uwagę na to, że podział (2, 10, 9, 15, 30) został uznany za
bardziej nierówny od (3, 5, 9, 20, 29) przez 50,5% badanych. Patrząc z perspektywy
średnich, można zauważyć, że osoby, które tak umieściły te 2 przykłady, średnio umieszczały
je w odległości 4,29 od siebie (z odchyleniem standardowym 2,3). Pozostałe 49,5%
badanych, którzy uważali, że (2, 10, 9, 15, 30) jest mniej nierówny od (3, 5, 9, 20, 29),
uznało, że przykłady te są odległe przeciętnie o 2,83. Stąd średnia wskazuje, że przykład
transferu od najbogatszej do najbiedniejszej grupy (3, 5, 9, 20, 29) jest mniej nierówny, a
według skalowania wielowymiarowego jest odwrotnie – jeśli weźmiemy pod uwagę całą
konfigurację, to mniejszy błąd otrzymamy uznając efekt transferu 5 jednostek dochodu w
środku podziału (2, 10, 9, 15, 30) za mniej nierówny. Umieszczenie rozwiązania w większej
liczbie wymiarów pozwoli zdecydowanie lepiej zrozumieć odpowiedzi badanych i wyjaśnić
różnicę w wynikach między analizą przy pomocy średnich i przy pomocy skalowania
wielowymiarowego.
9.2.4.3.3. Mapa dwuwymiarowa
Wspomniano, że w niniejszym badaniu rozwiązania dwuwymiarowe skalowania
wielowymiarowego są niestabilne. Stosując ponad 100 000 losowych startów w zestawach po
2 000 udało się dotrzeć do wielu różnorodnych rozwiązań. Rozwiązania te osiągają wartość
STRESS od 0,157 do 0,171, co stanowi dość dużą rozpiętość. Dodatkowo, znajdowane
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rozwiązania różnią się nie tylko detalami, ale są to istotnie różne konfiguracje, co prezentują
rysunki 12, 13 i 14. Pokazuje to, że funkcja błędu ma wiele minimów lokalnych. Nie wiemy,
czy znaleziono wszystkie z nich i czy uzyskane rozwiązanie to minimum globalne całej
funkcji. Żaden z losowych startów nie znalazł dokładnie takiego rozwiązania, jak start
Torgersona, co jest dodatkowo niepokojące. Podsumowując, widać konflikt między kilkoma
trendami w odpowiedziach, których nie da się równocześnie uwzględnić na mapie
dwuwymiarowej.
Rozwiązania dwuwymiarowe mają pewne cechy wspólne np. oddalenie przykładu
będącego efektem transferu 5 jednostek dochodu (2, 10, 9, 15, 30) od pozostałych. Zależnie
od konkretnego rozwiązania przykład mniejszego transferu między tymi samymi grupami (2,
6, 9, 19, 30) albo znajduje się pomiędzy pozostałymi przykładami a tym przedstawiającym
większy transfer (rysunek 12), albo w całkowitym oddaleniu od niego (rysunek 13), albo też
umiejscowiony jest wraz z innymi podziałami (rysunek 14). Przykłady (10, 10, 10, 10, 30) i
(10, 10, 10, 20, 20) w każdym wypadku stanowią oddzielną grupę znajdującą się gdzieś z
boku mapy percepcji. Oznacza to, że w każdym wypadku przykłady te można uznać za
odbiegające od pozostałych, a podobne do siebie. Warto również zwrócić uwagę, że odstają
one od pozostałych głównie na pierwszym wymiarze, czyli tym, który cechuje się większym
zróżnicowaniem (wariancją). Wymiar ten można luźno powiązać z miarami nierówności.
Drugi wymiar zwykle, choć nie zawsze, różnicuje przykład (2, 10, 9, 15, 30) od pozostałych
– stworzone mapy percepcji różnią się głównie rozłożeniem przykładów na tym drugim
wymiarze. Sugeruje to, że odmienność przykładów (10, 10, 10, 10, 30) i (10, 10, 10, 20, 20)
od pozostałych jest bardzo istotna i pojawia się zawsze. Natomiast odróżnienie przykładu (2,
10, 9, 15, 30) od innych walczy o prymat z innym (dotąd niezidentyfikowanym) trendem albo
trendami

–

konflikt

ten

prawdopodobnie

dwuwymiarowych map percepcji.

powoduje

niestabilność

znajdowanych
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Rysunek 11
Umiejscowienie przykładów na osi według średnich odpowiedzi, według skalowania
wielowymiarowego oraz według współczynnika Giniego. Wszystkie wartości są
przeskalowane tak, by minimum i maksimum odpowiadały minimum i maksimum
średnich odpowiedzi.
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Rysunek 12
Dwuwymiarowe rozwiązanie skalowania wielowymiarowego osiągnięte przez start
Torgersona. Znormalizowany surowy STRESS na poziomie 0,1571.

(2, 6, 8, 20, 30)
(3, 5, 9, 20, 29)
(2, 6, 9, 20, 29)
(2, 5, 9, 20, 30)
(10, 10, 10, 20, 20)
(10, 10, 10, 10, 30)

(2, 6, 9, 19, 30)

(2, 10, 9, 15, 30)
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Rysunek 13
Dwuwymiarowe rozwiązanie skalowania wielowymiarowego osiągnięte przez 2 000
losowych startów. Znormalizowany surowy STRESS na poziomie 0,1767.

(2, 10, 9, 15, 30)

(2, 6, 9, 20, 29)
(10, 10, 10, 20, 20)

(10, 10, 10, 10, 30)

(3, 5, 9, 20, 29)
(2, 6, 8, 20, 30)

(2, 5, 9, 20, 30)
(2, 6, 9, 19, 30)
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Rysunek 14
Dwuwymiarowe rozwiązanie skalowania wielowymiarowego osiągnięte przez 2 000
losowych startów. Znormalizowany surowy STRESS na poziomie 0,1672.
(2, 5, 9, 20, 30)

(3, 5, 9, 20, 29)
(2, 6, 9, 20, 29)

(2, 6, 8, 20, 30)

(2, 6, 9, 19, 30)

(10, 10, 10, 20, 20)
(10, 10, 10, 10, 30)

(2, 10, 9, 15, 30)

9.2.4.3.4. Mapa trójwymiarowa
Trójwymiarową mapę percepcji, będącą wynikiem skalowania wielowymiarowego,
zaprezentowano na rysunku 15, a odpowiadające jej współrzędne umieszczono w tabeli 8.
Mapę tę można dowolnie obracać, gdyż obrót nie zmienia konfiguracji punktów ani
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odległości między nimi. Dla wygody analizy otrzymane wyniki są obrócone tak, by oś X
odpowiadała regresji jednej z miar nierówności9, o czym w szczegółach za chwilę. Ogólnie
rzecz biorąc, można patrzeć na oś X jako na współrzędną odpowiadającą w największym
stopniu wynikom klasycznych miar nierówności.
Tabela 8
Współrzędne badanych podziałów w trójwymiarowej przestrzeni wspólnej.
Podział
2, 5, 9, 20, 30
2, 6, 8, 20, 30
2, 6, 9, 19, 30
2, 6, 9, 20, 29
3, 5, 9, 20, 29
2, 10, 9, 15, 30
10, 10, 10, 10, 30
10, 10, 10, 20, 20

X
0,968081
0,775861
0,994266
0,41705
-0,1656
0,226231
-1,45174
-1,76415

Y
1,066116
0,822773
-1,03955
0,558896
0,504219
-2,12128
0,19803
0,0108

Z
-1,66966
-0,14875
1,347509
1,035192
0,854843
-1,12735
-0,50538
0,213594

Analizę jakościową wyników skalowania wielowymiarowego warto zawsze wesprzeć
wynikami regresji liniowej, która informuje nas, w jaki sposób otrzymane współrzędne
powiązane są z istotnymi zmiennymi. Regresja pozwala umieścić na mapie osie
odpowiadające interesującym nas zmiennym. Równocześnie otrzymane wartości R 2 mówią o
sile zależności między współrzędnymi punktów a badanymi zmiennymi. Regresja jest tu
używana dość specyficznie: zmienną przewidywaną jest statystyka, której powiązanie z mapą
percepcji mnie interesuje. W tym wypadku zmiennymi niezależnymi są współrzędne
punktów. Wyniki regresji można więc analizować jako informację o sile powiązania (R2) i
kształcie zależności między umiejscowieniem punktów na mapie a analizowaną zmienną.
Przykładowo wzór regresji dla współczynnika Giniego wygląda następująco:

9

Miary GE(-1), czyli miary opartej na entropii o współczynniku -1.
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Rysunek 15
Wspólna mapa percepcji (zwana przestrzenią wspólną) badanych.

Tabela 9 pokazuje, że miarami najsilniej powiązanymi z odpowiedziami badanych
były miara GE(-1) i P90/P10. P90/P10 raportuje ile razy więcej dochodu dostaje osoba na granicy
10% najlepiej usytuowanych od osoby na granicy 10% osób usytuowanych najgorzej. P90/P10
jest łatwa w interpretacji i prosta do wyjaśnienia, w przeciwieństwie do miary GE(-1), która
spełnia podstawowe aksjomaty nierówności, ale jest mało zrozumiała i mało popularna. Jest
to miara o współczynniku -1 z rodziny miar tzw. rodziny miar opartych na entropii, spośród
których najbardziej znaną miarą jest miara Theila (rodzina ta jest opisana w rozdziale 2.4.5.).
Wzór GE(α) kształtuje się następująco:
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Miara ta w większej mierze od pozostałych analizowanych miar z tej rodziny kładzie
nacisk na najniższe dochody. Im mniejsza wartość α w GE(α), tym większe znaczenie dla
wyniku mają zmiany w dolnej części podziału. Równocześnie warto zaznaczyć, że regresja
mówi o zależności liniowej między odpowiedziami badanych a analizowanymi miarami. Jest
to szczególnie istotne, gdy uświadomimy sobie, że miary Atkinsona i generalnej entropii są
swoimi funkcjami, związek ten jednak nie jest liniowy. Odpowiedzi badanych w
największym stopniu odzwierciedlały oceny dokonane przez GE(-1), dlatego uzyskana mapa
percepcji została tak obrócona, by oś odpowiadająca GE(-1) stała się osią X. Równocześnie
przy analizie dużo łatwiejsze będzie operowanie pozycyjną miarą nierówności P90/P10, która
jest silnie skorelowana nie tylko z ułożeniem punktów na mapie, ale i z GE(-1): kwadrat
współczynnika korelacji Pearsona między nimi jest na poziomie 0,989 (patrząc na wyniki dla
analizowanych podziałów oczywiście). Posługiwanie się P90/P10 będzie prostsze z dwóch
powodów: po pierwsze jest to miara dużo częściej stosowana w praktyce; po drugie, jej
interpretacja jest dużo prostsza. W przypadku przykładów zaprezentowanych badanym
P90/P10 to po prostu iloraz dochodów najlepiej do dochodów najgorzej usytuowanej grupy,
więc można podejrzewać, że udzielając odpowiedzi, niektórzy respondenci faktycznie
kierowali się wskazaniami tej miary.
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Tabela 9
Powiązanie miar nierówności z umiejscowieniem przykładów na mapie, a dokładniej
współczynniki zestandaryzowanej regresji liniowej10, przewidującej wartości danego
parametru przy pomocy współrzędnych punktów na mapie percepcji (rysunek 15).
Wynik obrócono tak, by oś X odpowiadała najsilniej powiązanej zmiennej.
Zmienna
przewidywana
GE(-1)
P90/P10
P80/P20
GE(0) = MLD
A(1)
A(0,5)
A(2)
GE(1) = Theil
Współczynnik Giniego
P10/P50
GE(2)
Wariancja
P75/P25
P90/P50
Maksymalna luka

R2
0,972
0,963
0,963
0,961
0,951
0,946
0,945
0,932
0,924
0,91
0,893
0,867
0,789
0,702
0,347

Skorygowane
R2
0,951
0,935
0,935
0,931
0,914
0,905
0,904
0,882
0,867
0,842
0,814
0,768
0,63
0,479
-

Beta 1

Beta 2

Beta 3

0,986
0,972
0,972
0,977
0,973
0,967
0,972
0,958
0,956
-0,947
0,938
0,923
0,685
0,807
-0,386

0
-0,13
-0,13
0,076
0,06
0,098
-0,029
0,116
0,078
0,109
0,112
0,125
0,511
0,225
-0,236

0
-0,042
-0,042
0,035
0,037
0,041
0,024
0,039
0,071
-0,042
0,014
0,001
0,24
-0,003
-0,377

Tabela 10
Powiązanie innych parametrów podziału z umiejscowieniem na mapie, a dokładniej
współczynniki zestandaryzowanej regresji liniowej10, przewidującej wartości danego
parametru przy pomocy współrzędnych punktów na mapie percepcji (rysunek 15).
Wynik obrócono tak, by oś X odpowiadała najsilniej powiązanej zmiennej.
Zmienna
przewidywana
Region 4
Region 5
Maksimum
Region 3
Luka 1-2
Średnia
Region 2
Region 1
Minimum

10

R2
0,445
0,476
0,476
0,71
0,837
0,873
0,905
0,912
0,912

Skorygowane
R2
0,028
0,083
0,083
0,493
0,714
0,777
0,834
0,845
0,845

Beta 1

Beta 2

Beta 3

0,452
0,671
0,671
-0,832
0,678
-0,928
-0,737
-0,95
-0,95

0,352
-0,045
-0,045
-0,128
-0,588
0,06
-0,532
0,08
0,08

0,341
-0,155
-0,155
-0,03
-0,175
-0,084
-0,281
-0,054
-0,054

Dla wygody analizy w tabeli przedstawiono współczynniki beta. Do naniesienia osi na mapę percepcji służą
współczynniki niezestandaryzowane b. Ich porównywanie w tabeli utrudniałoby analizę, gdyż różne miary
nierówności mają różne zakresy wartości.
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Rysunek 16 przedstawia mapę percepcji z naniesionymi osiami odpowiadającymi
wszystkim analizowanym zmiennym. Widać, iż osie te tworzą 3 wiązki.
1. Pierwsza, najliczniejsza wiązka, koncentruje się wokół miar nierówności. W jej
skład wchodzą: wszystkie miary z rodziny entropii (GE), pozycyjna miara
nierównośći P90/P10, współczynnik Giniego, wszystkie miary Atkinsona, dochody
regionu 1, 3 i 5, P90/P50, P10/P50, średnia oraz wariancja. W wiązce tej znajdują się
więc zarówno zmienne silnie powiązane z mapą percepcji, np. GE(-1) z
R2 = 0,972, jak i te bardzo słabo odzwierciedlone w odpowiedziach badanych, np.
maksimum o R2 = 0,476.
2. Druga wiązka składa się z dochodów regionu 2 (R2 = 0,905), regionu 4 (0,445),
P75/P25 (R2 = 0,789) i maksymalnej luki (najniższe R2 = 0,347).
3. Trzecia samotna oś to oś luki 1-2, czyli różnicy między najniższym a drugim
najniższym dochodem (R2 = 0,837).
Z każdej wiązki pozostawiono oś o najwyższym R2 w danej wiązce, tworząc rysunek
17. Widać, iż są to współczynniki silnie powiązane z najniższymi dochodami. Sugeruje to, że
zmiany wśród tych o najmniejszym dochodzie miały największy wpływ na percepcję
badanych.
Poza osiami, które można nałożyć na wykres, warto przyjrzeć się dokładnie samej
strukturze mapy: widać, że analizowane przykłady dzielą się na 3 grupy. Pierwsza grupa
składa się z przykładów (10, 10, 10, 10, 30) i (10, 10, 10, 20, 20). Są one w dużym oddaleniu
od pozostałych, po lewej stronie wykresu. Oznacza to, że zarówno według respondentów, jak
i miar nierówności, są to podziały o dużo niższym poziomie nierówności od pozostałych11.
Rozróżnienie między tą grupą a innymi podziałami jest również jednym z powodów, dla
których miary nierówności są silnie powiązane z odpowiedziami badanych, co również
11

Według skalowania wielowymiarowego możemy jedynie powiedzieć, że są to po prostu przykłady
postrzegane odmienne od pozostałych, ale z innych analiz wiemy, że respondenci postrzegali je jako
zdecydowanie mniej nierówne.
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pokazuje fakt, że różnica między tą grupą a innymi przykładami widoczna jest głównie na osi
X. Wewnątrz tej grupy odległość jest niewielka, bo jedynie 0,806 (jedyną bliższą sobie parą
punktów jest (3, 5, 9, 20, 29) i (2, 6, 9, 20, 29) o odległości 0,612). Badani uznali te
przykłady za podobne pod względem nierówności, mimo iż różnią się one zajściem dużego
transferu. Podobieństwo struktury całego podziału okazało się jednak istotniejsze.
Drugą grupę przykładów stanowią (2, 6, 9, 19, 30) i (2, 10, 9, 15, 30) – odróżniają się
one od pozostałych punktów głównie umiejscowieniem na osi Y. Mimo że są od siebie
oddalone (d=2,08), to różnica między nimi zaznacza się głównie na osi Z. Dlaczego te 2
przykłady postrzegane są inaczej od pozostałych, mimo że przykład (2, 6, 9, 19, 30) wpisuje
się w strukturę głównej grupy przykładów. W wypadku przykładu (2, 10, 9, 15, 30) jego
umiejscowienie w pewnym oddaleniu od głównej grupy jest zrozumiałe, gdyż jest to
wyjątkowy przykład, gdzie przekazano aż 5 jednostek dochodu i tym samym zaburzone
zostało uporządkowanie regionów. Jest więc on z jednej strony podobny do głównej grupy
przykładów, gdyż opiera się na tym samym podziale bazowym (dlatego względem osi X i Z
znajduje się on niedaleko głównej grupy), a jednocześnie znacząco od nich odbiega.
Prawdopodobnie obecność przykładu (2, 10, 9, 15, 30) wpływa na sposób, w jaki badani
postrzegali pokrewny mu przykład (2, 6, 9, 19, 30). W przypadku (2, 6, 9, 19, 30) zaszedł
dokładnie ten sam transfer, ale przekazano mniejszą sumę. Jako że w większości przykładów
przekazano tylko jedną jednostkę dochodu, to badani mogli odczuwać różnicę między (2, 6,
9, 19, 30) i (2, 10, 9, 15, 30) jako dużą (wynosiła ona 4 jednostki). W efekcie respondenci
oba te przykłady uważali za znacząco różne, a jednocześnie odstające od pozostałych
przykładów. Można więc powiedzieć, że ułożenie przykładu (2, 6, 9, 19, 30) stanowi artefakt
metodologiczny wynikający z doboru przykładów do badania.
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Rysunek 16
Mapa percepcji z naniesionymi osiami cech, wyliczonych na podstawie regresji
liniowej.

Trzecia, ostatnia grupa, składa się z pozostałych przykładów, czyli bazowego: (2, 5, 9,
20, 30) i pozytywnych transferów pojedynczej jednostki dochodu. Wewnątrz tej grupy
występuje niewielkie zróżnicowanie w ramach osi X, włącznie z przykładem (3, 5, 9, 20, 29)
najbardziej odsuniętym pod tym względem od pozostałych. W ramach tej grupy widać też
zróżnicowanie pod względem poziomu transferu: najniższą wartość na osi Z ma przykład (2,
5, 9, 20, 30), potem (2, 6, 8, 20, 30), czyli transfer w środku podziału, a na końcu transfery z
samej góry do 1 i 2 regionu.
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Rysunek 17
Mapa percepcji z osiami o najwyższym R2 w danej wiązce.

