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Nierówności, egalitaryzm,
rola państwa – zarys problemu

• wymiarze politycznym – dotyczą wówczas nierównej dystrybucji władzy.

Nierówności społeczne są przedmiotem
zainteresowania nie tylko naukowców, ale
także szerokiego grona decydentów i partii politycznych, organizacji społeczeństwa
obywatelskiego oraz – w różnym natężeniu
– każdej osoby, niezależnie od tego, czy jest
ona zatrudniona, znajduje się na emeryturze,
korzysta z systemu zabezpieczeń społecznych lub jest w jeszcze innej sytuacji. Dzieje
się tak dlatego, że poziom nierówności może
być w różnym stopniu akceptowany i legitymizowany (traktowany jako pewien konieczny element ładu społecznego). Niezgoda na
(zbyt) duże nierówności lub brak legitymizacji (zbyt) dużych różnic w dystrybucji zasobów może prowadzić do indywidualnych (na
przykład głosowanie na konkretne partie) lub
zbiorowych (protesty, strajki lub nawet rewolucje) działań na rzecz redukcji tych różnic
(Domański 2010).

Jak pokazują badania, akceptacja i legitymizacja nierówności jest związana z wieloma
czynnikami o charakterze ideologicznym lub
wynikającymi z interesów własnych.

Podstawowe pojęcia
O nierównościach społecznych mówimy zawsze wtedy, gdy jakaś społecznie ceniona
wartość lub jakiś społecznie ceniony zasób
są nierówno rozdzielone między członków
danej zbiorowości (Lissowski et al. 2011;
Sawiński 2012). Nierówności te mogą występować w:
• wymiarze ekonomicznym – dotyczą
wówczas nierównego rozkładu dóbr materialnych, na przykład dochodów czy
własności,
• wymiarze społecznym – dotyczą wówczas nierównomiernego rozkładu w zakresie takich dóbr niematerialnych, jak
wykształcenie czy prestiż,

Do czynników ideologicznych zalicza się
strukturę przekonań danej jednostki na
temat przyczyn i skutków nierówności.
Wyróżnia się trzy takie struktury przekonań:
• merytokratyczną,
• egalitarną,
• elitarystyczną.
Osoby mające poglądy merytokratyczne, najogólniej rzecz biorąc, utrzymują, że nierówności są słuszne i uzasadnione wówczas,
gdy wynikają z indywidualnych zasług danej
osoby w sytuacji względnej równości szans.
Pogląd merytokratyczny wyznaje osoba, która uważa, że ci, którzy mają lepsze osiągnięcia w edukacji i pracy, powinni otrzymywać
wyższe nagrody – szczególnie zarobki i prestiż – niż osoby o gorszych osiągnięciach1.
Osoby o przekonaniach egalitarnych, jako
ogólnie przeciwne nierównościom, uznają,
że są grupy, które żadnego wkładu czy zasług mieć nie mogą – na przykład chorzy,
osoby starsze, dzieci, bezrobotni – a ich
potrzeba godnego życia i tak musi zostać
zaspokojona. Trzeba również wyróżnić opinie, mówiące o tym, że istnieją grupy (klasy) społeczne, które – ze względu na pewne
wrodzone cechy i zdolności, a także ugruntowane tradycje „dobrych rodów” – zasługują
O tym, w jakim stopniu w latach 1988–2013 powszechne było
przekonanie, że w osiąganiu sukcesu liczą się indywidualne zasługi,
można przeczytać w opracowaniu z badań POLPAN Czynniki sukcesu. Ciężka praca i talent czy pochodzenie i szczęście? (Baczko-Dombi, Wysmułek 2014).
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na wyższe nagrody i większe przywileje niż
inne. Taka struktura przekonań nosi miano
elitarystycznych i w krajach wysoko rozwiniętych – przynajmniej na poziomie deklaratywnym – nie jest popularna.