Omówiono już interpretację osi X (miary nierówności), osi Y (odróżnienie
przykładów (2, 6, 9, 19, 30) i (2, 10, 9, 15, 30) od pozostałych) oraz podział na 3 grupy
postrzegane przez badanych. Pozostała jeszcze próba interpretacji osi Z, która jest najbardziej
zagadkowa. Patrząc na przykłady (2, 6, 9, 19, 30) i (2, 10, 9, 15, 30) można by pomyśleć, że
jest to wymiar powiązany z rozmiarem transferu. Patrząc na główną grupę przykładów
można sądzić, że wymiar Z odpowiada pozycji darobiorcy. Na wymiarze tym widać również
różnicę między przykładami (10, 10, 10, 10, 30) i (10, 10, 10, 20, 20). Równocześnie,
interpretacja tego wymiaru byłaby nadzwyczaj wartościowa, gdyż nie da się go przypisać
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miarom nierówności, a przykłady są na nim dość równomiernie rozłożone. Jest niestety
możliwe, że jest to wymiar odpowiadający za wszystkie różnice, których nie dało się ująć w
ramach innych wymiarów.
Wagi informują nas o tym, jak umiejscowienie obiektów na mapie wspólnej przekłada
się na indywidualne uporządkowania. Różne wagi dla poszczególnych wymiarów
przekładały się na różne uporządkowania indywidualne. Nasi respondenci postrzegali
przestrzeń wspólną w dość zróżnicowany sposób, co widać w tabeli 11. Przestrzenie
wszystkich respondentów były stworzone poprzez dodatnią wagę przypisaną wymiarowi X.
Wymiary Y i Z charakteryzowały się dużo większym zróżnicowaniem. Przypisane im wagi
cechowały się dużo silniejszą wariancją niż w przypadku wymiaru X. Dodatkowo w
przypadku niektórych respondentów wagi były dodatnie, a w przypadku innych – ujemne.
Oznacza to, że wpływ cech zobrazowanych przez wymiary Y i Z jest zróżnicowany –
zależnie od badanego. Wagi badanych zaprezentowane na rysunku 18 tworzą swego rodzaju
kopułę położoną na boku. Nie tworzą natomiast wyraźnych grup respondentów, mimo
dużego zróżnicowania.

Tabela 11
Podstawowe statystyki wag poszczególnych wymiarów.
Wymiar Minimum Maksimum
X
Y
Z

,1668
-,4190
-,3831

,6817
,5230
,6126

Średnia

Odchylenie
standardowe

,5348
,0422
-,0180

,0831
,2255
,1956
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Rysunek 18
Wykres wag przypisanych poszczególnym wymiarom. Im punkt bardziej czerwony,
tym mniejszą ma wartość na osi Z.

9.2.4.3.5. Ograniczony zestaw przykładów
Mapa percepcji (rysunek 17) wskazuje na duże różnice w postrzeganiu przykładów
transferów pojedynczej jednostki dochodu oraz transferów o większym rozmiarze, a także
podziałów o innej strukturze. Przyjrzyjmy się więc, jak wygląda wspólna mapa percepcji,
stworzona wyłącznie dla grupy przykładów opisujących przekazanie jednej jednostki
dochodu. Cechy analizy są takie same, jak w poprzednim przypadku, ograniczony jest tylko
zbiór analizowanych podziałów. Tabela 12 i rysunek 19 pokazują, że porównanie analizy na
danych empirycznych z wynikiem danych losowych wychodzi znacznie mniej korzystnie, niż
w przypadku całego zbioru podziałów. Oznacza to, że rozróżnienie między tą grupą
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przykładów a pozostałymi przykładami ma silną strukturę, tymczasem odległości między
podziałami w ramach tej grupy są obciążone dużym błędem i nie posiadają tak silnych
trendów. Szczególnie interesujący jest poziom STRESS dla 4 wymiarów, który pokazuje, że
poglądy różnych badanych są w konflikcie. W innym wypadku udałoby się idealnie
przedstawić 5 obiektów w 4 wymiarach. Reasumując, respondenci zwykle umieszczali
przykłady będące efektem transferu jednej jednostki dochodu blisko siebie. Przykłady te są
więc mniej zróżnicowane w oczach respondentów i bardziej podatne na błędne
umiejscowienie względem siebie.
Tabela 12
Porównanie danych oryginalnych i losowych pod względem jakości dopasowania
wyniku do danych źródłowych przy pomocy współczynnika: znormalizowany STRESS.
Wymiar
1
2
3
4

STRESS
Oryginalne\Losowe
Oryginalne Losowe Oryginalne/Losowe % zestawienie z
dane
dane
mniejszą liczbą
%
wymiarów
,192789 ,198951
96,9%
,160736 ,183074
9,1%
87,8%
,104595 ,131432
8,2%
79,6%
,024740 ,000113
-21720,6%
21800,2%

Rysunek 19
Porównanie danych oryginalnych i losowych pod względem jakości dopasowania
wyniku w różnej liczbie wymiarów przy pomocy współczynnika: znormalizowany
STRESS.

STRESS
0,25
0,20
0,15
0,10
0,05
0,00
1

2

Oryginalne dane

3

Losowe dane

4
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Patrząc na statystyki STRESS można zastanawiać się, czy lepsza będzie reprezentacja
w dwóch, czy w trzech wymiarach. Warto jednak spojrzeć na rysunek 20 przedstawiający
rozwiązanie dwuwymiarowe, gdyż wyraźnie prezentuje on, na czym polega problem tego
zestawu przykładów. Mianowicie odróżnienie przykładu transferu od 4 do 2 grupy (2, 6, 9,
19, 30) od pozostałych podziałów jest najważniejszym elementem mapy percepcji. Jest to
prawdopodobnie efekt tego, że w zestawie ocenianym przez respondentów był przykład
dużego transferu między tymi samymi grupami. Dlatego też zależności między pozostałymi
przykładami są słabo zaznaczone na dwuwymiarowej mapie, co powoduje wysoki poziom
STRESS. W mapie trójwymiarowej nie ma już tego problemu – cały jeden wymiar jest
poświęcony na odróżnienie przykładu (2, 6, 9, 19, 30) od reszty grupy, pozwalając
uwzględnić różne zależności między tymi podziałami na 2 pozostałych wymiarach.

9. SKALOWANIE NIERÓWNOŚCI

324

Rysunek 20
Dwuwymiarowa mapa percepcji dla podziałów będących efektem transferu jednej
jednostki dochodu (STRESS = 0,160736).
(3, 5, 9, 20, 29)
(2, 6, 9, 20, 29)
(2, 6, 8, 20, 30)

(2, 5, 9, 20, 30)

(2, 6, 9, 19, 30)

Rysunek 21 przedstawia trójwymiarową mapę percepcji. Widać na nim pewne
zróżnicowanie przykładów wzdłuż wymiaru X, pozostałe 2 wymiary służą głównie
odróżnieniu pojedynczego przykładu od pozostałych. Wymiar Z odróżnia podział (2, 6, 9, 19,
30), a wymiar Y – przykład (3, 5, 9, 20, 29). Gdyby najistotniejszym elementem wymiaru Y
był fakt, że darczyńcą jest najlepiej usytuowana grupa, to przykład (2, 6, 9, 20, 29) byłby w
połowie wymiaru Y (nie ma to jednak miejsca). Przykłady (2, 6, 9, 20, 29) i (2, 6, 8, 20, 30)
są najbliższe sobie i znajdują się na samym dole wymiarów X, Y i Z. Zróżnicowanie w
ramach wymiaru X to też głównie odróżnienie przykładu bazowego (2, 5, 9, 20, 30), choć
występuje tu większe zróżnicowanie niż w przypadku pozostałych wymiarów.
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Rysunek 21
Wspólna mapa percepcji (zwana przestrzenią wspólną) badanych dla ograniczonego
zestawu przykładów.

Interpretacja mapy percepcji z rysunku 21 nie jest oczywista. Warto zatem wesprzeć
ją poprzez regresję liniową najważniejszych cech analizowanych przykładów. Okazuje się, że
korelacje z miarami nierówności są bardzo wysokie, właściwie korelacje z wszystkimi
cechami są bardzo wysokie z wyjątkiem P90/P50 i maksymalnej luki – dlaczego? Maksymalna
luka wynosi 12 dla przykładu transferu od 3 do 2 grupy, a dla wszystkich pozostałych jest
równa 11, nie różnicuje więc przykładów prawie wcale. P90/P50 uznaje przykłady
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(2, 5, 9, 20, 30) i (2, 6, 9, 19, 30), które rozpinają wymiar Z, za takie same. Analogicznie jest
w odniesieniu do przykładów rozpinających wymiar Y, czyli (2, 6, 9, 20, 29) i (3, 5, 9, 20,
29). Ergo neguje w ten sposób 2 z 3 wymiarów naszej mapy, stąd niskie powiązanie między
tym współczynnikiem a mapą percepcji. Wszystkie pozostałe cechy i współczynniki są na
poziomie R2 powyżej 0,873, a w przypadku miary Atkinsona A(0,5) R2 osiąga nawet
wartość 1.
Rysunek 22 prezentuje mapę percepcji z naniesionymi osiami miar nierówności i
pokrewnych statystyk. Większość miar idzie w prawo i w dół od góry mapy, gdzie znajduje
się przykład (3, 5, 9, 20, 29). Od ogólnego trendu odbiegają jedynie luka 1-2 i P75/P25.
Większość linii regresji podąża więc z grubsza od przykładu (3, 5, 9, 20, 29), uznawanego za
najmniej nierówny przez kryterium transferów, do podziału bazowego, uznawanego przez to
samo kryterium za najbardziej nierówny spośród analizowanych przykładów. Część miar
kieruje się, tak jak współczynnik Giniego, do tyłu mapy, w stronę przykładu (2, 6, 9, 19, 30),
a część, tak jak P10/P50, w stronę podziałów (2, 6, 9, 20, 29) i (2, 6, 8, 20, 30), zależnie od
tego, którą z tych 2 grup uważają za bardziej nierówną.
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Rysunek 22
Mapa percepcji z naniesionymi osiami statystyki na podstawie regresji liniowej.

9.2.5. Podsumowanie
Reasumując, respondenci byli bardzo wrażliwi na ogólną strukturę podziału, a
szczególną uwagę zwracali na najniższe dochody. Badani zdawali się nie zauważać samego
transferu, gdyż ich odpowiedzi nie odzwierciedlały jego poziomu i rozstępu. Sugeruje to, że
patrzyli ogólnie na kształt wynikowego podziału. Równocześnie umieszczenie 2 przykładów
o takim samym transferze, ale różniących się jego wielkością, zostało przez badanych
wychwycone i wpłynęło znacząco na sposób postrzegania obu tych podziałów. Badani
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percypowali otrzymane przykłady w sposób zróżnicowany, dla konkretnych osób istotne były
różne cechy przykładów. Respondenci nie tworzyli jednak wyraźnych grup w kontekście
sposobu percepcji analizowanych podziałów. Niewielu badanych udzieliło odpowiedzi
zgodnych z aksjomatem Pigou-Daltona, a mimo to odpowiedzi respondentów były z nim
silnie powiązane. Na mapie percepcji i w wagach indywidualnych silnie zaznaczony jest
wymiar odpowiadający miarom nierówności, co sugeruje, że percepcja nierówności
wszystkich badanych częściowo odzwierciedlała definicje przyjmowane przez miary
nierówności.

9.3. Dyskusja i wnioski
Badaniu poddano percepcję podziałów dochodów, których postrzeganie analizowali
już inni badacze. Niniejsze badanie jest nowatorskie na 3 sposoby: po pierwsze jest to
badanie percepcji nierówności na nowej – dotąd niezbadanej próbie; po drugie przykłady
analizowane dotychczas wyrywkowo zostały ocenione przez respondentów całościowo; po
trzecie do analizy wyników zostało zastosowane skalowanie wielowymiarowe, które
zobrazowało odpowiedzi badanych na mapie percepcji. Uzyskane wyniki są podobne do tych
otrzymanych we wcześniejszych badaniach a równocześnie widać znaczące różnice .
Badanie przeprowadzone zostało na próbie celowej, która została dobrana
analogicznie do prób stosowanych przez innych badaczy. Niestety natura prób celowych nie
pozwala na pełną porównywalność wyników ani na wiarygodne zastosowanie testów
istotności statystycznej. Mimo to podobieństwo odpowiedzi uzyskanych np. w pytaniu
tekstowym, które zostało przedstawione w takiej samej formie, jak u innych badaczy,
wskazuje, że próba w niniejszym badaniu niewiele różni się pod względem postrzegania
nierówności od tych wykorzystanych w innych badaniach. Zbieżności z wynikami innych
badaczy można też odnaleźć w strukturze odpowiedzi. Z racji małej, specyficznej próby,
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uzyskane rezultaty można traktować jedynie jako sugestie dotyczące tego, jak ludzie
postrzegają nierówność.
Zastosowanie innej formy pytań numerycznych tj. umiejscawiania przykładów na osi,
zamiast porównań parami, miało wpływ na wyniki badania. Dobór przykładów do badania
stał się trudniejszy, gdyż w przypadku każdego podziału istotne było nie tylko to, jak miał się
on do swojej pary, ale też jego powiązanie z wszystkimi innymi przykładami. Zastosowano
przykłady stworzone przez badaczy na potrzeby porównywania parami, co mogło negatywnie
wpłynąć na jakość otrzymanych wyników: obecność przykładu (2, 10, 9, 15, 30) wpłynęła w
sposób znaczący na postrzeganie przykładu (2, 6, 9, 19, 30). Również fakt, że para
przykładów (10, 10, 10, 10, 30) i (10, 10, 10, 20, 20) znacząco odbiegała strukturą od
pozostałych sprawił, że respondenci skupili się na różnicy między tą parą a pozostałymi
przykładami. W kolejnych badaniach warto rozważyć zastosowanie innego zestawu
przykładów, nawet kosztem zmniejszenia porównywalności z wynikami innych badań.
Umiejscowienie

analizowanych

przykładów

na

osi,

zamiast

porównywania

wybranych par, wymagało od badanych większego namysłu i spojrzenia na problem w
sposób bardziej ogólny. Prawdopodobnie właśnie to spowodowało większe niż w innych
badaniach poparcie dla reguły transferów Pigou-Daltona i miar nierówności, przynajmniej z
perspektywy par analizowanych przez innych badaczy. Analiza całego uporządkowania
wskazała jednak, że odpowiedzi dokładnie zgodne z aksjomatem transferów Pigou-Daltona
to rzadkość (tylko 1 osoba udzieliła zarówno w pytaniu tekstowym, jak i numerycznym
właśnie takiej odpowiedzi). Z tej perspektywy nasze wyniki są podobne do tych uzyskanych
przez innych badaczy. Mimo to, odpowiedzi wielu badanych są silnie skorelowane z ocenami
aksjomatów i miar nierówności. W efekcie zastosowanej metody badawczej możemy więc
powiedzieć, że podobnie jak w innych badaniach, poparcie dla miar nierówności rozumiane
bardzo dosłownie (jako odpowiedź idealnie z nimi zgodna), jest znikome. Równocześnie
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poparcie dla aksjomatów i miar nierówności, rozumiane jako korelacja z odpowiedziami
badanych, jest duże, i co istotne, większe niż w przypadku innych analizowanych przez nas
zmiennych. W tym sensie wynik niniejszego badania można rozumieć jako uzupełnienie
wyników innych badaczy.
Zastosowanie skalowania wielowymiarowego pozwoliło na zobrazowanie odpowiedzi
badanych na mapie percepcji, czego brakowało w dotychczasowych badaniach. Dzięki mapie
możliwe było wyróżnienie 3 osi: X – powiązanej z miarami nierówności, Y – powiązanej z
nietypowym przykładem dużego transferu i Z – powiązanej z innymi różnicami. Naniesienie
innych osi na wykres pokazało również, że badani zwracali uwagę głównie na dochody
regionów w najgorszej sytuacji. Można więc wyizolować wpływy różnych aspektów
podziałów na odpowiedzi badanych, dzięki czemu zrozumienie uzyskanych odpowiedzi jest
prostsze. Co istotne, również tu widać duże powiązanie odpowiedzi badanych z miarami
nierówności, które poddawano krytyce na podstawie wyników dotychczasowych badań.
Zastosowana metodologia pomogła zrozumieć, że pojedynczy respondenci rzadko kiedy
odpowiadają dokładnie zgodnie z miarami, a mimo to odpowiedzi wszystkich badanych są
silnie z miarami nierówności związane, co zdecydowanie osłabia siłę krytyki kierowanej w
stronę miar nierówności.
Niniejsze badanie stanowi jedynie wstęp do dalszych badań. Skalowanie
wielowymiarowe o zredukowanej randze zdało pozytywnie ten test metodologiczny. W
dalszych badaniach należałoby zastosować większe próby, aby sprawdzić, czy możliwe jest
uzyskanie analogicznych wyników. Wskazane byłoby kontynuowanie prac nad metodologią
badawczą, aby w przyszłości móc przebadać reprezentację większej części społeczeństwa a
nie, jak dotychczas, jedynie studentów. Sprawdzenie postrzegania badanych na innym
zestawie przykładów pozwoliłby uzupełnić i rozszerzyć wnioski na większą klasę podziałów.
Uzyskanie podobnych wyników na różnych próbach i różnych przykładach pozwoliłoby
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nabrać większej pewności co do wyciągniętych wniosków. Więcej przykładów i większe
próby pozwoliłyby również lepiej zrozumieć sposób, w jaki ludzie postrzegają nierówność
dochodów.

332

9. SKALOWANIE NIERÓWNOŚCI

10. ZAKOŃCZENIE

333

10. ZAKOŃCZENIE

Punktem wyjścia niniejszej pracy były pionierskie badania Amiela i Cowella (1992)
i wyciągnięte z nich wnioski:
1. Wiemy, że respondenci odpowiadają niezgodnie z klasycznymi aksjomatami
pomiaru nierówności, ale nie rozumiemy, w jaki sposób postrzegają
oni nierówność.
2. Dotychczas stosowana metodologia badawcza jest nastawiona na testowanie,
czy badani odpowiadają zgodnie z aksjomatami, a nie na poznanie poglądów
odbiegających od nich.
Celem niniejszej pracy było zrozumienie badanych i sposobu, w jaki postrzegają oni
nierówność. Wymagało to zastosowania nowych metodologii badawczych i przeprowadzenia
szeregu nowych badań.

10.1. Wyniki
Pierwszym krokiem była dokładna analiza literatury i powtórzenie badań Amiela
i Cowella (1992) oraz uzupełnienie ich o wywiady jakościowe (rozdział 6.1), aby lepiej
zrozumieć odpowiedzi badanych. Okazało się, że badani wskazywali głównie na problemy
związane z kwestionariuszem, kolejnym krokiem więc była próba jego modyfikacji, która
jednak nie przyniosła satysfakcjonujących rezultatów (rozdział 6.2). Rozdział 7.
zaprezentował zmianę podejścia wynikającą z powtórnej analizy uzyskanych wyników
oraz uwzględnienia sugestii Sena (1973), że nierówność jest zjawiskiem wieloaspektowym.
Założenie, że nierówność jest pojęciem wielowymiarowym, spowodowało konieczność
wprowadzenia nowej metodologii i metody analizy wyników. Skalowanie wielowymiarowe
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pozwoliło na przedstawienie odpowiedzi badanych na mapie percepcji – dzięki temu wybory
każdego

respondenta

były

analizowane

holistycznie,

a

nie

wyrywkowo,

jak w dotychczasowych badaniach. W każdym kolejnym rozdziale zaprezentowano inną
metodologię i sposób zastosowania skalowania wielowymiarowego do badania postrzegania
nierówności.

Rozdział

7.

raportuje

wyniki

grupowania

przykładów

i

pokazuje,

jak grupowanie to prowadzi do stworzenia dwuwymiarowej mapy nierówności. Pozwala
to na wyciągnięcie nowych wniosków i zauważenie nowych regularności w odpowiedziach
badanych. Okazuje się, że oceny respondentów zależą od tego, czy kilka grup w podziale
ma identyczne dochody oraz od tego, jak duża jest największa luka między kolejnymi
dochodami.

Rozdział

8.

pokazuje,

że

odpowiedzi

poszczególnych

badanych

są jednowymiarowe, ale ich zestawienie ze sobą prowadzi do powstania wielowymiarowej
mapy. Rozdział 9. korzysta z tego wniosku oraz stanowi powrót do badań Amiela i Cowella
(2002) – nowe badanie wykorzystuje ich kwestionariusz ze zmienioną częścią numeryczną:
zamiast porównań parami badani są proszeni o umieszczanie wszystkich przykładów
na jednej osi. Mapa percepcji stworzona na podstawie odpowiedzi badanych potwierdza
przydatność skalowania wielowymiarowego w badaniu percepcji nierówności oraz pokazuje,
że o ile poszczególne odpowiedzi badanych są niezgodne z klasycznymi aksjomatami
pomiaru nierówności oraz miarami nierówności, o tyle trendy w odpowiedziach badanych
są z nimi bardzo silnie powiązane (umiejscowienie na mapie percepcji pozwala oszacować
wartość współczynnika Giniego podziału z relatywnie niewielkim błędem), czego nie dało
się zauważyć stosując dotychczasową metodologię.
10.1.1. Jedno- i wielowymiarowość nierówności
Odpowiedzi wielu badanych tworzą wielowymiarową mapę percepcji nierówności,
co sugeruje, że interpretowanie nierówności jako zjawiska wielowymiarowego pozwala lepiej
zrozumieć respondentów. Próba stworzenia wielowymiarowej mapy dla odpowiedzi
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pojedynczych respondentów (przeprowadzona w rozdziale 8.) pokazała jednak, że wybory
badanych analizowane indywidualnie są bliższe rozumieniu nierówności jako zjawiska
jednowymiarowego. Dopiero zestawienie ze sobą odpowiedzi wielu respondentów stworzyło
mapę wielowymiarową. Wielowymiarowość wynika więc z różnic w sposobie postrzegania
nierówności między respondentami.
Twierdzenie to wymaga oczywiście dalszych badań. Można argumentować,
że respondenci sami narzucają sobie jednowymiarowe odpowiedzi, ponieważ nierówność jest
powszechnie traktowana jako pojedyncza cecha, a więc jej natężenie określa się na jednej
skali. W sytuacji, w której różne perspektywy patrzenia na nierówność są ze sobą sprzeczne,
badany wybiera jedną z nich i, mimo wątpliwości, odpowiada jednowymiarowo. Nawet
jeśli badani rozważają wiele wymiarów, oceniając poziom nierówności, to fakt, że udzielane
przez nich odpowiedzi są jednowymiarowe, upraszcza konstrukcję badania. Równocześnie
jeśli respondenci biorą pod uwagę podobny zestaw cech, ale przy ocenianiu nierówności
różni respondenci różne z nich uznają za najważniejsze, to mapy percepcji stworzone
dla wszystkich badanych razem będą owe różnorodne cechy uwzględniały.
Amartya Sen (1973) wskazywał, że nierówność to zjawisko wieloaspektowe, nie musi
to jednak oznaczać, że każdy człowiek ma takie jej wyobrażenie. Nawet jeśli dwie osoby
mają jednowymiarowe wyobrażenie nierówności, to ich wspólne oceny, będące efektem
interakcji i negocjacji mogą być dwuwymiarowe, a ocena wspólna dla całego
społeczeństwa – wielowymiarowa.
10.1.2. Skalowanie wielowymiarowe
Zastosowanie nowej metody analizy danych do badań nad percepcją nierówności:
skalowania wielowymiarowego pozwoliło na znacznie lepsze zrozumienie respondentów.
Odpowiedzi badanych były analizowane całościowo, a tworzona przez skalowanie mapa
percepcji umożliwiła zauważenie nowych prawidłowości. Regresja liniowa, przeprowadzona
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na wynikach skalowania, zestawiła odpowiedzi badanych ze wskazaniami miar nierówności
oraz innymi cechami analizowanych podziałów.
Nowa metoda analizy wymagała pewnej modyfikacji dotychczasowej metodologii,
a konkretnie sposobu zadawania pytań. Niniejsza praca przedstawiła kilka możliwych
sposobów stworzenia zbioru danych odpowiednich dla skalowania wielowymiarowego:
grupowanie, ocena odległości między wszystkimi parami podziałów oraz układanie
podziałów na osi. Ostatnią z tych metod najłatwiej połączyć z dotychczas stosowaną
metodologią badań Amiela i Cowella (1992, 2002). Niemniej jednak, aby zastosować
skalowanie wielowymiarowe do badania percepcji nierówności, konieczne są pewne zmiany
w metodologii badawczej.
Diagnostyka uzyskanych wyników skalowania wielowymiarowego (map percepcji)
pokazała, że metoda ta jest odpowiednia do analizy postrzegania nierówności. Poziom
rozbieżności między odpowiedziami badanych a mapą percepcji (mierzony przy pomocy
wskaźnika STRESS) był istotnie mniejszy niż w przypadku danych losowych (tworzonych
tak, by dokładnie odpowiadały strukturze danych empirycznych). W niektórych przypadkach
powstawał problem wyboru odpowiedniej liczby wymiarów, którego rozwiązanie wymagało
dogłębnej analizy konkretnej sytuacji. Uzyskane mapy percepcji posiadały intuicyjną
interpretację (wspomaganą regresją liniową), dodatkowo potwierdzoną danymi źródłowymi.
To dowodzi, że mapy percepcji dobrze odzwierciedlały trendy w odpowiedziach badanych
(rozdział 7. i rozdział 9.). Ogólnie, skalowanie wielowymiarowe (a precyzyjniej algorytm
PROXSCAL) połączone z regresją liniową okazało się właściwą metodą analizy postrzegania
nierówności dochodowej. Analiza ta wymaga jednak dostosowania metodologii badawczej,
dwie propozycje takich metodologii zostały zaprezentowane w
(rozdział 6. i 9.).

niniejszej pracy
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10.1.3. Problem transferów i ogólnych cech podziałów
Problem definiowania nierówności przez pryzmat transferów był jednym z elementów
analizowanych w niniejszej pracy i uzyskane wyniki zwiększają naszą wiedzę
w tym względzie, niestety ich efektem jest więcej pytań niż odpowiedzi. Wywiady
jakościowe i odpowiedzi badanych zaprezentowane w rozdziale 6. pokazały, że respondenci
nie zauważają i nie szukają transferów w przykładach. Często dzieje się tak nawet
w przypadku, gdy zgadzają się z regułą transferów Pigou-Daltona w pytaniu tekstowym.
Równocześnie, wyniki badania przedstawionego w rozdziale 9. sugerują, że transfery
są istotne: badanym przedstawiono przykłady czterech transferów jednej jednostki dochodu
i dodatkowo do jednego z tych przykładów dodano drugi, w którym przekazano nie jedną
jednostkę, ale pięć. Oceny tego większego transferu, istotnie odbiegały od ocen pozostałych.
Z jednej więc strony badani transferów nie zauważają, ale z drugiej strony zajście dwóch
podobnych transferów istotnie wpływa na to, jak badani oceniają każdy z nich. Występuje
tu więc pewna niejasność.
Kolm (1999) pisał, że zajście transferu wpływa na wiele cech podziału, które mogą
być istotne dla oceny poziomu nierówności. Możliwe, że powtórzenie tego samego transferu
z różną sumą przekazywanych pieniędzy zwraca uwagę badanych na pewne aspekty sytuacji,
wpływając na ich ocenę. Poznanie tych aspektów wymaga dalszych badań. Możliwe też,
że przeprowadzenie dwukrotnie tego samego transferu zwiększa szanse na to, że badani
transfer zauważą, co również wpłynie na ich odpowiedzi, zwłaszcza, jeśli nie zauważą innych
transferów, które wystąpiły w badaniu tylko raz. Rozsądzenie tej kwestii wymaga jednak
dalszych badań, skoncentrowanych na regule transferów i poznaniu uzasadnienia poglądów
badanych.
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10.1.4. Odpowiedzi badanych a aksjomaty i miary nierówności
Rozbieżność między odpowiedziami badanych a aksjomatami pomiaru nierówności
była jednym z najważniejszych wniosków z dotychczasowych badań (np. Amiel i Cowell
1992, 2002, Amiel, Cowell i Gaertner 2012, Ballano i Ruiz-Castillo, 1993, Gaertner
i Namazie, 2003). Wyniki uzyskane dzięki nowej metodologii badania i analizy w dużej
mierze wyjaśniają te rozbieżności. Szczegółowe odpowiedzi badanych są bardzo
zróżnicowane i zwykle niezgodne z aksjomatami pomiaru nierówności oraz miarami
nierówności (np. dokładnie takie uporządkowanie przykładów jak współczynnik Giniego
wybrały jedynie 3 osoby ze 105; rozdział 9.). Równocześnie odpowiedzi te są bardzo silnie
z miarami

nierówności

powiązane

(np.

średnia

korelacja

odpowiedzi

badanych

ze współczynnikiem Giniego wyniosła 0,693; rozdział 9.), a im większy poziom uogólnienia,
tym silniejsze powiązanie (np. korelacja uśrednionych odpowiedzi ze współczynnikiem
Giniego wynosi aż 0,954). Stworzone mapy percepcji wskazują to samo: odpowiedzi
badanych są silnie powiązane z miarami nierówności. Uzyskane wyniki są więc zgodne
z rezultatami innych badaczy, a jednocześnie pokazują, że rozbieżności między poglądami
badanych a miarami nierówność nie są aż tak dramatyczne. Niniejsza praca pokazała,
że miary nierówności są częściowo w poglądach badanych odzwierciedlone.

10.2. Implikacje teoretyczne
Teoretyczne implikacje niniejszej pracy są wielorakie. Po pierwsze, skoro założenie
o wielowymiarowości nierówności pomogło nam lepiej zrozumieć badanych, to jest
to kierunek wart dalszego rozwijania. Amartya Sen (1973) proponował traktować nierówność
jako częściowy porządek, czyli pozostawić niektóre pary podziałów bez decyzji, która z nich
jest bardziej nierówna, gdyż zależy to od przyjętej perspektywy. Ocenę poziomu nierówności
poza miarami i aksjomatami często proponował uzupełniać, a w przypadkach wątpliwości
zastępować oceną jakościową. Rozwiązanie to jest mało satysfakcjonujące, gdyż obarcza
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badacza ogromną ilością pracy i odpowiedzialnością za podjęte decyzje. W dodatku oceny
tych samych podziałów przez różnych badaczy mogą się różnić, publikowane raporty
traciłyby więc na przejrzystości, a badania na powtarzalności. Możliwym rozwiązaniem
tego problemu byłoby przyjęcie nierówności jako wielowymiarowego zjawiska i próba
dookreślenia różnych wymiarów i stworzenia odpowiadających im miar.
Badacze postępują aktualnie w podobny sposób – w dogłębnych analizach stosują
równocześnie wiele miar nierówności, ale zwykle są to miary spełniające podstawowy zestaw
aksjomatów, a przez to realizujące podobne koncepcje nierówności. Tymczasem ideą
rozpoznania różnych aspektów nierówności byłoby stworzenie zestawu różnych miar,
które pojedynczo niekoniecznie dobrze oddają istotę nierówności, ale robią to zestawione
razem. Pozwoliłoby to na zachowanie przejrzystości i powtarzalności analiz poziomu
nierówności przy jednoczesnym uwzględnieniu różnych aspektów. Podziały byłyby
w ramach każdego wymiaru ułożone w porządku liniowym, ale wzięcie pod uwagę
wszystkich wymiarów pozwoliłoby zidentyfikować sytuacje, w których ocena nierówności
różni się w zależności od przyjętej perspektywy. Bazą takiego zestawu mogłaby być jedna
z aktualnie stosowanych miar, np. współczynnik Giniego, a kolejne miary mogłyby zostać
stworzone i testowane poprzez wyjaśnienie rozbieżności między odpowiedziami badanych
a wskazaniami współczynnika Giniego. Stworzenie takiego zestawu miar wymaga jednak
dalszych badań nad tym, jak ludzie postrzegają nierówność i odkrycia, które aspekty
podziałów wpływają na ich oceny.
Dodatkowe wnioski niniejszej pracy dotyczą doboru przykładów do badań nad
percepcją nierówności. Respondenci zwracali uwagę na rozmiar największej luki
w dochodach oraz to, czy w podziale są grupy o identycznych dochodach (rozdział 7.) –
– są to cechy, które należałoby kontrolować podczas prowadzenia dalszych badań.
Wprowadzenie dwóch przykładów tego samego transferu, ale o różnym rozmiarze, również
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miało

wpływ

na

odpowiedzi

respondentów,

co

należy uwzględnić,

konstruując

kwestionariusz. Finalnie, możemy założyć, że badani będą starać się oceniać poziom
nierówności jednowymiarowo, co pozwala na uproszczenie metodologii badawczej.

10.3. Implikacje praktyczne
Nierówność dochodów staje się coraz częstszym tematem dyskusji i ma wpływ
na decyzje polityków i poglądy zwykłych ludzi. Pamiętając, jak różnorodne są oceny
tych samych podziałów przez badanych, oraz że wspólna mapa percepcji nierówności jest
wielowymiarowa, należy w dyskusjach otwarcie komunikować, jaką definicję nierówności
stosujemy. Prowadzenie rozmowy, w której każdy interlokutor stosuje inne definicje i nawet
nie zdaje sobie z tego sprawy, jest trudne i zwykle bezowocne. Badacze, którzy tworzą
raporty i piszą artykuły ukazujące się w mediach, mogą komunikować czytelnikom,
co dokładnie oznaczają prezentowane przez nich wyniki. Krótka informacja, że współczynnik
Giniego mierzy nierówność i przyjmuje wartość 0 w przypadku równego podziału, oraz 1,
gdy podział jest maksymalnie nierówny, nie wystarczy.
Prowadząc porównania podziału dochodów w różnych krajach i okresach,
czy oceniając wpływ różnych reform na podział dochodów, również warto mieć na uwadze,
że obniżenie wartości współczynnika Giniego nie zawsze przekłada się na zmniejszenie
nierówności według definicji zwykłych ludzi. Zmiany podziału dochodów w środkowej jego
części, albo subsydia trafiające do biednych, ale nie do najbiedniejszych, są przykładami
zmian, które wielu badanych oceniło neutralnie lub negatywnie (rozdział 6. i 9.). Analizę
przy pomocy miar nierówności należy w takiej sytuacji uzupełnić jakościową analizą zmian
w strukturze całego podziału.

10.4. Ograniczenia niniejszych badań i propozycje dalszych
Przeprowadzone badania mają swoje ograniczenia, które często stanowią sugestię
przyszłych badań. Wszystkie przebadane próby były próbami celowymi, a nie losowymi.
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Badanymi byli studenci, podobnie, jak we wszystkich dotychczasowych badaniach
na ten temat (Amiel i Cowell, 1992, 1999, 2002 i z Gaertnerem 2012, Harrison i Seidl 1994).
Rozszerzenie grupy badanych jest możliwe, ale niesie ze sobą pewne trudności. Przebadanie
osób z wyższym wykształceniem, np. technicznym, powinno zagwarantować podstawowe
umiejętności arytmetyczne, o które martwili się Amiel i Cowell (1992) i jednocześnie
pozwolić na zestawienie opinii studentów z opiniami osób pracujących i utrzymujących
rodziny.

Dalsze rozszerzanie grupy badanej jest możliwe, ale wymaga testów

i prawdopodobnie dostosowania kwestionariusza, tak, by był on zrozumiały dla wszystkich
badanych.
Amiel

(1999)

przekonywał,

że

badania

na

studentach

są

podyktowane

ich umiejętnościami oraz łatwą dostępnością. Zmiana sposobu przeprowadzenia badania
z audytoryjnej papierowej ankiety na ankietę internetową ułatwiłaby dostęp do szerokiej
grupy respondentów. Podobnie uzyskanie większego finansowania na badania pozwoliłoby
przeprowadzić badania w formie papierowej na szeroką skalę.
Kolejnym ograniczeniem i możliwym rozszerzeniem badań jest niewielki zestaw
przykładów. Przy każdym badaniu możemy poddać analizie niewielki zestaw podziałów
dochodów – każda jego zmiana może wpłynąć na odpowiedzi badanych (co było szczególnie
widoczne w odpowiedziach badanych dotyczących reguły transferów, opisanych w rozdziale
6.2). Zwiększenie liczebności próby lub przeprowadzenie kilku kolejnych badań pozwoli
na analizę większego zestawu przykładów oraz ocenę, jak manipulowanie przedstawianymi
podziałami dochodów wpływa na oceny badanych.
Podobne ograniczenie dotyczy samej metodologii badawczej – pożądane byłoby
przeprowadzenie dokładniejszego porównania oryginalnej metodologii Amiela i Cowella
z tą zaproponowaną w ostatnim, 9. rozdziale. Przeprowadzenie eksperymentu z losowym
przydziałem respondentów do wersji badania pozwoliłoby na dokładne przedstawienie,
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jak zmiana metodologii wpływa na odpowiedzi respondentów. Ponownie wymaga to
większych nakładów i znacznego rozmiaru próby.

10.5. Podsumowanie
Niniejsza praca stanowi kolejny krok w kierunku zrozumienia, czym jest nierówność
dochodów. Wynikiem przeprowadzonych badań jest zaproponowanie i potwierdzenie
skuteczności

nowej

nt. postrzegania

metodologii

nierówności

badawczej

dochodów:

oraz

nowej

skalowania

metody analizy danych

wielowymiarowego.

Znaczne

rozbieżności między ocenami badanych a wskazaniami aksjomatów i miar nierówności
zostały częściowo wyjaśnione. Uzyskane wyniki wskazują, że poszczególne odpowiedzi
badanych są często niezgodne z klasycznymi aksjomatami pomiaru nierówności, ale trendy
w odpowiedziach – na których zbadanie pozwoliła nowa metodologia badawcza – są
z miarami nierówności silnie powiązane.
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ANEKS DO ROZDZIAŁU 5.

Rozszerzenie informacji na temat skalowania wielowymiarowego, szczegółowy opis
algorytmu PROXSCAL.

1. Funkcja błędu STRAIN

Wiele starszych algorytmów m.in. INDSCAL opiera się na definicji błędu naśladującej klasyczne skalowanie wielowymiarowe i stosowaną przez nie funkcję błędu
zwaną Strain. Definicja, którą można spotkać w podręcznikach, bazuje na zapisie macierzowym i wymaga pewnej wstępnej znajomości algorytmu. Na potrzeby
naszej pracy zaprezentuję jednak wzór oparty na tej samej notacji, co STRESS,
czyli na odległościach wejściowych δ i wynikowych d (wyprowadzenie tej formy
zapisu Strain można znaleźć w Kietlińska-Zaleska 2010 str. 18 i 33). Dzięki temu
porównanie ze sobą różnych miar błędu będzie łatwiejsze.
2
K X
1 X
2
2
2
(δi,j,k − normδi,j,k
) − (di,j,k − normd2i,j,k )
Strain(X1 , ..., XK ) =
4K k=1 i<j

gdzie normδ2 i normd2 to współczynniki normalizujące macierze kwadratów odległości tak, by średnie z wierszy i kolumn były równe zero:
2
2
2
2
normδ = δ·,s
+ δr,·
− δ·,·
; normd = d2·,s + d2r,· − d2·,· gdzie δ·,·
=

1
n2

2
i δi,j

P P
j

średnia

wszystkich elementów macierzy kwadratów odległości,
2
δ·,s
=

1
n

2
i δi,s

P

średnia z elementów znajdujących się w danej kolumnie w macierzy

kwadratów odległości,
2
δr,·
=

1
n

2
i δr,i

P

średnia z elementów znajdujących się w danym wierszu w macierzy

kwadratów odległości.
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Analogiczne definicje odnoszą się do odległości wynikowych d.. Zwykle korzysta
się z macierzowego zapisu Strain, gdyż wynika on bezpośrednio z procedury poszukiwania wyniku, taka forma zapisu jest jednak bardziej intuicyjnie zrozumiała.
Wyraźnie widać w niej, iż dla funkcji błędu algorytmu INDSCAL liczą się głównie
różnice w znormalizowanych kwadratach odległości, a nie odległościach samych w
sobie. Różnice te są jeszcze podnoszone do kwadratu i dopiero wtedy sumowane.
Wskazuje to, że niewielkie różnice zostaną bardzo istotnie zredukowane przez tę
operację, a duże zwielokrotnione, znacznie bardziej niż w przypadku kwadratowej
funkcji błędu.

2. Współczynniki podawane przez algorytm

Wynikiem algorytmu jest przestrzeń wspólna, macierze wag indywidualnych (lub
przestrzenie indywidualne) oraz zestaw współczynników pozwalających ocenić jakość otrzymanego rozwiązania. Znajomość tych współczynników pozwoli lepiej porównywać różne rozwiązania oraz interpretować otrzymane wyniki.
Większość funkcji oceniających jakość dopasowania wyniku skalowania wielowymiarowego do danych wejściowych bazuje na surowej wartości STRESS, czyli po
prostu na funkcji

2
i,j,k (δi,j,k −di,j (Xk ))

P

(kwadracie różnic między danymi wejścio-

wymi i wyjściowymi). Niestety, skala tych odchyleń zmienia się zależnie od liczby
obiektów, zróżnicowania ocen odległości oraz skali odległości. Przykładowo innych
różnic należy się spodziewać, gdy modelujemy odległość stolic państw od siebie, a
innych, gdy interesuje nas rozłożenie ziarenek maku na bułce. Zjawisko to utrudnia
obiektywną ocenę jakości dopasowania wyniku do danych wejściowych, dlatego po-
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wstała seria współczynników, które starają się zestandaryzować czy znormalizować
ten błąd, tak by jego ocena nie zależała od natury danych. Większość różnic między współczynnikami polega na ustaleniu innej statystyki czy wartości jako punktu
odniesienia do normalizacji, co objawia się różnymi mianownikami stosowanymi w
tych współczynnikach.
Autorzy algorytmu PROXSCAL, obliczając współczynniki, stosują dodatkowo
elementy skalujące, oznaczone jako α, β i γ, które przeskalowują przestrzeń wynikową tak, by w jak największym stopniu (według danego współczynnika) odpowiadała ona przestrzeni wejściowej, a więc by minimalizować błąd. Nie ma to
istotnego wpływu na wygląd wyniku czy jego interpretację. Niestety, zależnie od
używanego współczynnika te elementy skalujące są różne.
Warto zwrócić uwagę, że PROXSCAL wylicza te współczynniki na podstawie zestandaryzowanych odległości wejściowych, zaznaczmy to pisząc δ̃. Podkreślę
również, że przedstawione wzory są dostosowane do założeń przyjętych w naszym
modelu, które pozwalają na uproszczenie niektórych wyrażeń. W przypadku wybrania innych ustawień programu może okazać się koniecznie uwzględnienie w tych
wzorach kolejnych elementów.