Determinanty postaw – wartości
Opisane przekonania wiążą się z poglądami
na temat roli państwa w zapobieganiu lub
zmniejszaniu nierówności (Feldman, Zaller
1992; Blekesaune, Quadagno 2003). Osoby
o poglądach egalitarnych są zazwyczaj zwolennikami większego zaangażowania państwa w rozdział dóbr i wartości niż osoby
o poglądach merytokratycznych. Co więcej,
w reżimach politycznych, w których nierówności są mniejsze, państwo jest zaś zaangażowane w ich redukcję, poparcie dla aktywnej
roli państwa i postulatów egalitaryzmu jest
wyższe niż w krajach o większych nierównościach i małym zaangażowaniu państwa

(Esping-Andersen 1990; Glass, Marquart-Pyatt 2007). Warto jednak podkreślić, że kierunek zależności między poglądami a poziomem nierówności w danym społeczeństwie
i stopniem opiekuńczości państwa nie jest
do końca jednoznaczny. To, czy poglądy
większości obywateli kształtują politykę
i w konsekwencji poziom zaangażowania
państwa, czy też obowiązujący system
kształtuje poglądy obywateli, jest nadal
przedmiotem badań (Kerr 2011).
Na ilustracji 1 przedstawiono korelację między współczynnikiem Giniego, który stanowi
jedną z najczęściej stosowanych miar nierówności społecznych, a odsetkiem osób popierających (umiarkowanie lub zdecydowanie)
stwierdzenie: „Państwo jest odpowiedzialne
za to, żeby zmniejszać różnice w dochodach
ludności”. Współczynnik Giniego pokazuje
stopień koncentracji danego zasobu w popu-

Ilustracja 1. Związek między odsetkiem osób zgadzających się ze stwierdzeniem, że państwo powinno
być zaangażowane w redukcję nierówności dochodowych, a poziom nierówności w różnych krajach

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych OECD i z badania ISSP, 2006 rok.
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lacji i przyjmuje wartości od 0 do 1, gdzie 0
oznacza doskonale równomierną dystrybucję
danego zasobu, a 1 – całkowitą nierówność.
Na diagramie zaprezentowanym na ilustracji 1
współczynnik Giniego dotyczy nierówności
dochodowych, został zaś obliczony na podstawie danych Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju dla 2006 roku. Z kolei
pytanie o rolę państwa w redukcji nierówności dochodów jest często stosowanym
wskaźnikiem postawy wobec państwa opiekuńczego Na diagramie uwzględniono dane
pochodzące z międzynarodowego badania
ISSP (edycja z 2006 roku). Przedstawiam te
dane, gdyż zapewniają one tło porównawcze
dla badania POLPAN.
Diagram pokazuje, że związek między poziomem nierówności a poparciem dla redystrybucyjnej roli państwa jest słaby, ale pozytywny – im większa nierówność, tym większy
odsetek ludzi popierających aktywną rolę
państwa. Korelacja jest jednak stosunkowo
niska (0,185). Oddaje to sytuację, w której
kraje o podobnej przeszłości lub podobnym
obecnym poziomie zaangażowania państwa
w redystrybucję dochodów różnią się pod
względem poparcia dla takich działań.

Determinanty postaw – orientacja
na własne korzyści
Czynniki drugiego typu wpływające na poglądy jednostek w omawianym zakresie,
które określono wcześniej jako związane
z interesem własnym, obejmują wszystkie te
wyznaczniki pozycji jednostki, które determinują jej postrzeganie własnych korzyści lub
strat w wypadku większego albo mniejszego
zaangażowania państwa w redukcję nierówności, a także określają jej uprzywilejowane
lub gorsze położenie w strukturze społecznej. Innymi słowy, są to wszystkie te cechy
osoby, które determinują, w jakiej mierze jest
ona uprzywilejowana w rozkładzie zasobów
i jakie jest prawdopodobieństwo, że będzie
ona beneficjentem konkretnych rozwiązań
opiekuńczych w porównaniu z prawdopodo-