Zestandaryzowany STRESS Przetłumaczony przez SPSS jako „Znormalizowana surowa wartość STRESS” zestandaryzowany STRESS można interpretować
w kategoriach „niewyjaśnionego” zróżnicowania, czyli takiego, które występuje w
danych wejściowych, ale nie jest odzwierciedlone w przestrzeni wynikowej.
σn2

P

=

− α di,j (Xk ))2
2
k,i<j δ̃i,j,k

k,i<j (δ̃i,j,k

P
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Gdzie α jest stałą, która minimalizuje wartość zestandaryzowanego STRESS-u,
P
δ̃
·d (Xk )
k,i<j i,j,k i,j
P
.
2

czyli w przypadku tego współczynnika α =

k,i<j

di,j (Xk )

W kategoriach średnich i wariancji, które dla niektórych mogą być bardziej czytelne, współczynnik ten można zapisać jako:
σn2 =

E(δ̃ − α d)2
E(δ̃ 2 )

STRESS-I
σI2

P

=

2
k,i<j (δ̃i,j,k − β di,j (Xk ))
P
β 2 k,i<j d2i,j (Xk )

=

E(δ̃ − β d)2
E((β d)2 )

gdzie współczynnik β jest współczynnikiem standaryzującym, ale dostosowanym
P

do wartości STRESS-I i równym β = P

k,i<j

k,i<j

2
δ̃i,j,k

δ̃i,j,k ·di,j (Xk )

STRESS-II
2
σII

P

=

− β di,j (Xk ))2
E(δ̃ − β d)2
=
2
D2 (β d)
k,i<j (di,j (Xk ) − E(d))

k,i<j (δ̃i,j,k

P
β2

Współczynnik normalizujący jest taki sam, jak w przypadku wartości STRESS-I,
P

czyli β = P

k,i<j

k,i<j

2
δ̃i,j,k

δ̃i,j,k ·di,j (Xk )

S-STRESS jest to funkcja błędu zaprezentowana przez Takane, Younga i De
Leeuwa. Ma ona następującą postać:
σS =

X

2
(δ̃i,j,k
− γ d2i,j (Xk ))2

k,i<j

Zwielokrotnienie podnoszenia do drugiej potęgi występujące w tym wzorze sprzyja
łatwej minimalizacji funkcji S-STRESS, gdyż sprawia, że wyrażenie jest różniczkowalne w każdym punkcie. Niestety, wzór ten istotnie zwiększa znaczenie nawet
pojedynczych dużych różnic. Współczynnik skalujący γ również odzwierciedla ilość
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występujących we wzorze potęg i jest postaci γ =

P
δ̃ 2 ·d2 (Xk )
k,i<j i,j,k i,j
P
.
4
k,i<j

di,j (Xk )

Wyjaśniona dyspersja (DAF, czyli „Dispersion accounted for”) jest dopełnieniem zestandaryzowanego STRESS-u. Można na niego patrzeć w kategoriach
„wyjaśnionej” wariancji, czyli:
DAF = 1 − σn2

Współczynnik kongruencji Tuckera to po prostu

q

1 − σn2
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3. Algorytm PROXSCAL – przypadek szczególny

Matematyczne rozpisanie działania algorytmu PROXSCAL pozwoli lepiej zrozumieć ideę jego funkcjonowania. Opisanie wszystkich możliwych wersji i opcji byłoby
nadzwyczaj skomplikowane i stanowiłoby raczej pracę z dziedziny matematyki niż
socjologii. Ograniczę się więc do jednego, uproszczonego przykładu, który pokaże
ogólną logikę działania. Przyjęte założenia upraszczające:
• Przyjmuję, że powiązania przestrzeni indywidualnych z mapą wspólną są
zgodne z modelem ważonym euklidesowym. Macierze wag Ak są więc diagonalne, co ułatwi obliczenia. W samej pracy stosuję inny model: zredukowanej
rangi, ale dla zachowania prostoty, zasadę działania opiszę na modelu ważonym euklidesowym.
• Przyjmuję, że każda odpowiedź każdego respondenta jest równie ważna, dlatego w stosowanym wzorze na STRESS nie ma wag populacyjnych. Ich obecność znacznie utrudniłaby obliczenia (dodatkowa macierz), choć nie zmieniłaby ich logiki.
• Podane przez respondentów odległości, na potrzeby działania algorytmu,
będą traktowane jako mierzone na skali ilorazowej.
Zaprezentowana postać matematyczna nie jest więc uniwersalna, jak często się
to przedstawia w książkach o skalowaniu wielowymiarowym (np. Borg i Groenen,
2005), ale dostosowana do konkretnego zastosowania. Obliczenia będą przeprowadzone przy pomocy programu SPSS, dlatego opisana zostanie wersja algorytmu
zgodna z dokumentacją dostępną dla tego produktu.
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Oznaczenia
Zanim przejdziemy do konkretnych zapisów matematycznych, wprowadźmy wszystkie niezbędne oznaczenia, aby nie mieć wątpliwości, co oznaczają wyrażenia.

Dane wejściowe
• δi,j,k – odległość między obiektem i a obiektem j w ocenie respondenta k
(dane źródłowe). Zakładamy, że δi,j,k = δj,i,k , czyli, że odległości wejściowe
są symetryczne (uwaga, w innych algorytmach tego typu to założenie nie jest
konieczne, przyjmujemy je jednak na potrzeby pracy, gdyż prowadzi ono do
istotnych ułatwień obliczeniowych).
• ∆k – macierz odległości obiektów w ocenie respondenta k.
• K to liczba źródeł informacji (np. respondentów) o odległościach między
obiektami.
• n oznacza liczbę porównywanych obiektów.
• p oznacza liczbę wymiarów przestrzeni wynikowej definiowaną przez badacza.

Wyniki
• Z – macierz współrzędnych analizowanych obiektów w przestrzeni wspólnej.
• zi,j oznacza j-tą współrzędną i-tego obiektu na „wspólnej mapie”.
• xi,j,k oznacza j-tą współrzędną i-tego obiektu na „mapie” przypisanej osobie
k.
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• Xk będziemy oznaczać współrzędne obiektów w przestrzeni indywidualnej
osoby k, czyli sposobowi postrzegania obiektów przez osobę k. W naszym
przypadku przyjmujemy, że Xk jest efektem przypisania różnych wag poszczególnym osiom wspólnej przestrzeni Z, czyli patrzenia z różnych perspektyw.
• Wektor współrzędnych obiektów w przestrzeniach kolejnych osób będziemy
oznaczali jako X̄k = (X1 , X2 , ..., XK ).
• Ak to macierz wag przypisanych przez respondenta k wymiarom przestrzeni
Z. Macierz Ak w powiązaniu z macierzą Z tworzą przestrzeń indywidualną
Xk . Matematycznie oznacza to, że Xk = Z · Ak . Przyjmujemy, że Ak jest
macierzą diagonalną, czyli że przestrzeń jednostkowa, jest efektem przeważenia osi przestrzeni wspólnej. W efekcie macierz Ak ma na wszystkich miejscach poza diagonalnymi zera (∀i6=j wi.j = 0), oznacza się to często jako
Ak = diag(wk ). Przykładowo waga wymiaru a w macierzy Ak znajduje się
na miejscu (a, a), przez co można ją oznaczyć jako wa,a .
• di,j (Xk ) – odległość między obiektem i a obiektem j na wynikowej „mapie” respondenta k. Zakładamy, że di,j (Xk ) = dj,i (Xk ), czyli że odległości
wynikowe są symetryczne (wyliczane na podstawie wyniku).
• D(Xk ) – macierz odległości obiektów w wynikowej przestrzeni indywidualnej
respondenta k (wyliczane na podstawie wyniku).
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Oznaczenia przyjęte na potrzeby obliczeń
• ri,j =

δi,j,k
di,j (Xk )

– stosunek odległości wejściowych, do odległości wynikowych.

W przypadku, gdy odległość wynikowa równa się zero, wtedy i ri,j = 0.
(oznaczenie na potrzeby obliczeń w trakcie trwania algorytmu)






−1




(n − 1) i = j

• V =


.

• B(Xk ) =

• ck =

i 6= j

P

i,j







−ri,j






ri,1 + ri,2 + ... + ri,n i = j

i 6= j
.

2
.
δi,j,k

• µ2 funkcja majoryzująca STRESS (σ 2 ) stosowana przez algorytm PROXSCAL.

Jednoznaczny wynik – Normalizacja wag
Skalowanie wielowymiarowe jest głównie metodą wizualizacji danych i opiera się na
odległościach między obiektami. Niestety, odległości te nie przekazują nam informacji na temat tego, który obiekt jest bardziej „na północ”, a który bardziej„na
południe”, itp. Wyniki skalowania wielowymiarowego są więc zawsze podawane
z dokładnością do obrotu i przesunięcia (tzn. wynik można swobodnie obracać i
przesuwać, gdyż te operacje nie zmieniają dystansów między punktami). Fakt ten
ma swoje wady i zalety: wadą jest to, że nie wiemy, jaka orientacja wyniku jest
najwłaściwsza; zaletą natomiast to, że wynik można obrócić tak, by był najłatwiej
czytelny i interpretowalny. Algorytm PROXSCAL korzysta z tej swobody, obracając wyniki tak, by wszystkie wagi przypisane przez respondentów osiom przestrzeni
wspólnej były dodatnie, gdyż ułatwia to interpretację i obliczenia.
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W przypadku modelu różnic indywidualnych, gdzie przyjmujemy, że mamy
wiele przestrzeni postaci Xk = Z · Ak , dochodzi jeszcze jedna niejednoznaczność –
skali. Jeśli przemnożymy przestrzeń wspólną Z przez stałą S (macierz lub liczbę,
np. 100), a wszystkie macierze wag Ak pomnożymy przez jej odwrotność (np.
przez 0,01), to otrzymany wynik (a dokładniej przestrzenie indywidualne) będzie
identyczny, choć macierze Z i Ak uległy istotnej zmianie. Aby uniknąć tej niejednoznaczności i ułatwić obliczenia, przyjmuje się dodatkowe normalizujące założenie
dotyczące macierzy wag, a mianowicie:
1 X
Ak · ATk = I
K k
W naszym konkretnym przypadku sprowadza się to do wymogu, aby suma kwadratów wag, które różni respondenci przypisują temu samemu wymiarowi, wynosiła
jeden. Wymóg ten jest zachowany przez cały czas przebiegu algorytmu, co ułatwia
obliczenia. Równość ta nie zachodzi jednak w wagach wynikowych, gdyż przed
zaprezentowaniem badaczowi wyniku program ponownie obraca i przeskalowuje
wynik tak, by wariancja współrzędnych na każdym wymiarze były równe jeden.

Ogólna struktura algorytmu
Algorytm PROXSCAL rozpoczyna od znalezienia/otrzymania początkowej konfiguracji (Zα , A1,α , ..., AK,α ). Następnie każda pojedyncza iteracja ma następującą
postać:
1. Znalezienie lepszych współrzędnych obiektów w przestrzeni wspólnej (przy
ustalonych wagach), czyli szukamy (Zβ ), które przy (A1,α , ..., AK,α ) daje
mniejszy σ(X1 , ..., Xk )
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2. Znalezienie lepszych wag (przy ustalonej przestrzeni wspólnej), czyli poszukujemy takich (A1,β , ..., AK,β ), które przy (Zβ ) zmniejszą σ(X1 , ..., Xk ).
3. Przekształcenie odległości startowych (o ile jest to dopuszczalne) tak, by
były one w jak największym stopniu zgodne z obecnym ułożeniem, ale zachowywały istotne informacje zawarte w danych wejściowych. Minimalizujemy
σ(X1 , ..., Xk ) przy pomocy dopuszczalnych przekształceń macierzy ∆k .
4. Sprawdzenie, czy algorytm może zakończyć działanie (bo wynik jest wystarczająco zbliżony do ideału lub kolejne iteracje nie dają spodziewanej
poprawy, bądź program działa już bardzo długo).

Funkcja majoryzująca
Znalezienie funkcji majoryzującej nie jest zadaniem łatwym i zwykle wymaga wielu
analiz, prób i przekształceń. Funkcja stosowana w PROXSCAL opiera się na funkcji błędu STRESS zapisanej w odrobinę odmienny sposób. Zanim pokażemy, jak
dokładnie wygląda funkcja majoryzująca, zobaczmy, jak wygląda przekształcony
zapis STRESS, na którym ona bazuje.

Przekształcenie minimalizowanej funkcji
Celem algorytmu jest zminimalizowanie wartości ogólnej STRESS, czyli:
σ 2 (X1 , . . . , XK ) =

K X
1 X
(δi,j,k − di,j (Xk ))2
K k=1 i,j

(1)

Zauważmy, że podstawą oceny wyniku działania algorytmu są tylko przestrzenie
indywidualne i występujące w nich odległości między obiektami. Równocześnie
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zakładamy, że przestrzenie te są liniową funkcją przestrzeni wspólnej, czyli:

Xk = Z · A k =



 


x1,1,k




x2,1,k




x3,1,k


 .


x1,2,k x1,3,k . . .
 w1,k

x2,2,k x2,3,k
x3,2,k x3,3,k

..

..
.

..
.

 
 
 

. . .
 
·
 

. . .
 
 
 
.  

..

0

0

. . .


0

w2,k

0

0

0

w3,k

..
.

..
.

..
.




. . .



. . .



. 

(2)

..

Rozwińmy najpierw wartości STRESS za pomocą wzoru skróconego mnożenia:
σ 2 (X1 , . . . , XK ) =


K X
1 X
2
− 2δi,j,k di,j (Xk ) + d2i,j (Xk )
δi,j,k
K k=1 i,j

Kolejność sumowania nie ma tu znaczenia, więc możemy to zapisać jako:

K X
X
X
1 X
2
2
σ (X1 , . . . , XK ) =
δ
−2
δi,j,k di,j (Xk ) +
di,j (Xk )
K k=1 i,j i,j,k
i,j
i,j
2

| {z }

|

C

{z
B

}

|

{z
A

(3)

}

Przyjrzyjmy się oddzielnie każdemu fragmentowi wzoru i spróbujmy zapisać go
przy pomocy rachunku macierzy.


A: Suma odległości wynikowych



2
i,j di,j (Xk )

P

Odległość między punktem i oraz j na wymiarze a to po prostu xi,a −xj,a . Wymiar
a reprezentuje kolumna a w macierzy Xk , czyli [x1,a , x2,a , . . . , xn,a ]T . Uzyskanie
xi,a − xj,a z tej kolumny osiągniemy poprzez wyzerowanie wszystkich elementów
innych niż i oraz j, a także wstawienia minusa przed element związany z obiektem
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j. Matematycznie wygląda to następująco:




"

(xi,a − xj,a ) =

x1,a x2,a . . .

 0 








. . .








 0 






 1 







# 
 0 



xn,a · 




. . .








 0 








−1








 0 







} wiersz i

} wiersz j

...

Kiedy weźmiemy pod uwagę całą macierz Xk , to wynikiem będzie cała macierz
zawierająca w kolumnie a odległości między punktami i oraz j na wszystkich
wymiarach po kolei.





XkT

· Ui,j =

x1,1




x1,2




x1,3


 .

..

x2,1 x3,1
x2,2 x3,2
x2,3 x3,3
..
.

..
.

0

 


. . .
. . .
 
 
 
 
0
. . .
 
·
 
. . .
. . .
 
 
 

..  
0
. 



. . .



...

0

...

...

...

...

...

1

...

...

...

...

...

−1

...

...
|{z}

...

...

kolumna a

0





. . .



0




. . .




0




. . .

- wiersz i

- wiersz j
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0




0



. . .




0




. . .




0

...

(xi,1 − xj,1 )

...

...

(xi,2 − xj,2 )

...

...

...

...

...

(xi,a − xj,a )

...

...

...

...

. . . (xi,m − xj,m ) . . .
|

{z

kolumna a

0




0




. . .




0




. . .




0

- wiersz a

}

Nas interesuje jednak otrzymanie kwadratów tych odległości, czyli na przykład
elementu (xi,a − xj,a )2 . Wymaga to przemnożenia macierzy przez samą siebie, a
dokładniej przez jej transpozycję. Kwadrat odległości między punktami i oraz j na
wymiarze a pojawi się na miejscu (a,a) nowej macierzy. Na pozostałych elementach
diagonali znajdą się wyrażenia odpowiedzialne za odległość między punktami i oraz
j na pozostałych wymiarach: na miejscu (1,1) będzie (xi,1 − xj,1 )2 , itd.


0




0



. . .




0




. . .




0



...

(xi,1 − xj,1 )

...

...

(xi,2 − xj,2 )

...

...

...

...

...

(xi,a − xj,a )

...

...

...

...

. . . (xi,m − xj,m ) . . .
|

{z

kolumna a

}

0





0

0




...

. . .


·
 (xi,1 − xj,1 )

0



...


. . .



0

0



...
...

...
...

...

. . . (xi,a − xj,a ) . . .
...

...

...

...

0

...

0







...



(xi,m − xj,m )





...





0

=
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=

(xi,1
























− xj,1 )2
0

...

0

...

0

(xi,2 − xj,2 )2 . . .

0

...

0

...

...

...

0

..

.

...

...

0

0

...

...

...

...

0

0

...

0

. . . (xi,a − xj,a )2 . . .

0

...

...

. . . (xi,m − xj,m )

























2

Wzięcie śladu, czyli sumy elementów stojących na przekątnej (oznaczanego, jako
tr()), tej macierzy da nam więc sumę kwadratów odległości między naszymi punktami na wszystkich wymiarach, czyli dokładnie kwadrat odległość między nimi
(d2 (i, j)).
2

d (i, j) =

tr((XkT

· Ui,j ) ·

(XkT

T

· Ui,j ) ) =

tr(XkT

· Ui,j ·

T
Ui,j

· Xk ) =

m
X

(xi,a − xj,a )2

a=1

Kolejność wykonywania mnożeń macierzy nie wpływa na ogólny wynik, możemy
więc najpierw przemnożyć macierze Ui,j przez siebie, a dopiero później wynik przez
Xk – pozwoli nam to na dalsze uproszczenie wzoru.



T
Ui,j · Ui,j
=



0



. . .




0




. . .




0




. . .




0

...

0

...

... ... ...
...

1

...

... ... ...
. . . −1 . . .
... ... ...
...

0

...

0




. . .
0





0
...





. . .
0





0
...




. . .
0




0



...

0

...

0

...

... ... ... ... ...
...

1

. . . −1 . . .

... ... ... ... ...
...

0

...

0

...

0





. . .



0




. . .





0

=
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=

0



. . .




0




. . .




0




. . .




0

...

0

...

0

...

... ... ... ... ...
...

1

. . . −1 . . .

... ... ... ... ...
. . . −1 . . .

1

...

... ... ... ... ...
...

0

...

0

...

0




. . .




0




. . .




0




. . .




= Vi,j

0

Kwadrat odległości można więc zapisać jako
T
d2 (i, j) = tr(XkT · Vi,j
· Xk )

Teraz chcielibyśmy na tej podstawie otrzymać wzór na sumę odległości wszystkich
możliwych punktów od wszystkich pozostałych punktów, czyli

P

i,j

d2i,j (Xk ). Za-

uważmy, że każdej parze punktów (i, j) odpowiada macierz Vi,j , która ma na miejscach (i, i) oraz (j, j) jedynkę, a na miejscach (i, j) oraz (j, i) minus jedynkę. Gdy
zsumujemy ze sobą macierze Vi,j dla wszystkich możliwych punktów, otrzymamy
macierz rozmiaru n × n (gdzie n to liczba porównywanych obiektów) postaciMacierz V można interpretować jako macierz centrującą przemnożoną przez n, czyli
V = J · n. Przemnożenie dowolnej macierzy A przez macierz centrującą J z prawej
strony powoduje odjęcie od każdego elementu macierzy A średniej z danego wiersza, w którym ten element się znajduje. W efekcie macierz wynikowa ma średnie
wartości we wszystkich wierszach równe zero. Przemnożenie przez macierz J z lewej strony da efekt symetryczny, tym razem jednak scentrowane zostaną kolumny
– można to porównać z takim przesunięciem układu punktów opisanych macierzą
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A, by ich środek ciężkości znajdował się w punkcie (0,0,. . . ,0). Dodatkowo warto
zauważyć, że macierz centrująca jest idempotentna, czyli J 2 = J, stąd można inT
terpretować zapis X T ·V ·X jako X T ·nJ ·X = n·(J ·X)T ·(J ·X) = n·Xcentr
·Xcentr .

X

d2i,j (Xk ) =

i,j

X



tr(Xkt Vi,j Xk ) = tr Xkt

i,j

X



Vi,j Xk



i,j





V =

X

Vi,j =

i,j

(n − 1)




 −1




 −1



..

.





−1

−1

(n − 1)

−1

−1

−1

−1 


...
...

−1

(n − 1) . . .

−1

..
.

..
.

−1

−1

..

..
.

.

. . . (n − 1)



















Badane przez nas wyrażenie w zapisie macierzowym można ująć więc jako:
X

d2i,j (Xk ) = tr(Xkt V Xk )

i,j

Przykład wyliczeń: Przyjrzyjmy się elementom macierzy XkT V Xk na przykładzie macierzy 2x3, czyli w przypadku trzech obiektów umieszczonych w przestrzeni dwuwymiarowej (np. na kartce papieru):



tr(XkT · V · Xk ) =

x1,1
tr 



x2,1

x1,2 x2,2



 2


x3,1 


−1



x3,2 



x
−1 −1
x1,2 
  1,1




2

−1 −1















−1
 x2,1 x2,2  =

2

x3,1 x3,2



(2x1,1

tr 


− x2,1 − x3,1 ) (−x1,1 + 2x2,1 − x3,1 )

(2x1,2 − x2,2 − x3,2 ) (−x1,2 + 2x2,2 − x3,2 )

 x
 1,1

(−x1,1 − x2,1 + 2x3,1 )


x

 2,1

(−x1,2 − x2,2 + 2x3,2 ) 



x1,2 




x2,2 





=

x3,1 x3,2

= (2x21,1 −x1,1 x2,1 −x1,1 x3,1 )+(−x1,1 x2,1 +2x22,1 −x2,1 x3,1 )+(−x1,1 x3,1 −x2,1 x3,1 +2x23,1 ) +
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(2x21,2 −x1,2 x2,2 −x1,2 x3,2 )+(−x1,2 x2,2 +2x22,2 −x2,2 x3,2 )+(−x1,2 x3,2 −x2,2 x3,2 +2x23,2 ) =
= (x21,1 − 2x1,1 x2,1 + x22,1 ) + (x21,2 − 2x1,2 x2,2 + x22,2 ) +

(odległość pkt. 1 od 2)

+ (x21,1 − 2x1,1 x3,1 + x23,1 ) + (x21,2 − 2x1,2 x3,2 + x23,2 ) +

(odległość pkt. 1 od 3)

+ (x22,1 − 2x2,1 x3,1 + x23,1 ) + (x22,2 − 2x2,2 x3,2 + x23,2 ) =

(odległość pkt. 2 od 3)

= d21,2 (Xk ) + d21,3 (Xk ) + d22,3 (Xk ) =

X

d2i,j

i,j



B: Suma iloczynów odległości wejściowych i wynikowych


P

i,j

δi,j,k di,j (Xk )

Dla ułatwienia prezentacji obliczeń tymczasowo omińmy identyfikator osoby k,
gdyż takie same wyniki uzyskamy dla każdego obiektu. Łatwiej operuje się nam
na d2i,j (X), ponieważ omijamy wtedy wyciąganie pierwiastka z sumy kwadratków
różnic na poszczególnych wymiarach (di,j (X) =

qP

m
a=1 (xi,a

− xj,a )2 ). Spróbujmy

więc wprowadzić kwadrat odległości do wzoru.
X

δi,j di,j (X) =

i,j

X
i,j

δi,j
d2 (X)
di,j (X) i,j

Oczywiście ta operacja jest legalna jedynie, gdy di,j 6= 0, jeśli natomiast odległość
wynikowa między i oraz j jest zerowa, to całe wyrażenie jest równe zero. Wprowadźmy więc nowe oznaczenie ri,j =

δi,j
,
di,j (X)

gdy di,j 6= 0 i ri,j = 0, gdy di,j = 0.

W ten sposób legalnie wprowadziliśmy do wzoru d2i,j , a nowy współczynnik ri,j
można interpretować jako stosunek odległości wejściowej do wynikowej. Podobnie
jak odległości, ri,j jest symetryczne, czyli ri,j = rj,i . Nasze wyrażenie możemy więc
zapisać jako:
X
i,j

m
X δi,j X
X
δi,j
2
di,j (X) =
(xi,a − xj,a )2 =
ri,j (x2i,a − 2xi,a xj,a + x2j,a )
di,j (X)
i,j di,j (X) a=1
i,j,a
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We wzorze tym widać, że mamy trzy zmieniające się indeksy i, j oraz a. Sugeruje to,
że jeśli chcielibyśmy to zapisać przy pomocy macierzy, to potrzebowalibyśmy stworzyć iloczyn trzech. W poprzednim podrozdziale widzieliśmy podobne wyrażenia i
były one rezultatem tr(X T V X), elementy postaci x i x2 pochodziły z macierzy X,
a minusy i wielokrotności z macierzy V , stąd prawdopodobnie poszukujemy podobnego wyrażenia, ale z inną macierzą zamiast V . Nowymi elementami są w naszym
równaniu ri,j i to one powinny się znaleźć w środkowej macierzy, która pod wszystkimi pozostałymi względami powinna przypominać macierz V . Stwórzmy macierz
B(X):

B(X) =







−ri,j






ri,1 + ri,2 + ... + ri,n i = j

i 6= j

w macierzy V było to (-1)
w macierzy V było to (1 + 1 + ... + 1)= (n-1)

W ten sposób otrzymujemy żądaną sumę:
X

δi,j di,j (X) = tr(X T B(X)X)

i,j

Przykład wyliczeń: Przyjrzyjmy się elementom macierzy XkT B(X)Xk (pamiętając, że ri,j = rj,i ) ponownie na przykładzie macierzy 2x3:



tr(XkT ·B(X)·Xk )

=

x1,1
tr 



x2,1

x1,2 x2,2



 (r + r )
1,3
 1,2

x3,1 



−r1,2


x3,2 

−r1,3

−r1,2

−r1,3

 x1,1




 x2,1




(r1,2 + r2,3 )

−r2,3

−r2,3

(r1,3 + r2,3 )



x1,2 



x2,2 





=

x3,1 x3,2




=

x1,1

tr 


x2,1

x1,2 x2,2

  (r + r )x − r x − r x
1,3 1,1
1,2 2,1
1,3 3,1
 1,2

x3,1 


−r x + (r1,2 + r2,3 )x2,1 − r2,3 x3,1

 1,2 1,1

x3,2 

−r1,3 x1,1 − r2,3 x2,1 + (r1,3 + r2,3 )x3,1



(r1,2 + r1,3 )x1,2 − r1,2 x2,2 − r1,3 x3,2 




−r1,2 x1,2 + (r1,2 + r2,3 )x2,2 − r2,3 x3,2 





−r1,3 x1,2 − r2,3 x2,2 (r1,3 + r2,3 )x3,2

Patrząc już tylko na sumę elementów na przękątnej otrzymujemy:

=
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= x1,1 [(r1,2 +r1,3 )x1,1 −r1,2 x2,1 −r1,3 x3,1 ]+x2,1 [−r1,2 x1,1 +(r1,2 +r2,3 )x2,1 −r2,3 x3,1 ] +
+ x3,1 [−r1,3 x1,1 −r2,3 x2,1 +(r1,3 +r2,3 )x3,1 ]+x1,2 [(r1,2 +r1,3 )x1,2 −r1,2 x2,2 −r1,3 x3,2 ] +
+ x2,2 [−r1,2 x1,2 +(r1,2 +r2,3 )x2,2 −r2,3 x3,2 ]+x3,2 [−r1,3 x1,2 −r2,3 x2,2 +(r1,3 +r2,3 )x3,2 ]
Wykonując mnożenie i grupując ze względu na ri,j otrzymujemy:
= r1,2 · [x21,1 − 2x1,1 x2,1 + x22,1 + x21,2 − 2x1,2 x2,2 + x22,2 ]
+ r1,3 · [x21,1 − 2x1,1 x3,1 + x23,1 + x21,2 − 2x1,2 x3,2 + x23,2 ]
+ r2,3 · [x22,1 − 2x2,1 x3,1 + x23,1 + x22,2 − 2x2,2 x3,2 + x23,2 ] =
= r1,2 · d21,2 + r1,3 · d21,3 + r2,3 · d22,3 =

j=3
X

ri,j d2i,j

i<j



C: Suma odległości wejściowych

2
i,j δi,j,k



P

Podczas kroków 1. i 2., gdy stosujemy funkcję majoryzującą, wartość ta nie ulega
zmianie, gdyż bazuje na danych wejściowych (są one modyfikowane w kroku 3. na
trochę innej zasadzie).

P

i,j

2
jest więc, w ramach naszych obecnych zainteresoδi,j,k

wań, stała, stąd nie ma potrzeby jej przekształcać czy majoryzować, gdyż jest to
najprostszy fragment wzoru. Dla skrótowości zapisu będziemy ją oznaczać jako ck .

Całe równanie
Możemy teraz zastosować wszystkie opisane przekształcenia do wzoru na STRESS.
σ 2 (X1 , . . . , XK ) =


K X
X
X
1 X
2
−2
δi,j,k di,j (Xk ) +
d2i,j (Xk )
δi,j,k
K k=1 i,j
i,j
i,j

σ 2 (X1 , . . . , XK ) =


K 
1 X
ck − 2tr(XkT B(Xk )Xk ) + tr(XkT V Xk )
K k=1

(4)

Tak postawiony problem jest może mniej przejrzysty do czytania, ale łatwiejszy
w obróbce matematycznej. Fragmentem wzoru, który jest źródłem największych
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problemów w znalezieniu minimum jest tr(XkT B(Xk )Xk ), gdyż zależy on nie tylko
od wyjściowych odległości, ale równocześnie i wejściowych – to uproszczenie tego
elementu jest kluczowe.

Funkcja majoryzująca i nierówność Cauchy’ego-Schwarza
Nierówność Cauchy’ego-Schwarza w przypadku skończeniewymiarowym można zapisać jako:
(y1 z1 + ... + yn zn )2 ¬ (y12 + ... + yn2 )(z12 + ... + zn2 )
Na potrzeby naszej funkcji warto zinterpretować tę nierówność w kategoriach odległości między punktami. Przyjmijmy, że mamy dwie przestrzenie X i X ∗ i porównujemy odległości między punktami w ich ramach. Przyjmijmy:
yl = (xi,l − xj,l )
zl = (x∗i,l − x∗j,l )
Podstawiając do nierówności Cauchy’ego-Schwarza otrzymujemy:
X
n 

 

xi,l − xj,l ·

x∗i,l

−

x∗j,l

 2

¬

l=1

n 
X

xi,l − xj,l

l=1

n 
X

n 
2 X

·

x∗i,l − x∗j,l

2

= d2i,j · d∗i,j2

l=1

 



xi,l − xj,l · x∗i,l − x∗j,l ¬ di,j · d∗i,j

l=1

Co wektorowo można zapisać jako:


 

xi − xj · x∗i − x∗j

T

¬ di,j · d∗i,j

Dzielimy przez d∗i,j . Oczywiście w sytuacji, gdy d∗i,j lub di,j są równe zero, to całe
wyrażenie również jest równe zero, więc te przypadki możemy łatwo pominąć.
 

1 
∗
∗ T
¬ di,j
x
−
x
·
x
−
x
i
j
i
j
d∗i,j
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δi,j 
∗ T
∗
−
x
¬ δi,j di,j
x
−
x
·
x
i
j
j
i
d∗i,j


 

∗
ri,j
xi − xj · x∗i − x∗j

T

¬ δi,j di,j

Dodając sumowanie po wszystkich parach (i, j) otrzymujemy:
X



 

∗
ri,j
xi − xj · x∗i − x∗j

T

¬

X

i,j

−2

X

δi,j di,j

i,j



 

∗
ri,j
xi − xj · x∗i − x∗j

T

 −2

X

i,j

δi,j di,j

i,j

Powracając częściowo do oznaczeń z podrozdziału .
−2

X



 



∗
ri,j
xi,a − xj,a · x∗i,a − x∗j,a  −2

i,j,a

X



ri,j xi,a − xj,a

2

i,j,a

Wyrażenia po obu stronach są więc bliźniacze z dokładnością do „∗ ” i podobnie,
jak wyrażenie z podrozdziału można je zapisać macierzowo w następujący sposób:






−2tr X B(X ∗ ) X ∗  −2tr X B(X) X



Zastąpimy więc X B(X) X w σ 2 przy pomocy X B(X ∗ ) X ∗ , by w ten sposób otrzymać funkcję majoryzującą µ2 .
∗
σ 2 (X1 , . . . , XK ) ¬ µ2 (X1 , . . . , XK , X1∗ , . . . , XK
)

µ

2

∗
(X1 , . . . , XK , X1∗ , . . . , XK
)


K 
1 X
T
∗
∗
T
ck − 2tr(Xk B(Xk ) Xk ) + tr(Xk V Xk )
=
K k=1

Zauważmy, że µ2 jest funkcją większej liczby zmiennych niż σ 2 – jej wartość zależy
nie tylko od szukanych współrzędnych i wag, ale także od ułożenia startowego tzw.
punktu oparcia (miejsca, w którym wartość µ2 = σ 2 ). Dlatego dla ułatwienia opisu
oznaczmy X1 , . . . , XK jako X̄. µ2 (X̄, X̄ ∗ ) jest dobrą funkcją majoryzującą σ 2 (X̄),
gdyż spełnia podstawowe warunki:
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• µ2 (X̄ ∗ , X̄ ∗ ) = σ 2 (X̄ ∗ ).
• Dla każdego X̄ mamy µ2 (X̄, X̄ ∗ )  σ 2 (X̄ ∗ ).
• Minimum µ2 (X̄, X̄ ∗ ) ze względu na X̄ jest łatwiejsze do policzenia, niż minimum σ 2 (X̄).

Wielu respondentów – wspólny wynik
Funkcja µ2 (X̄, X̄ ∗ ) ma łatwe do znalezienia minimum i umożliwia nam relatytwnie
łatwe szukanie minimów STRESS. Niestety, nie gwarantuje ona, że otrzymany wynik będzie spełniał założenia naszego modelu. Chcielibyśmy nie tylko, aby wartość
STRESS była minimalna, ale również, by wszystkie Xk wchodzące w skład rozwiązania X̄ były liniowymi przekształceniami jednej przestreni wspólnej (czyli by
każde Xk = Z · Ak ). Takie założenie istotnie ogranicza przestrzeń dopuszczalnych
rozwiązań. Na poziomie teoretycznym zwykle rozwiązuje się ten problem w sposób dość prostolinijny: najpierw szuka się najlepszego X̄, a następnie takiego X̄ # ,
które jest „najbliższe” temu najlepszemu wynikowi i jednocześnie spełnia wymogi
modelu (Borg i Groenen 2005, Heiser i Stoop 1986 str. 5). Rozwiązanie to, choć
teoretycznie eleganckie, niestety nie jest optymalne obliczeniowo, gdyż wymaga
przeprowadzenia dwóch bardzo złożonych, a przez to i czasochłonnych, operacji –
nie jest więc ono stosowane. Zamiast tego rozbija się szukanie minimum na dwa
etapy dzięki założeniu o tym, że każde Xk = Z · Ak . Podstawmy tę równość do
naszej minimalizowanej funkcji:

µ

2

(X̄, X̄ ∗ )

K 




1 X
T
T
∗
∗
T
T
=
ck − 2tr Ak · Z B(Xk ) Xk + tr Ak · Z V Z · Ak
K k=1
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Zakładamy tu, że Xk∗ to konfiguracje zgodne z naszymi założeniami otrzymane w
poprzednich krokach, z naszego punktu widzenia są więc one stałe. Pozostajemy
więc z problemem zminimalizowania funkcji dwóch zmiennych Z i Ak – funkcja
µ2 jest kwadratowa ze wzgledu na każdą z nich. PROXSCAL, podobnie jak wiele
innych programów, stosuje tu dość bezpośrednie podejście – najpierw minimalizuje
funkcję ze względu na jedną zmienną (w naszym przypadku Z) przy ustalonej
drugiej zmiennej (Ak ), a następnie na odwrót. W ten sposób otrzymujemy wynik
lepszy (albo przynajmniej tak samo dobry) od poprzedniego.

Krok 1: Zmiana przestrzeni wspólnej
W tym momencie interesuje nas korekta przestrzeni wspólnej Z, więc możemy tymczasowo przyjąć pozostałe fragmenty wyrażenia jako stałe i pisać µ2 jako funkcję
zmiennej Z, gdyż wszystkie pozostałe elementy tymczasowo przyjmujemy za ustalone.
µ2 (Z) =

K 




1 X
ck − 2tr ATk · Z T B(Xk∗ ) Xk∗ + tr ATk · Z T V Z · Ak
K k=1

Na potrzeby obliczeń wygodnie będzie tak poprzestawiać elementy wyrażenia, by
na początku każdego z nich znajdowała się macierz Z, znacząco ułatwi to szukanie minimum (a konkretnie różniczkowanie). Możemy tu wykorzystać właściwości śladu macierzy, który ma dość wygodną w tym wypadku cechę (tr(AB) =
Pm

i=1

Ai∗ B∗i =

Pm Pn
i=1

j=1

Aij Bji =

Pn

j=1

A∗j Bj∗ = tr(BA)), a mianowicie:

tr(AB) = tr(BA)
Stosując to do elementów naszego wyrażenia:


h

tr ATk · Z T B(Xk∗ ) Xk∗

i

h

i

= tr Z T B(Xk∗ ) Xk∗ · ATk
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h

tr ATk · Z T V Z · Ak

i

h

i

= tr Z T V Z · Ak · ATk



Wtedy otrzymujemy:
µ

2

(X̄, X̄ ∗ )

K 




1 X
T
T
T
∗
T
∗
ck − 2 tr Z B(Xk ) Xk · Ak + tr Z V Z · Ak · Ak
=
K k=1

Warto zwrócić uwagę, że jest to równanie kwadratowe względem macierzy Z, więc
wśród punktów o skończonych współrzędnych osiąga ono tylko minimum (maksimum osiąga w nieskończoności), które łatwo można znaleźć, licząc pochodną
wyrażenia i przyrównując ją do zera. Pochodna śladu macierzy wygląda następująco:


h

∂ tr Z T B(Xk∗ ) Xk∗ · ATk

i


=

∂Z


h

∂ tr Z T V Z · Ak · ATk



i

∂Z

B(Xk∗ ) Xk∗

=

·

ATk

h



∂ tr Z · Ak · ATk Z T V

i

∂Z
h

iT

h

i

=

h

V Z · Ak · ATk

i

+ Ak · ATk Z T V

=

h

V Z · Ak · ATk

i

+ V T Z Ak · ATk =

=

=

Zwróćmy uwagę, że macierz V jest symetryczna, więc V = V T , stąd:
= 2 V Z · Ak · ATk
Pochodna całego wyrażenia ze względu na Z wygląda więc następująco:
∂µ2k (Z)
= −2 B(Xk∗ ) Xk∗ · ATk + 2 V Z · Ak · ATk
∂Z




Aplikując to do wszystkich respondentów na raz (bo przestrzeń wspólna zależy od
wszystkich) otrzymujemy:




K 
∂µ2 (Z)
1 X
∗
∗
T
T
=
− 2 B(Xk ) Xk · Ak + 2 V Z · Ak · Ak
∂Z
K k=1
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Przyrównanie pochodnej do zera daje nam następujący wzór na nową wartość Z,
która minimalizuje STRESS.