3

bieństwem ponoszenia ich kosztów. Dotychczasowe analizy danych badania POLPAN
(Glass, Marquart-Pyatt 2007; Xydias 2007;
Janicka, Słomczyński 2013) wskazują, że do
takich cech należą:
• płeć – kobiety częściej doświadczają bezrobocia i ubóstwa (co jest związane także
z tym, że częściej są rodzicem samotnie
wychowującym potomstwo),
• wiek – osoby starsze są w dużej mierze
beneficjentami systemu zabezpieczeń społecznych (emerytury) i wsparcia społecznego
ze względu na ograniczone możliwości zarobkowe, z kolei osoby młodsze korzystają
z rozwiązań instytucjonalnych związanych
z opieką nad dziećmi i ich edukacją,
• wykształcenie – osoby z wyższym wykształceniem mają większe szanse na znalezienie zatrudnienia, zatrudnienie lepszej
jakości i wyższe zarobki, są to zatem osoby,
które rzadko korzystają z systemu wsparcia
społecznego, same ponosząc koszty jego
utrzymania2,
• klasa społeczna – przynależność do określonej grupy, zdefiniowanej na podstawie
zakresu własności i kontroli, jakie ma ona
nad kapitałem fizycznym, finansowym oraz
pracą własną i innych, wpływa na postrzegane prawdopodobieństwo bycia zależnym
lub rzeczywistą zależność od systemu
wsparcia społecznego i ponoszone koszty
takiego systemu.

Postrzeganie nierówności
i roli państwa – POLPAN 2013
Pomiar poziomu poparcia dla działań państwa na rzecz redukcji niepewności i postawy egalitarnej w polskim społeczeństwie był
przedmiotem zainteresowania badaczy skupionych wokół projektu POLPAN od pierwIstnieje również hipoteza alternatywna, która – najprościej
rzecz ujmując – orzeka, że im wyższe wykształcenie, tym większa świadomość różnych mechanizmów prowadzących do nierówności i przekonanie o słuszności wartości demokratycznych,
a co za tym idzie – mniejszy nacisk na własny interes, większy
zaś na idee równości (Glass, Marquart-Pyatt 2007).
2
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Wskaźniki poparcia dla redystrybucyjnej roli państwa i postawy egalitarnej:
1. Państwo powinno zapewnić miejsce pracy każdemu, kto chce pracować.
2. Państwo powinno pomagać dzieciom z ubogich rodzin w podejmowaniu nauki
w szkołach wyższych.
3. Państwo jest odpowiedzialne za to, aby zmniejszać różnice w dochodach ludności.
4. Zamiast robić plany na przyszłość, państwo powinno teraz lepiej dbać
o interesy osób w wieku emerytalnym.
5. Powinna być ustalona górna granica zarobków, której nikomu nie wolno byłoby
przekroczyć.
Niezależnie od poglądów na temat roli państwa, jeden wskaźnik dotyczy postawy
antyegalitarnej:
6. Duże różnice w dochodach są niezbędne dla zapewnienia naszemu krajowi dobrobytu.

szej jego edycji. Przyjrzyjmy się jednak najpierw obecnym postawom respondentów
i współczesnym wynikom analiz, wskazujących zależności przyczynowe, dopiero później zaś – zaobserwowanym zmianom.

dzi stanowią wskaźniki poparcia dla redystrybucyjnej roli państwa i postawy egalitarnej.
Pytania te – ujęte w bloku pytań poświęconych kwestiom społecznym – miały charakter zamkniętych, z kafeterią odpowiedzi na
pięciopunktowej skali: od „zdecydowanie się
zgadzam”, przez „raczej się zgadzam”, „ani

Aby zilustrować podstawowe zależności,
wybraliśmy sześć pytań, na które odpowie-

Ilustracja 2. Rozkład odpowiedzi na pytania o rolę państwa i stosunek do nierówności
– badanie POLPAN 2013
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18.4%

60%

70%

80%
80%

90%

90%

100%

100%

58.0%

26.1%

Wsparcie dzieci z ubogich rodzin

Mniejsze różnice w dochodach ludności

50%

26.1%

Wsparcie dzieci z ubogich rodzin

Mniejsze różnice w dochodach ludności

40%

70%

58.0%

63.7%
63.7%

13.3%

35.6%

13.3%

19.2%

31.2%

35.3%

19.2%

28.2%

35.3%

21.4%

21.4%

31.2%

35.6%

10.8%

10.8%

34.9%
34.9%

28.2%

23.6%

23.6%

20.1%
20.1%

25.8%

25.8%

17.8%7.1%7.1%
17.8%

Ani
anisię
sięnie
niezgadzam
zgadzam Raczej
Raczej
zgadzam Zdecydowanie
Zdecydowanie
się zgadzam
Ani się
się zgadzam,
zgadzam, ani
się się
zgadzam
się zgadzam