K 
K
1 X
1 X
∗
∗
T
V Z · Ak · ATk
B(Xk ) Xk · Ak =
K k=1
K k=1

K 
K
1 X
1 X
T
∗
∗
Ak · ATk
B(Xk ) Xk · Ak = V · Z
K k=1
K k=1

Jeśli przypomnimy sobie teraz o zastosowanej w algorytmie normalizacji wag (przyjęliśmy, że suma kwadratów wag dla danego wymiaru jest równa 1), którą można
zapisać jako

1
K

PK

k=1

Ak · ATk = I, to jeden element naszego wyrażenia można po-

minąć.
K
1 X
V ·Z = ·
B(Xk∗ ) Xk∗ · ATk
K k=1

Jeśli dodatkowo zauważymy, że V jest macierzą centrującą przemnożoną przez
n, a średnie kolumn B(Xk∗ ) Xk∗ · ATk są już równe zero, stąd i średnie kolumn wyniku, czyli Z będą wyzerowane. Przemnożenie więc Z przez V spowoduje jedynie
przemnożenie przez stałą n – centrowanie nic nie zmieni, ponieważ kolumny Z są
już scentrowane. Możemy więc nasze wyrażenie jeszcze bardziej uprościć do:
K
1 X
B(Xk∗ ) Xk∗ · ATk
Z =
n · K k=1

(5)

W opisie algorytmu PROXSCAL można znaleźć informację, że wykorzystuje on
rozwiązanie podzielone na wymiary, jednak w przypadku naszego modelu jest ono
identyczne, jak rozwiązanie przy pomocy równania (5). Oczywiście można to zapisać w podziale na kolejne wymiary:



za =


K
1 X
∗
∗
T
B(Xk ) Xk · Ak · ea
n · K k=1
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gdzie ea jest wektorem kolumnowym zawierającym jedynkę na miejscu a i poza
tym same zera (jest to a-ta kolumna macierzy jednostkowej). Zapis taki, o ile
wygodny dla komputera, w naszym przypadku nie wprowadza żadnych istotnych
zmian obliczeniowych.
Otrzymaliśmy więc wzór na nowe, lepiej (lub tak samo dobrze) dopasowane do
danych wejściowych umiejscowienie obiektów w przestrzeni wspólnej, przy ustalonych indywidualnych wagach wymiarów, co jest celem pierwszego kroku algorytmu
PROXSCAL.

Krok 2: Zmiana indywidualnych wag
Przy ustalonej przestrzeni wspólnej Z chcemy tak dopasować wagi Ak , by zmniejszyć ogólną wartość STRESS-u. Zauważmy, że to przestrzeń Z jest elementem
łączącym wszystkich respondentów ze sobą, a wagi są kwestią indywidualną, dlatego dopasowywanie wag każdego respondenta do przestrzeni wspólnej wszystkich
możemy zrobić oddzielnie. Zależy nam, by dla każdego k zmniejszyć wyrażenie majoryzujące STRESS przy pomocy zmiany Ak , a pozostałych elementach wyrażenia
ustalonych, można więc napisać:






µ2 (Ak ) = ck − 2tr ATk · Z T B(Xk∗ ) Xk∗ + tr ATk · Z T V Z · Ak



Zauważmy dodatkowo, że tak naprawdę Ak jest macierzą diagonalną, co znacznie
upraszcza problem policzenia lepszych wag, umożliwiając zrobienie tego oddzielnie
dla każdego wymiaru. Przyjmijmy, że interesuje nas tylko waga wymiaru a, wtedy
µ2a (Ak , Xk∗ ) =





1
ck − 2 wa,k · zaT B(Xk∗ ) x∗a,k + wa,k · zaT V za · wa,k
p
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Gdzie wa,k jest liczbą, a za i x∗a,k są wektorami kolumnowymi mówiącymi o współrzędnych wszystkich obiektów na wymiarze a w przestrzeni wspólnej i w przestrzeni
optymalnej z poprzedniego kroku algorytmu. Zauważmy, że taki zapis umożliwia
nam znaczącą redukcję liczby macierzy w równaniu, nie potrzebujemy też już śladu
macierzy (oznaczanego jako tr), gdyż zależy nam tylko na jednym konkretnym elemencie macierzy wynikowej (tym stojącym na miejscu (a, a)). Otrzymujemy go,
mnożąc przez siebie jedynie te elementy macierzy składowych wyrażenia, które na
niego wpływają, a pomijając pozostałe. Dodatkowe uproszczenie pochodzi z faktu,
że skoro wa,k to liczba, to kolejność mnożenia przez nią nie ma znaczenia, możemy
więc ją „wyciągnąć” przed nawiasy, otrzymując:
µ2 (wa,k ) =





1
2
ck − 2 wa,k zaT B(Xk∗ ) x∗a,k + wa,k
zaT V za
p

Teraz wyraźnie widać, że µ2 (wa,k ) jest funkcją kwadratową, stąd ma ona jedynie
jedno ekstremum o skończonych współrzędnych i jest to minimum. Znalezienie go
jest już relatywnie proste – wystarczy policzyć pochodną i przyrównać ją do zera,
czyli:








µ2 (wa,k )0 = − 2 zaT B(Xk∗ ) x∗a,k + 2wa,k zaT V za ≡ 0






wa,k zaT V za = zaT B(Xk∗ ) x∗a,k



Podzielenie przez zaT V za nie jest problemem, gdyż jest to liczba większa od zera,
jak długo a jest wymiarem jakkolwiek dyskryminującym analizowane obiekty. W
innym przypadku jest to wymiar nieznaczący, stąd zaleca się wtedy zmniejszenie
liczby wymiarów i powtórzenie algorytmu. Finalnie otrzymujemy wzór na nową
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wagę wymiaru a respondenta k postaci


wa,k =

zaT B(Xk∗ ) x∗a,k


zaT V za





Uzyskanie ujemnej wartości wagi wa,k nie stanowi problemu – pamiętajmy, że rezultat działania algorytmu jest zawsze określony z dokładnością do obrotu i przesunięcia. Obrócenie całego wymiaru a w przestrzeni indywidualnej o 180 stopni
nie zmienia istoty wyniku, a daje nam wagę dodatnią równą wartości bezwzględnej
uzyskanego rezultatu.
Finalnie spójrzmy jeszcze raz na naszą funkcję µ2 i sprawdźmy, że stanowi ona
prostą średnią funkcji dla wszystkich respondentów kolejno, a w ramach odpowiedzi jednego respondenta sumę funkcji dla każdego wymiaru przestrzeni wynikowej.
µ2 (X̄, X̄ ∗ ) =

p
K
K X
1 X
1 X
µ2 (Ak , Xk∗ ) =
µ2 (wa,k , Xk∗ )
K k=1
K k=1 a=1
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4. Start Sympleks i start Torgersona

Algorytm PROXSCAL, aby móc poprawnie działać, wymaga jakiegoś punktu, a
raczej konfiguracji początkowej. Punkt startowy w naszym przypadku to ułożenie
punktów w przestrzeni wspólnej Z i macierze wag Ak dla poszczególnych respondentów. Program zaczyna od ustalenia wszystkich wag osi jako jedynek, przyjmuje
więc macierz Ak = I. Praktycznie rzecz biorąc jest to tymczasowe sprowadzenie
problemu skalowania wielowymiarowego różnic indywidualnych do zwykłego skalowania wielowymiarowego, w którym mamy tylko jedno źródło informacji o odległościach (będące uśrednieniem informacji o odległościach od wszystkich respondentów, czyli δ̄i,j =

1
K

PK

i=1 δi,j,k

tworząc macierz uśrednionych odległości ∆Ek ).

PROXSCAL umożliwia zresztą również oddzielne przeprowadzenie takiej analizy,
którą można otrzymać zaznaczając model „identyczność”, a nie jak to ma miejsce
w naszym przypadku „ważony euklidesowy”. Skoro wszystkie wagi zostały ustalone na równe 1, to pozostaje jedynie uzyskać estymację przestrzeni wspólnej –
program oferuje kilka możliwości rozwiązania tego problemu.

Start Sympleks:
Konfiguracja startowa zaproponowana przez Heisera w 1985 roku, a dokładniej
opisana przez Commaneura i Heisera (1993) w późniejszej pracy. Nazwa „sympleks” oznacza wypukłą figurę określoną przez swoje wierzchołki i ich wypukłe
kombinacje. W tym wypadku odnosi się to do regularnego ustawienia startowego
n obiektów w równej odległości od siebie tak, że można je zinterpretować jako
wierzchołki n − 1 wymiarowego sympleksu. Start „sympleks” zaczyna od n wy-
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miarowej przestrzeni wspólnej opisanej macierzą J:


J=



(1 −




 − n1




 − n1



..

.




1

1
)
n

− n1

− n1

...

(1 − n1 )

− n1

...

−n

− n1

(1 − n1 ) . . .

..
.

..
.

...

− n1

− n1

...

− n1





1 
−n 



− n1 



.. 
. 




1
(1 − )
n

Tym początkowym sympleksem jest więc ustawienie wszystkich obiektów na przypisanej im osi w punkcie 1 i 0 na wszystkich pozostałych wymiarach. Aby średnie
z każdej kolumny i wiersza były równe zero, całą tę figurę przesuwa się o − n1 na
każdym wymiarze. Odległość między dowolną parą punktów w takim ustawieniu
wynosi

√

2, bo wszystkie wymiary są względem siebie prostopadłe.


J=
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1

− n − n1 − n1 . . . − n

W ten sposób startowe odległości między wszystkimi obiektami w przestrzeni
wspólnej są sobie równe.
Następnie, ciągle zakładając, że wszystkie indywidualne wagi są równe jeden,
a przestrzeń wspólna jest n-wymiarowa, przeprowadzany jest pierwszy krok zwykłego algorytmu PROXSCAL opisany w podrozdziale . Poprawiając przestrzeń
wspólną, stosujemy więc wzór 5:
K
1 X
Z =
B(Xk∗ ) Xk∗ · ATk
n · K k=1
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Obecnie jednak przyjmuje się, że wszystkie Ak = I, a więc przestrzenie indywidualne są identyczne Xk = Z0 = J.
Zn =

K
1 X
Bk (J) J
n · K k=1

Przypomnijmy, że macierz Bk () jest skonstruowana następująco






−ri,j,k





ri,1,k + ri,2,k + ... + ri,n,k i = j

B(Xk ) = 

ri,j,k =




δ

 d i,j,k
i,j (Xk )



 0

W naszym przypadku ∀i,j di,j (X) =
Bk (J) =







i 6= j

√

di,j (Xk ) 6= 0
di,j (Xk ) = 0

2, stąd macierz Bk (J) przedstawia się jako:

− √12 δi,j,k




 √1

2

i 6= j

(δi,1,k + δi,2,k + ... + δi,n,k ) i = j

Zauważmy również, że średnia z każdego wiersza macierzy Bk (J) wynosi zero,
więc przemnożenie B(J) z lewej strony przez macierz centrującą J nic nie zmieni.
Centrowanie to sprawia bowiem, że średnie z wierszy zerują się, co już w macierzy
Bk (J) zachodzi. Finalnie więc nasza nowa przestrzeń wspólna będzie postaci:
Z =

K
1 X
Bk (J)
n · K k=1

Sumowanie możemy zaaplikować do każdego elementu macierzy Bk (J) oddzielnie.
Przyjmując oznaczenie δ̄i,j =

1
K

PK

i=1 δi,j,k

możemy macierz Z zapisać jako:



1
√
2·n

(δ̄1,2
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Otrzymaliśmy więc ułożenie punktów w n-wymiarowej przestrzeni, jednak w
rzeczywistości interesuje nas przestrzeń wspólna o jedynie p wymiarach. Kolejnym
krokiem algorytmu będzie więc redukcja wymiarów do żądanej liczby. Chcemy
znaleźć taką p-wymiarową macierz Zp , by jak najlepiej, w sensie wartości STRESS
(czyli odchyleń kwadratowych), przybliżała macierz Z. Commaneura i Heisera
(1993) podają, że odbywa się to poprzez minimalizację funkcji:


h(Z, H) = tr (Zp H T − Z)T · V · (Zp H T − Z)



H T · H = Ip

Patrząc geometrycznie na tę funkcję, Zp · H T można interpretować jak włożenie pwymiarowej przestrzeni Zp w n-wymiarową, a następnie jej obrócenie przy pomocy
macierzy H. Minimalizacja h(Z, H) jest więc jednoczesnym szukaniem optymalnej
przestrzeni Zp i obrotu, który najlepiej dopasuje ją do n wymiarowego ułożenia Z.
Problem minimalizacji h(Z, H) posiada analityczne rozwiązanie, ale PROXSCAL
stosuje iteracyjne przybliżanie tego rozwiązania, aby umożliwić użytkownikom nakładanie dodatkowych ograniczeń na przestrzeń wspólną Zp (można ustalić współrzędne konkretnego obiektu albo wymagać, by współrzędne były liniowymi funkcjami zewnętrznych zmiennych itp.). Autorzy programu stosują procedurę:
1. Ustalenie startowej wartości H0 i Z0 . PROXSCAL przeprowadza to poprzez
wybranie z macierzy Z p wierszy, których elementy diagonalne są największe.
H0 posiada te p wybranych wierszy z macierzy jednostkowej I, a pozostałe
z macierzy zerowej (są to same zera). Wtedy ustala się Z0 = B(J)H0 , co
oznacza, że Z0 składa się z p kolumn B(J), które mają największe elementy
diagonalne.
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2. Minimalizacja ze względu na H przy ustalonym Zp poprzez przyjęcie
H = P QT , gdzie macierze P i Q pochodzą z dekompozycji względem wartości
szczególnych (dokładny opis rozkładu macierzy na wartości szczególne można
znaleźć w książce Kincaid’a i Cheney’a „Analiza Numeryczna” (2006) str.
277-279) (Singular Value Decomposition) macierzy B(J)Zp = P LQT .
3. Minimalizacja ze względu na Zp przy ustalonym H. Ten krok może przebiegać
różnie zależnie od ograniczeń nałożonych na Zp . W naszym przypadku nie
nakładamy dodatkowych ograniczeń, więc wygląda on następująco:
Zp = Z · H.
4. Sprawdzenie, czy poprawa względem poprzedniej iteracji przekroczyła wybraną wartość graniczną. Jeśli zmiana jest duża, to przeprowadza się kolejną
iterację, jeśli jest poniżej wartości granicznej, to algorytm kończy działanie
i podaje aktualny wynik jako finalny rezultat.
W ten sposób finalnie otrzymujemy macierz Zp , która wraz z Ak = I tworzy
startowy układ obiektów i wag dla algorytmu PROXSCAL.

Start Torgersona:
Uzyskanie przestrzeni wspólnej w tej wersji startu wykorzystuje algorytm klasycznego skalowania wielowymiarowego. Wszystkie informacje o odległościach otrzymane od różnych respondentów są uśredniane, aby stworzyć jedną macierz odległości między obiektami ∆Ek . Macierz ta jest następnie poddawana klasycznemu skalowaniu (dokładny opis metody klasycznego skalowania wielowymiarowego można
znaleźć w Kietlińska-Zaleska 2013):
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1. Odległości źródłowe (elementy macierzy ∆Ek ) są podnoszone do kwadratu,
(2)

tworząc macierz ∆Ek .
(2)

2. Macierz ∆Ek jest centrowana ze względu na kolumny i wiersze, dzięki czemu
średnia z każdego wiersza i kolumny jest równa zero. Można to zapisać jako
(2)

B∆(2) = − 21 J∆Ek J.
Ek

3. Macierz B∆(2) jest poddawana dekompozycji na macierze Q zawierające wekEk

tory własne i macierz wartości własnych Λ, tak że B∆(2) = Q · Λ · QT
Ek

4. Macierz Λ jest obcinana do p (żądana liczba wymiarów) kolumn i wierszy
zawierających największe dodatnie wartości własne (ujemne wartości własne
są pomijane lub zerowane), tworząc macierz Λp . Równocześnie z macierzy Q
usuwane są kolumny, tak by pozostały jedynie te odpowiadające wartościom
własnym pozostawionym w Λp .
1

5. Startowa przestrzeń wspólna ustalana jest jako Z0 = Qp · Λp2
Podobnie, jak wspomniany w algorytm INDSCAL, tak start Torgersona korzysta
z klasycznego skalowania wielowymiarowego i bazuje na funkcji błędu Strain.
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ANEKS DO ROZDZIAŁU 6
Tłumaczenie ankiety Amiela i Cowella (1992)
Ankieta dot. nierówności dochodowych
Kwestionariusz dotyczy opinii na temat nierówności dochodów. Chcielibyśmy poznać Pana/i
poglądy na przykładzie kilku hipotetycznych sytuacji. Pytania dotyczą Pana/i osobistych
przekonań i poglądów, więc nie ma „poprawnych” bądź „niepoprawnych” odpowiedzi.
Opinie ekonomistów i badaczy nierówności dochodowych w sprawach, o które pytamy,
różnią się. Pana/i odpowiedzi pomogą poznać, w jaki sposób są postrzegane i oceniane te
nierówności. Bardzo dziękujemy za Pana/i udział. Kwestionariusz jest anonimowy (prosimy
go nie podpisywać).
W każdym z pierwszych dziewięciu pytań jest Pan/i proszony/a o porównanie ze sobą dwóch
rozkładów dochodów. Prosimy wskazać, który z nich uważa Pan/i za bardziej nierówny przez
zakreślenie literki A albo B. Jeśli sądzi Pan/i, że oba podziały są tak samo nierówne, prosimy
zakreślić zarówno literkę A i B.

1.

A = (5, 8, 10)

B = (10, 16, 20)

2.

A = (5, 8, 10)

B = (10, 13, 15)

3.

A = (5, 8, 10)

B = (5, 5, 8, 8, 10, 10)

4.

A = (1, 4, 7, 10, 13)

B = (1, 5, 6, 10, 13)

5.

A = (4, 8, 9)

B = (5, 6, 10)

6.

A = (4, 7, 7, 8, 9)

B = (5, 6, 7, 7, 10)

7.

A = (5, 5, 5, 10)

B = (5, 5, 10, 10)

8.

A = (5, 5, 10, 10)

B = (5, 10, 10, 10)

9.

A = (5, 5, 5, 10)

B = (5, 10, 10, 10)
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W każdym z pytań od 10. do 14. przedstawiono hipotetyczną zmianę w podziale dochodów i
trzy możliwe poglądy na ten temat, oznaczone (a), (b) i (c). Prosimy zakreślić literę, która
odpowiada poglądowi najbardziej zbliżonemu do Pańskiego. Jeśli chce Pan/i coś dodać lub
uzasadnić swoją odpowiedź, prosimy o dopisywanie uwag i komentarzy na marginesie.
10. Przypuśćmy, że podwoimy dochód każdej osoby w społeczeństwie, w którym dochody są
zróżnicowane.
(a) Udział dochodu każdej osoby w sumie dochodów pozostał taki sam, więc nierówność
nie uległa zmianie.
(b) Dzięki takiej zmianie zarabiający więcej zyskali więcej, więc nierówność się
zwiększyła.
(c) Po podwojeniu dochodów więcej osób ma wystarczająco pieniędzy, by zaspokoić
swoje podstawowe potrzeby, więc nierówność zmalała.
Czy przeczytanie powyższego tekstu zmieniło Pana/i opinię na temat pytania 1.? Jeśli tak, to
prosimy wpisać tu nową odpowiedź: A, B lub A i B (jeśli uważa Pan/i oba rozkłady z
pytania 1. za tak samo nierówne): …………………………………………
11. Przypuśćmy, że dodamy taką samą, ustaloną sumę pieniędzy do zarobków każdej osoby
w społeczeństwie, w którym dochody są zróżnicowane.
(a) Nierówność zmniejszyła się, ponieważ udział bogatych w sumie wszystkich dochodów
zmalał.
(b) Nierówność pozostała taka sama.
(c) Nierówność zwiększyła się.
Przypuśćmy, że zamiast dodawać taką samą sumę pieniędzy do zarobków każdej osoby,
odejmiemy od ich dochodów ustaloną ilość? W takiej sytuacji nierówność…
(a) Pozostanie taka sama
(b) Zwiększy się
(c) Zmniejszy się
Czy przeczytanie powyższego tekstu zmieniło Pana/i opinię na temat pytania 2.? Jeśli tak, to
prosimy wpisać nową odpowiedź (A, B lub A i B) tutaj:…………………………………
12. Przypuśćmy, że podwoimy 3-osobowe społeczeństwo łącząc je z jego identyczną kopią
(otrzymujemy więc społeczeństwo 6 osób składające się z trzech par identycznych
bliźniaków).
(a) Nierówność dochodów 6-osobowego społeczeństwa jest taka sama, jak 3-osobowego,
ponieważ względne udziały w dochodach nie uległy zmianie.
(b) Nierówność dochodów 6-osobowego społeczeństwa jest mniejsza niż 3-osobowego,
ponieważ w 6-osobowym społeczeństwie są ludzie, którzy zarabiają tyle samo.
(c) Nierówność dochodów 6-osobowego społeczeństwa jest większa niż 3-osobowego.
Czy przeczytanie powyższego tekstu zmieniło Pana/i opinię na temat pytania 3.? Jeśli tak, to
prosimy wpisać nową odpowiedź (A, B lub A i B) tutaj: …………………………………
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13. Przypuśćmy, że przekażemy pewną część dochodu osoby, która zarabia
więcej, osobie, która zarabia mniej, bez zmieniania dochodów kogokolwiek innego. Po
tym transferze osoba, która wcześniej zarabiała więcej, nadal ma wyższe zarobki.
(a) Nierówność dochodów w społeczeństwie zmalała.
(b) Względna pozycja innych osób zmieniła się w efekcie tego transferu. Dlatego nie
możemy powiedzieć, w jaki sposób zmieniła się nierówność.
(c) Żadne z powyższych
Czy przeczytanie powyższego tekstu zmieniło Pana/i opinię na temat pytania 4.? Jeśli tak, to
prosimy wpisać nową odpowiedź (A, B lub A i B) tutaj: …………………………………
14. Przypuśćmy, że mamy dwa społeczeństwa: A i B. Oba są tak samo liczne i mają taką
samą sumę dochodów, ale różnią się podziałem tych pieniędzy. Do społeczeństwa A
dołączyła grupa C, a do społeczeństwa B grupa C’. Grupy C i C’ są identyczne.
(a) Społeczeństwo, które początkowo charakteryzowało się większą nierównością
dochodów, po połączeniu nadal ma bardziej nierówno rozdzielone zarobki.
(b) Nie da się określić, które społeczeństwo będzie miało bardziej nierówny podział
dochodów po dołączeniu do niego nowej grupy bez znajomości dokładnego podziału
dochodów.
(c) Żadne z powyższych.
Czy przeczytanie powyższego tekstu (w połączeniu z Pańską odpowiedzią na pytanie 5.)
zmieniło Pana/i opinię na temat pytania 6.? Jeśli tak, to prosimy wpisać nową odpowiedź
(A, B lub A i B) tutaj : …………………………………
15. Przypuśćmy, że mamy społeczeństwo składające się z n osób. Znajduje się w nim jedna
bogata osoba, a wszyscy pozostali (n-1 osób) są tak samo biedni. Pojedynczo, kolejne
biedne osoby zwiększają swój dochód do poziomu osoby bogatej, aż do momentu, gdy
wszyscy, poza jedną osobą, są bogaci. Prosimy zaznaczyć odpowiedź najlepiej opisującą
tę sytuację:
(a) Nierówność stale zwiększa się.
(b) Nierówność stale zmniejsza się.
(c) Nierówność najpierw się zwiększa, a potem zmniejsza.
(d) Nierówność najpierw się zmniejsza, a potem zwiększa.
(e) Nierówność pozostaje taka sama przez cały czas.
(f) Żadne z powyższych
Czy przeczytanie powyższego tekstu zmieniło Pana/i opinię na temat pytań 7., 8. i 9.? Jeśli
tak, to prosimy wpisać nową odpowiedź (A, B lub A i B) tutaj :
7: ………………… 8: ………………… 9: …………………

Prosimy napisać, na jakim kierunku Pan/i studiuje: ………………………………………
Dziękujemy za Pana/i pomoc!
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Modyfikacja ankiety Amiela i Cowella (1992)
Ankieta dot. nierówności dochodowych

Niniejszy kwestionariusz dotyczy opinii różnych osób na temat nierówności dochodów.
Chcielibyśmy poznać Pana/i poglądy na przykładzie kilku hipotetycznych sytuacji. Chodzi
nam o poznanie Pana/i własnych, osobistych przekonań i poglądów, więc nie ma
„poprawnych” bądź „niepoprawnych” odpowiedzi. Kwestionariusz jest anonimowy (prosimy
go nie podpisywać), a w każdym momencie można zmienić swoje wcześniejsze odpowiedzi.
Bardzo dziękujemy za Pana/i udział.

Alfa-, Beta- i Gammalandia to trzy małe kraje, w których — podobnie jak w Polsce — walutą
jest złotówka. Są one do siebie podobne pod względem rozwoju gospodarczego, różnią się
jednak rozkładem zarobków. Wykresy w kolejnych pytaniach pokazują rozkład dochodów
netto (na rękę) w tych krajach. Populacja każdego kraju jest podzielona na kilka grup, z
których każda ma taką samą liczbę osób. Słupki na wykresach prezentują dochód
otrzymywany przez każdego członka danej grupy. Przykładowo wykres A prezentuje rozkład
podział pieniędzy między 5 grup. Jedna piąta (20%) populacji otrzymuje tysiąc złotych
miesięcznie, kolejna jedna piąta populacji zarabia 2 tysiące złotych, itd.
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1. Poniżej znajdują się trzy wykresy przedstawiające rozkłady dochodów w Alfalandii
(oznaczony literą A), Betalandii (oznaczony literą B) i Gammalandii (oznaczony literą G).
Który spośród tych trzech rozkładów uważa Pan/Pani za najbardziej, a który za najmniej
nierówny? Jeśli uważa Pan/i, że dwa rozkłady są tak samo nierówne, proszę wpisać dwie
litery na jednym poziomie w miejscu na odpowiedź.
Najbardziej nierówny jest rozkład: …. …. ….
(proszę wpisać odpowiednią literę)

Najmniej nierówny jest rozkład:

…. …. ….

(proszę wpisać odpowiednią literę)

Trudno powiedzieć
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2. Przypuśćmy, że w pewnym kraju podwoimy dochód każdej osoby. Czy Pana/i
zdaniem w takiej sytuacji:
a. Nierówność zmaleje
b. Nierówność pozostanie taka sama
c. Nierówność wzrośnie
d. Zależy od sytuacji w tym kraju
e. Trudno powiedzieć
3. Przypuśćmy, że w pewnym kraju dodamy 1000 złotych do zarobków każdej osoby . Czy
w Pana/i zdaniem w takiej sytuacji:
a. Nierówność zmaleje
b. Nierówność pozostanie taka sama
c. Nierówność wzrośnie
d. Zależy od sytuacji w tym kraju
e. Trudno powiedzieć

4. Przypuśćmy, że zamiast dodawania odejmiemy od zarobków każdej osoby 1000 złotych.
Czy Pana/i zdaniem w takiej sytuacji:
a. Nierówność zmaleje
b. Nierówność pozostanie taka sama
c. Nierówność wzrośnie
d. Zależy od sytuacji w tym kraju
e. Trudno powiedzieć
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5. Poniżej znajdują się trzy wykresy przedstawiające rozkłady dochodów w Alfalandii
(oznaczony literą A), Betalandii (oznaczony literą B) i Gammalandii (oznaczony literą G).
Który spośród tych trzech rozkładów uważa Pan/Pani za najbardziej, a który za najmniej
nierówny? Jeśli uważa Pan/i, że dwa rozkłady są tak samo nierówne, proszę wpisać dwie
litery na jednym poziomie w miejscu na odpowiedź.
Najbardziej nierówny jest rozkład: …. …. ….
(proszę wpisać odpowiednią literę)

Najmniej nierówny jest rozkład:

…. …. ….

(proszę wpisać odpowiednią literę)

Trudno powiedzieć
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6. Społeczeństwo Alfalandii składa się z kilku grup, członkowie jednej z nich
uzyskują bardzo wysokie dochody, natomiast w pozostałych grupach zarobki są bardzo
niskie. Wyobraźmy sobie teraz, że biedne grupy zaczynają się stopniowo bogacić, tak, iż
dochody w każdej z nich stopniowo dorównują do poziomu dochodów w grupie o bardzo
wysokich dochodach. Najpierw jedna z grup, w której pierwotnie dochody były bardzo
niskie, dorównuje do tego poziomu, potem kolejna, potem jeszcze jedna, i tak dalej, aż do
momentu, gdy członkowie tylko jednej mają bardzo niskie dochody, zaś członkowie
pozostałych bardzo wysokie. Prosimy zaznaczyć, która z poniższych odpowiedzi najlepiej
opisuje, jak zmienia się poziom nierówności w Alfalandii w miarę, jak kolejne grupy się
bogacą:
a. Nierówność stale zwiększa się
[rozkład z jedną mało zarabiającą grupą jest najmniej nierówny]
b. Nierówność stale zmniejsza się
[rozkład z jedną mało zarabiającą grupą jest najbardziej nierówny]
c. Nierówność najpierw się zwiększa, a potem zmniejsza
[rozkład w którym połowa grup zarabia mało, a połowa dużo jest najbardziej
nierówny]
d. Nierówność najpierw się zmniejsza, a potem zwiększa
[rozkład w którym połowa grup zarabia mało, a połowa dużo jest najmniej
nierówny]
e. Nierówność pozostaje taka sama przez cały czas
[wszystkie rozkłady są tak samo nierówne]
f. Trudno powiedzieć
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7. Poniżej znajdują się wykresy przedstawiające rozkłady dochodów w Alfalandii (oznaczony
literą A) i Betalandii (oznaczony literą B). Który spośród nich uważa Pan/i za bardziej
nierówny?
a. A jest bardziej nierówny
b. B jest bardziej nierówny
c. Są tak samo nierówne
d. Trudno powiedzieć
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8. Poniżej znajdują się wykresy przedstawiające rozkłady dochodów w Alfalandii (oznaczony
literą A) i Betalandii (oznaczony literą B). Który spośród nich uważa Pan/i za bardziej
nierówny?
a. A jest bardziej nierówny
b. B jest bardziej nierówny
c. Są tak samo nierówne
d. Trudno powiedzieć
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9. Przypuśćmy, że mamy dwa kraje: Alfa i Beta-landię. Oba są tak samo liczne i mają taką
samą sumę dochodów, ale różnią się podziałem tych pieniędzy. Do obu społeczeństw
dołącza grupa imigrantów z Deltalandii (taka sama do każdego z państw).
a. Społeczeństwo, które początkowo charakteryzowało się większą nierównością
dochodów, po połączeniu nadal ma bardziej nierówno rozdzielone zarobki.
b. Zależy od sytuacji w tych krajach.
c. Żadne z powyższych, moim zdaniem ……………………………………………
……………………………………….…………………………………………..
d. Trudno powiedzieć
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10. Poniżej znajdują się trzy wykresy przedstawiające rozkłady dochodów w Alfalandii
(oznaczony literą A), Betalandii (oznaczony literą B) i Gammalandii (oznaczony literą G).
Który spośród tych trzech rozkładów uważa Pan/Pani za najbardziej, a który za najmniej
nierówny? Jeśli uważa Pan/i, że dwa rozkłady są tak samo nierówne, proszę wpisać dwie
litery na jednym poziomie w miejscu na odpowiedź.
Najbardziej nierówny jest rozkład: …. …. ….
(proszę wpisać odpowiednią literę)

Najmniej nierówny jest rozkład:

…. …. ….

(proszę wpisać odpowiednią literę)

Trudno powiedzieć
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11. Przypuśćmy, że jedna z grup w Alfalandii przekazuje część swojego dochodu innej grupie.
Pierwsza z tych grup jest zamożniejsza od drugiej i pozostaje zamożniejsza po tym
transferze. Dochody wszystkich pozostałych grup pozostają bez zmian. Czy według
Pana/Pani przekazanie części dochodu przez grupę zamożniejszą grupie uboższej
spowodowało, że:
a. Nierówność zmalała
b. Nierówność pozostała bez zmian
c. Nierówność wzrosła
d. Zależy od sytuacji w tym kraju
e. Trudno powiedzieć
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12. Poniżej znajdują się wykresy przedstawiające rozkłady dochodów w 3 osobowej
Alfalandii (oznaczony literą A) i 6 osobowej Betalandii (oznaczony literą B). Który
spośród zaprezentowanych rozkładów uważa Pan/i za bardziej nierówny?
a. A jest bardziej nierówny
b. B jest bardziej nierówny
c. Są tak samo nierówne
d. Trudno powiedzieć
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13. Przypuśćmy, że Alfa- i Deltalandia postanowiły połączyć się w jeden kraj. Wyobraźmy
sobie także, że przed połączeniem rozkład dochodów w obu krajach był identyczny: każdy
kraj składał się z trzech grup o jednakowych liczebnościach, zaś dochody członków danej
grupy w Alfalandii były takie same, jak dochody w odpowiadającej jej grupie w
Deltalandii. Po połączeniu Alfalandii z Deltalandią, poziom nierówności dochodów
będzie…
a. Wyższy niż w Alfalandii
b. Taki sam, jak w Alfalandii
c. Niższy niż w Alfalandii
d. Zależy od sytuacji w tych krajach
e. Trudno powiedzieć

Prosimy napisać, na jakim kierunku Pan/i studiuje:
……………………………………….

Dziękujemy za Pana/i pomoc!
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Definicje niezrozumiałych i nielogicznych odpowiedzi
Pytania zgodnie z numeracją w oryginalnym
kwestionariuszu

Niezrozumiałe lub sprzeczne odpowiedzi

sprzeczna

Niezależność od skali i od dodania stałej

P1 niezależność od skali
Numeryczne P2 niezależność od dodania
stałej
P1 = zmniejsza nierówność & P2 = tak samo nierówne
P1 = zmniejsza nierówność & P2 = zwiększa nierówność
P10 = tak samo nierówne & P11a = tak samo nierówne
P10 niezależność od skali
P10 = tak samo nierówne & P11a = zwiększa nierówność
P11a niezależność od dodania P10 = zmniejsza nierówność & P11a = tak samo nierówne
stałej - dodawanie
P10 = zmniejsza nierówność & P11a = zwiększa nierówność
Tekstowe
P11a niezależność od dodania P11a = zwiększa nierówność & P11b = zwiększa nierówność
stałej - dodawanie
P11a = zmniejsza nierówność& P11b = zmniejsza nierówność
P11b niezależność od dodania P11a = tak samo nierówne & P11b ~= tak samo nierówne
stałej - odejmowanie
P11a ~= tak samo nierówne & P11b = tak samo nierówne
P1 ~= P10 (za wyjątkiem odpowiedzi "trudno powiedzieć"
itp..)
Tekstowe vs. P1 vs. P10
Numeryczne
P2 ~= P11a (za wyjątkiem odpowiedzi "trudno powiedzieć"
P2 vs P11a
itp..)
Symetria
Tekstowe vs.
P3 ~= P12 (za wyjątkiem odpowiedzi "trudno powiedzieć"
populacji
Numeryczne P2 vs. P12
itp..)
Reguła
Tekstowe vs.
P4 vs. P13
transferów
Numeryczne
P4 ~= zmniejsza nierówność & P13 = zmniejsza nierówność
Tekstowe vs.
Dekompozycja
Numeryczne P5 & P6 vs. P14
P5 ~= P6 & P14 = tak samo nierówne
Pytanie numer 4 w zmodyfikowanym kwestionariuszu oznacza porównanie przykładów A i B, z pominięciem przykładu G.

niezrozumiała

P1 = tak samo nierówne & P2 = tak samo nierówne
P1 = tak samo nierówne & P2 = zwiększa nierówność
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Ankieta dotycząca nierówności dochodowych
Celem badania jest poznanie Państwa poglądów na temat nierówności dochodów, tak
by móc lepiej oceniać jej natężenie. W kwestionariuszu nie ma „złych” odpowiedzi, gdyż
interesują nas jedynie Państwa osobiste opinie. Ankieta jest w pełni anonimowa. Z góry
bardzo dziękujemy za wzięcie udziału w badaniu.
Wraz z ankietą otrzymał/a Pan/i 10 karteczek zawierających podziały zarobków.
Przykłady te opisują kraje podobne pod względem rozwoju gospodarczego, w których –
jak w Polsce – walutą jest złotówka. Populacja każdego kraju jest podzielona na 5 równych
grup, czyli liczących tyle samo osób. Stosy monet na wykresach prezentują dochód netto
(na rękę) otrzymywany przez każdego członka danej grupy. Przykładowo wykres A
prezentuje kraj, w którym jedna piąta (20%) populacji otrzymuje tysiąc złotych miesięcznie,
kolejna jedna piąta zarabia 2 tysiące złotych, itd.
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1. Który z otrzymanych przykładów charakteryzuje się według Pana/i najmniejszą
nierównością dochodów? [można wskazać więcej niż jeden podział]
………………………………….. [proszę wpisać symbol podziału]
2. Który z otrzymanych przykładów charakteryzuje się według Pana/i największą
nierównością dochodów? [można wskazać więcej niż jeden podział]
………………………………….. [proszę wpisać symbol podziału]
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3. Proszę podzielić otrzymane przykłady na grupy według ich podobieństwa
względem nierówności dochodów. Grup może być dowolnie dużo lub mało. Każdy
przykład może być tylko w jednej grupie. Można też tworzyć grupy, w których jest
tylko jeden przykład.
Proszę wpisać symbole przykładów, które znalazły się w kolejnych grupach
(kolejność grup jest nieistotna):
 …………………………………………………………………………………


…………………………………………………………………………………



…………………………………………………………………………………



…………………………………………………………………………………



…………………………………………………………………………………



…………………………………………………………………………………



…………………………………………………………………………………



…………………………………………………………………………………



…………………………………………………………………………………



…………………………………………………………………………………

4. Jaka jest Pana/i płeć?
M
K
5. Na jakim kierunku, lub kierunkach aktualnie Pan(i) studiuje lub studiowała?
o Socjologia (IS UW)
o …………………………………
o …………………………………
6. W jakiej miejscowości mieszkał/a Pan/i przed rozpoczęciem studiów?
o
W Warszawie
o
W okolicach Warszawy (do 50km)
o
W Polsce, dalej niż 50 km od Warszawy
o
Poza granicami Polski
Bardzo dziękujemy za Pana/i udział!

Będziemy wdzięczni za wszelkie uwagi i komentarze do badania:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
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Współrzędne punktów na mapie percepcji
Tabela 1
Współrzędne podziałów dochodów na mapie percepcji zaprezentowanej na rysunku 9
w rozdziale 7.
Wymiar
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J

1
-0,504
-0,418
-0,574
-0,251
-0,488
0,101
0,583
0,632
0,532
0,387

2
0,396
0,507
0,141
-0,598
-0,435
-0,603
-0,341
-0,182
0,507
0,608
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Ankieta dot. nierówności dochodowych

Celem badania jest poznanie Państwa poglądów na temat nierówności dochodów, tak by
móc lepiej oceniać ich natężenie. W kwestionariuszu nie ma „złych” odpowiedzi, gdyż
interesują nas jedynie Państwa osobiste opinie. Ankieta jest w pełni anonimowa. Z góry
bardzo dziękujemy za wzięcie udziału w badaniu.
W kolejnych pytaniach zaprezentowane zostaną przykłady opisujące kraje podobne pod
względem rozwoju gospodarczego, w których —jak w Polsce — walutą jest złotówka.
Populacja każdego kraju jest podzielona na 5 równych grup, czyli liczących tyle samo osób.
Stosy monet na wykresach prezentują dochód netto (na rękę) otrzymywany przez każdego
członka danej grupy. Przykładowo wykres  prezentuje kraj, w którym jedna piąta (20%)
populacji otrzymuje tysiąc złotych miesięcznie, kolejna jedna piąta zarabia 2 tysiące złotych,
itd.
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1. Jak bardzo podobne pod względem nierówności są poniższe podziały pieniędzy?
Który z nich jest bardziej nierówny? Proszę zaznaczyć literą X pozycję na
„termometrze” najlepiej odzwierciedlającą Pana(-i) poglądy
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2. Jak bardzo podobne pod względem nierówności są poniższe podziały pieniędzy?
Który z nich jest bardziej nierówny? Proszę zaznaczyć literą X pozycję na
„termometrze” najlepiej odzwierciedlającą Pana(-i) poglądy
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3. Jak bardzo podobne pod względem nierówności są poniższe podziały pieniędzy?
Który z nich jest bardziej nierówny? Proszę zaznaczyć literą X pozycję na
„termometrze” najlepiej odzwierciedlającą Pana(-i) poglądy
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4. Jak bardzo podobne pod względem nierówności są poniższe podziały pieniędzy?
Który z nich jest bardziej nierówny? Proszę zaznaczyć literą X pozycję na
„termometrze” najlepiej odzwierciedlającą Pana(-i) poglądy
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5. Jak bardzo podobne pod względem nierówności są poniższe podziały pieniędzy?
Który z nich jest bardziej nierówny? Proszę zaznaczyć literą X pozycję na
„termometrze” najlepiej odzwierciedlającą Pana(-i) poglądy
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1. Biorąc pod uwagę swoją sytuację i sytuację Pana(-i) rodziny, proszę powiedzieć, czy
jest Pan(i) zadowolony(-a) ze swej obecnej sytuacji finansowej?
 Zadowolony(-a)
 Mniej więcej zadowolony(-a)
 Niezadowolony(-a)
 Nie wiem

2. Czy ogólnie biorąc uważa Pan(i), że w porównaniu z dochodami innych rodzin w
Polsce, dochody Pana(-i) rodziny są znacznie niższe niż przeciętne, nieco niższe,
przeciętne, nieco wyższe, czy znacznie wyższe niż przeciętne?
 Znacznie niższe niż przeciętne
 Nieco niższe niż przeciętne
 Przeciętne
 Nieco wyższe niż przeciętne
 Znacznie wyższe niż przeciętne

3. Jaki minimalny dochód netto (na rękę) Pana/i zdaniem jest niezbędnych do „godnego
życia” dla dorosłej samotnej osoby?
……………………
4. Na ile zgadza się Pan(i) z poniższymi stwierdzeniami?
Rząd powinien zmniejszać różnice w dochodach pomiędzy bogatymi a biednymi
Ani się
Zdecydowanie
Zdecydowanie
Nie zgadzam
Zgadzam się zgadzam ani
się nie
się zgadzam
się
nie zgadzam
zgadzam

Nierówność dochodów w Polsce jest zbyt duża
Ani się
Zdecydowanie
Zdecydowanie
Nie zgadzam
Zgadzam się zgadzam ani
się nie
się zgadzam
się
nie zgadzam
zgadzam

Trudno
powiedzieć

Trudno
powiedzieć

Nierówność dochodów w Polsce jest większa niż w innych krajach Unii Europejskiej
Ani się
Zdecydowanie
Zdecydowanie
Nie zgadzam
Trudno
Zgadzam się zgadzam ani
się nie
się zgadzam
się
powiedzieć
nie zgadzam
zgadzam
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5. Jaka jest Pana(-i) płeć?

Mężczyzna

Kobieta

6. W jakiej miejscowości mieszkał/a Pan/i przed rozpoczęciem studiów?

W Warszawie

W okolicach Warszawy (do 50km)

W Polsce, dalej niż 50 km od Warszawy

Poza granicami Polski

7. Na jakim kierunku, lub kierunkach aktualnie Pan(i) studiuje lub studiowała?





………………………………… Rok studiów: ……….
…………………………………
…………………………………
………………………………….

Będziemy wdzięczni za wszelkie uwagi i komentarze do badania, prosimy wpisywać je tutaj:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Bardzo dziękujemy za Pana(-i) udział!
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Rotacja przykładów w pytaniach
Głównym elementem badania były pytania o porównanie trzech podziałów:

Podział
główny
Podział
lewy

Podział
prawy

Kolejność przykładów w powyższych pytaniach mógł mieć wpływ na odpowiedzi
respondentów, dlatego zastosowano rotację. Trójkątny charakter pytań bardzo komplikuje ten
proces, dlatego został on rozbity na trzy elementy:
1. Ustalenie liczby konfiguracji całego zestawu na literach ABCDE, z
pominięciem tego, który podział jest lewy, a który prawy.
2. Przypisanie konkretnych podziałów literom ABCDE.
3. Określenie, który podział jest lewy, a który prawy – w każdej karcie możliwe są
dwa ułożenia.
Konfiguracje całego zestawu
Jest pięć pytań trójkątnych, na pięciu kolejnych stronach ankiety. Przyjmijmy, że każdy
podział powinien być podziałem głównym dokładnie raz. Kolejność kartek jest z góry ustalona,
gdyż litery stosujemy jedynie dla ustalenia uwagi – to jest ten element, który po zakończeniu
całego rozumowania będziemy rotować tzn. przypisywać konkretne podziały literom.
Umiejscowienie podziału na prawo lub lewo na dole karty nie ma początkowo znaczenia –
będziemy się tym zajmować później. Mamy więc zestaw:

A

B

C

D

E
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Do podziału A można dolosować 2 przykłady na (4 po 2) = 6 sposobów. Przykładowo
B i C. Porównanie z wszystkimi innymi podziałami wymaga, aby A znalazło się na kartach
dwóch pozostałych przykładów: na przykładzie jest to D i E.
W przykładzie wybór B i C jest istotny o tyle, że karty B i C są odpowiednio 2. i 3.,
dlatego wypisując wszystkie kombinacje uwzględniono, że zamiast B i C równie dobrze
mogły się wylosować inne litery. Nie zmienia to rozumowania, ale modyfikuje kształt finalnej
konfiguracji. Analogicznie w przypadku innych przypisanych liter.

A
B

B

C

D
A

C

E
A

Do kartki podziału, który został wylosowany na lewo karty A w poprzednim kroku (w
naszym przykładzie to B) można teraz dobrać 2 podziały na 3 sposoby (bo z A już został
porównany, czyli zostały trzy podziały C, D i E, a spośród nich wyrzucamy tylko jeden).
Uwaga: skoro tylko jeden podział został nieporównany z podziałem B, to B musi trafić na
kartę tego podziału, aby wszystkie pary zawierające B znalazły się w ankiecie.
Przypadek 1. = 2 sposoby. Wylosowane podziały zawierają podział C1 i jeden z
pozostałych dwóch podziałów D albo E (dwie możliwości, czyli dwa sposoby), dla ustalenia
uwagi niech będzie to D2.

A
B

B
C

C

C
D

D
A

E
A

B

Przykład C w takim układzie został już porównany z przykładem A i B, więc musi zostać
porównany z D i E, które znajdą się na jego karcie.

1
2

inaczej mówiąc na karcie przykładu lewego w A jest przykład, który jest prawy na karcie A
inaczej mówiąc podział, który jest pierwszy legalny od lewej w zestawie ABCDE.
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B
C

C

C

D

D

D
E

E

A

A

B

Analogicznie D został już porównany z B i C, więc pozostał tylko podział E do porównania.
Stąd:

A
B

B
C

C

C
D

D

D
E

A

E
E

B

A

Przypadek 2 = 1 sposób. Wylosowano dwa podziały, które nie pojawiły się na karcie A, w
naszym przykładzie są to D i E.

A

B

B
C

D

C
E

D

B

E

A

A

Teraz musimy dolosować drugi podział do wpisania na kartę C, może to być D albo E, co
tworzy dwa kolejne przypadki
Przypadek 2.1 = 1 sposób. Na kartę C wpisujemy D. Wtedy C musi znaleźć się na karcie E,
żeby być również z tym podziałem porównanym. Co pozostawia tylko jedno wolne miejsce
na karcie D, które musi zostać zajęte przez E.

A
B

B
C

D

C
E

B

D
D

A

E
E

A

C

Przypadek 2.2 = 1 sposób. Na kartę C wpisujemy E. Wtedy C musi znaleźć się na karcie D,
a D na karcie E.

A
B

B
C

D

C
E

B

D
E

A

E
C

A

D
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Ogólnie więc jest 6 * (2 + 1*(1+1)) = 6*4=24 konfiguracje.
Lista wszystkich konfiguracji

Poniżej przedstawiona jest lista wszystkich konfiguracji opisanych w poprzedniej sekcji.

A
B

B
C

C

C
D

D

D
E

E

E
A

A

B

1.

A
C

B
D

E

C
A

D

D
B

B

E
E

A

C

2.

A
D

B
E

C

C
A

A

D
D

E

E
B

B

C

3.

A
B

B
D

D

C
C

E

D
A

C

E
E

A

B

4.

A
B

B
E

E

C
C

D

D
A

A

E
B

C

D

5.

A
C

B
E

D

C
A

E

D
B

A

E
C

B

D

6.

A
B
7.

B
C

C

C
E

E

D
D

A

E
B

D

A
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B

C

A

D

D

D

C

E

E

E

B

B

A

8.

A
D

B

E

A

C

D

B

D

A

E

E

C

C

B

9.

A
B

B
D

D

C
E

A

D
B

E

E
C

C

A

10.

A
B

B
E

E

C
D

A

D
B

C

E
A

D

C

11.

A
C

B
E

A

C
C

E

D
D

B

E
A

D

B

12.

A
B

B
C

E

C
D

D

D
B

A

E
E

C

A

13.

A
C

B
D

A

C
E

E

D
B

B

E
C

D

A

14.

A
D
15.

B
E

A

C
C

E

D
A

C

E
B

B

D
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A
B

B
D

E

C
C

A

D
E

C

E
B

D

A

16.

A
B

B

E

D

C

C

A

D

D

E

E

A

C

B

17.

A
C

B
E

A

C
D

D

D
B

E

E
A

B

C

18.

A
B

B
C

D

C
E

E

D
B

C

E
A

A

D

19.

A
C

B
D

D

C
A

B

D
E

C

E
E

A

B

20.

A
D

B
E

E

C
A

A

D
B

B

E
C

C

D

21.

A
B

B
D

C

C
E

A

D
D

E

E
B

C

A

22.

A
B
23.

B
E

C

C
D

E

D
A

A

E
C

D

B
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B
E

E

C
B

A

D
A

D

E
D

B

C

24.
Dolne podziały: prawy i lewy
Najprostszym sposobem jest określane dla każdego pytania oddzielnie, który przykład
jest prawy, a który lewy. Dla każdego pytania mamy wtedy dwie opcje, pytań jest pięć, więc
możliwych konfiguracji jest 25= 32 możliwości. Dopuszczamy wtedy możliwość, że jakiś
przykład zawsze będzie prawy, albo zawsze lewy.
Przyjęcie założenia, że każdy podział powinien w ankiecie wystąpić raz jako lewy, a
raz jako prawy ograniczy liczbę możliwych kombinacji. Uporządkowanie podziałów w
ramach każdego pytania byłoby powiązanie z uporządkowaniem w innych pytaniach.
Zamiana lewego podziału z prawym na jednej karcie wymuszałaby wtedy zamiany również
na innych kartach – biorąc pod uwagę 24 kombinacje całego zestawu, wymagałoby to zmian
na wszystkich innych kartach. Pozostają więc tylko 2 możliwości z 32 oryginalnych
sposobów ułożenia wszystkich podziałów ze względu na prawo-lewo.
Przykład konfiguracji, gdzie każdy podział jest raz u podziałem głównym, raz dolnym
prawym i raz dolnym lewym:

Przypadek 1.

A
B

B
C

C

C
D

D

D
E

E

E
A

A

B

Przypadek 2.1

A

B

B
C

E

C
D

D

D
B

A

E
E

C

A
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Przypadek 2.2.

A
B

B
C

D

C
E

E

D
B

C

E
A

A

D

Liczba możliwych konfiguracji


Konfiguracji całego zestawu (zgodnie z powyższymi rozważaniami) jest 24.



Możliwych przypisań dolnych podziałów jako lewego albo prawego, to dla
każdej karty są dwa możliwe ułożenia, czyli razem 25= 32 możliwości.
Redukujemy to do 2 możliwości, przez nałożenie wymogu, że każdy przykład
ma raz być dolnym lewym, a raz dolnym prawym = 2 możliwości.



Przypisanie konkretnych 5 podziałów do poszczególnych liter (alternatywnie
permutacja liter) 5!=120 możliwości

Podsumowując mamy 24*2*120 = 5 760 możliwych kombinacji.
Losowanie wersji kwestionariusza
1. Losujemy numer kombinacji od 1-24.
2. Losujemy, czy stosujemy podstawowe uporządkowanie, czy odwrotne 0-1
3. Losujemy przypisanie konkretnych podziałów do liter ABCDE 1-120.
Zestaw tych trzech liczb jednoznacznie identyfikuje wersję kwestionariusza otrzymaną przez
badanego.
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Współrzędne podziałów na wspólnej mapie percepcji zaprezentowanej na
rysunkach 11-13 w rozdziale 8.
Podział
(1 000, 2 000, 3 000, 4 000, 5 000)
( 2000, 2 000, 3 000, 4 000, 4 000)
(1 000, 3 000, 3 000, 4 000, 4 000)
(2 000, 2 000, 2 000, 4 000, 5 000)
(1 000, 2 500, 2 500, 4 000, 5 000)

Wymiar
1
1,228
-1,567
-0,501
-0,046
0,886

2
0,797
0,388
0,784
-1,896
-0,074
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Ankieta na temat nierówności dochodów
Kwestionariusz dotyczy opinii na temat nierówności dochodów. Chcielibyśmy poznać
Pana/i poglądy na przykładzie kilku hipotetycznych sytuacji. Pytania dotyczą Pana/i
osobistych przekonań i poglądów, więc nie ma „poprawnych” bądź „niepoprawnych”
odpowiedzi. Opinie ekonomistów i badaczy nierówności dochodowych w sprawach, o które
pytamy, różnią się. Pana/i odpowiedzi pomogą poznać, w jaki sposób są postrzegane i
oceniane te nierówności. Bardzo dziękujemy za Pana/i udział. Kwestionariusz jest
anonimowy (prosimy go nie podpisywać).
Alfalandia składa się z pięciu regionów, identycznych pod każdym względem za wyjątkiem
dochodów otrzymywanych przez ich mieszkańców. W każdym regionie wszyscy obywatele
zarabiają tyle samo, ale dochody osób z różnych regionów różnią się.
Rozważa się wprowadzenie w najbliższym roku jednej z ośmiu proponowanych reform.
Wiadomo, że – poza zmianą indywidualnych dochodów – wszystkie reformy będą miały taki
sam wpływ na populację.
Do ankiety załączono osiem naklejek zawierających listy dochodów, jakie będą
otrzymywali mieszkańcy rożnych regionów Alfalandii, jeśli dana reforma zostanie
wprowadzona. Na przykład (2, 5, 9, 20, 30) oznacza, że w pierwszym regionie wszyscy
zarabiają 2 miesięcznie, w drugim 5 itd.
1. Która lista dochodów cechuje się największą nierównością? Proszę umieścić
naklejkę z odpowiednią listą dochodów na samej górze osi (strzałki) znajdującej się
na kolejnej stronie.
2. Która lista dochodów cechuje się najmniejszą nierównością? Proszę umieścić
naklejkę z odpowiednią listą dochodów przy samym dole osi (strzałki) znajdującej się
na kolejnej stronie.
3. Jaki poziom nierówności reprezentują pozostałe listy dochodów? Proszę umieścić
pozostałe naklejki na osi między już przyklejonymi listami tak, by jak najlepiej
reprezentowały Pana/i oceny ich poziomu nierówności. Jeśli dwie listy dochodów
uważa Pan/i za tak samo nierówne, proszę umieścić je obok siebie.
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10
Największa nierówność dochodów

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0
Najmniejsza nierówność dochodów
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Poniższe pytanie opisuje hipotetyczną zmianę w dochodach i kilka możliwych
poglądów o wpływie tej zmiany na nierówność dochodów. Poglądy są oznaczone literami od
(a) do (e). Proszę zakreślić literkę, przy której znajduje się pogląd najbardziej odpowiadający
Pana/i poglądom. Można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź, jeśli uważa Pan/i, że nie są
one sprzeczne. Będziemy również bardzo wdzięczni za pozostawienie komentarza, uwagi
wyjaśniającej dokładniej Pana/i pogląd i jego uzasadnienie.
Załóżmy, że przekazujemy część dochodu mieszkańców regionu o wysokich
dochodach mieszkańcom regionu o niskich dochodach, nie zmieniając dochodów
kogokolwiek innego. Przekazana suma nie jest na tyle duża, by „bogaty” region stał się
„biednym”, a „biedny” „bogatym”, ale pozycja obu regionów względem pozostałych
regionów kraju mogła się zmienić.
a) Nierówność dochodów zmniejszy się, jeśli przekaz pieniędzy nie zmieni
uporządkowania wszystkich regionów ze względu na dochód. Jeśli jednak kolejność
regionów ze względu na dochody ulegnie zmianie w efekcie tego transferu, to
nierówność może pozostać bez zmian, albo nawet się zwiększyć.
b) Nierówność dochodów zmniejszy się, jeśli dochód jest przekazywany od najlepiej do
najgorzej zarabiającego regionu, a po tym transferze regiony te nadal pozostają
najlepiej i najgorzej zarabiającymi. W innym przypadku nie da się przewidzieć, jak
zmieni się nierówność dochodów.
c) Transfer mógł zmienić względne pozycje regionów w uporządkowaniu ze względu na
dochód, więc nie da się przewidzieć, jak zmieni się nierówność dochodów.
d) Nierówność zmniejszy się, nawet jeśli ranking regionów ze względu na dochody
ulegnie zmianie, i nawet jeśli przekaz pieniędzy nie zaszedł między najlepiej i
najgorzej zarabiającym regionem.
e) Żadne z powyższych.

Uwagi/komentarze:
…………………………………………………………………………………………………
………………………………….………………………………………………………………
………………………………….………………………………………………………………
………………………………….………………………………………………………………
………………………………….………………………………………………………………
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1. Jaka jest Pana/i płeć?

Mężczyzna

Kobieta
2. W jakim jest Pan/i wieku? ………………….

3. W jakiej miejscowości mieszkał/a Pan/i przed rozpoczęciem studiów?

W Warszawie

W okolicach Warszawy (do 50km)

W Polsce, dalej niż 50 km od Warszawy

Poza granicami Polski
4. Jaki jest Pana/i główny kierunek studiów?
…………………………………………………………………
5. Czy pracował/a Pan/i przed podjęciem studiów? Tak / Nie
6. Jak oceniłby/aby Pan/i zarobki swojej rodziny 10 lat temu? Proszę umieścić „X” na
poniższej skali:
Bardzo niskie

Bardzo wysokie

7. Jak oceniłby/aby Pan/i swoje perspektywiczne zarobki za 10 lat? Proszę umieścić „X”
na poniższej skali:
Bardzo niskie

Bardzo wysokie

Będziemy wdzięczni za wszelkie uwagi i komentarze do badania.
………………………………….………………………………………………………………
………………………………….………………………………………………………………
………………………………….………………………………………………………………
………………………………….………………………………………………………………

Bardzo dziękujemy za Pana/i udział!
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Wraz z ankietą każdy respondent dostawał zestaw naklejek z podziałami do umieszczenia na
skali nierówności:
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Liczba osób, przypisanych do danej
odpowiedzi tekstowej

Odsetek wszystkich odpowiedzi
zgodnych, wśród osób o danej
odpowiedzi tekstowej

Spójność odpowiedzi
Zestawienie odpowiedzi na pytanie tekstowe z wynikiem porównania wybranych par
podziałów w pytaniu numerycznym.

51,5%

48,5%

54,5%

69,7%

33

75,8%

100,0% 100,0% 87,5%

62,5%

87,5%

87,5%

8

75,0%

75,8%

69,7%

10, 10, 10, 20, 20

10, 10, 10, 10, 30

2, 10, 9, 15, 30

2, 5, 9, 20, 30

2, 6, 8, 20, 30

2, 5, 9, 20, 30

2, 6, 9, 19, 30

2, 5, 9, 20, 30

2, 6, 9, 20, 29

2, 5, 9, 20, 30

2, 5, 9, 20, 30
Odpowiedź
wybrana
w
pytaniu tekstowym
Aksjomat Pigou [b]
Aksjomat Pigou-Daltona, o
ile
nie
zmieni
się
uporządkowanie wszystkich
regionów ze względu na
dochód [a]
Aksjomat Pigou-Daltona [d]
Nie da się przewidzieć [c]
Żadne z powyższych [e]

3, 5, 9, 20, 29

Odsetek odpowiedzi, że nierówność zmalała po
dokonaniu transferu w pytaniu numerycznym

N = 98

60,0% 65,0% 65,0% 70,0% 55,0% 85,0%
20
25,0%
92,9% 71,4% 53,6% 71,4% 75,0% 60,7%
28
100,0%
77,8% 66,7% 66,7% 55,6% 77,8% 100,0%
9
100,0%
79,6% 71,4% 59,2% 61,2% 65,3% 74,5%
98
Ogółem
Uwaga: na ciemnoszaro zaznaczone są odsetki osób, które odpowiedziały na pytanie numeryczne w sposób
zgodny ze swoją odpowiedzią w pytaniu tekstowym. Osobom, które zaznaczyły kilka odpowiedzi na pytanie
tekstowe, przypisano albo odpowiedź c) jeśli została wybrana, albo najbardziej wymagający ze wskazanych
aksjomatów.
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