Postawy wobec nierówności

się zgadzam, ani się nie zgadzam” i „raczej
się nie zgadzam”, po „zdecydowanie się
nie zgadzam”. Poszczególnym kategoriom
odpowiedzi przypisano wartości od 1 do 5
w taki sposób, aby większe liczby wskazywały silniejszą akceptację danego twierdzenia. Przypisanie wartości liczbowych pozwoliło na wyznaczenie przeciętnej (w znaczeniu
średniej arytmetycznej) odpowiedzi.
Na ilustracji 2 przedstawiono procentowy
rozkład odpowiedzi na opisane wyżej pytania. Jak można zauważyć, ponad 90%
respondentów zgadza się (przy czym większość zdecydowanie) ze stwierdzeniem, że
państwo powinno wspierać dzieci z ubogich
rodzin w podejmowaniu nauki w szkołach
wyższych. Niewiele mniej (84,1%) badanych zgadza się również, że rolą państwa
jest zapewnienie pracy każdemu, kto chce
pracować. Nieco większe zróżnicowanie
odpowiedzi występuje w pytaniu o rolę państwa w redukowaniu różnic dochodowych
i opiece nad emerytami, choć zdecydowana większość respondentów z tymi stwierdzeniami się zgadza (odpowiednio 66,8%
i 63,5%) niż się nie zgadza (odpowiednio
19,9% i 17,5%). Jeśli zaś chodzi o odgórne
ustalenie maksymalnej granicy zarobków, to
choć blisko 50% ankietowanych opowiada
się za takim rozwiązaniem, to jednak niemal
40% się temu rozwiązaniu sprzeciwia. Większość respondentów twierdzi także, że duże
różnice w dochodach nie są niezbędne do
zapewnienia Polsce dobrobytu (55,1%), konieczność takich nierówności dostrzega zaś
24,9% badanych osób. Aż jedna piąta ankietowanych (20,1%) nie miała w tej sprawie
sprecyzowanej opinii.
Przedstawione wyniki wskazują, że większość respondentów opowiada się przeciwko nierównościom dochodowym, co więcej
– uważa, że państwo powinno odgrywać aktywną rolę w ich zmniejszaniu. Zdecydowana większość respondentów opowiada się
również za modelem państwa wyrównującego szanse życiowe obywateli – wskazuje na
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to wysoki odsetek pozytywnych odpowiedzi
na pytanie o wspieranie przez państwo dzieci
z ubogich rodzin i zapewnianie zatrudnienia.
Ponadto respondenci popierają także – przynajmniej w zakresie wsparcia osób w wieku
emerytalnym – model państwa opiekuńczego.
Poglądy respondentów w zakresie roli państwa w wyznaczaniu górnej granicy zarobków, dbania o interesy osób starszych i zapewniania miejsc pracy są ze sobą wysoce
spójne, co stanowi wsparcie tezy o istnieniu
pewnej ideologicznej struktury przekonań
na temat roli i obowiązków państwa wobec
swoich obywateli oraz równości.
Przyjrzyjmy się zatem, w jakim stopniu postawy respondentów wobec nierówności
i roli państwa są związane z orientacją na
maksymalizację indywidualnych korzyści.
Mimo bowiem małego zróżnicowania odpowiedzi respondentów na pytania o wyrównywanie szans dzieci z ubogich rodzin
czy zapewnianie miejsc pracy, w wypadku
pozostałych pytań badani nie byli jednolici
w swoich postawach.
Na ilustracji 3 przedstawiono średnią akceptację dla omawianych pytań wśród osób
zajmujących odmienne pozycje społeczne
w strukturze klasowej społeczeństwa. Im
wyższa średnia, tym większa akceptacja
danego twierdzenia, im niższa średnia, tym
mniejsza akceptacja. Na podstawie danych
zilustrowanych na wykresie można zauważyć, że wśród uprzywilejowanych klas społecznych – czyli tych, które charakteryzują
się wyższą kontrolą kapitału finansowego
i pracy, a więc przedsiębiorców, menedżerów, specjalistów i kierowników – akceptacja dla aktywnej roli państwa w sferze nierówności społecznych jest niższa niż wśród
przedstawicieli pozostałych grup, szczególnie rolników i robotników. Wskazuje to słuszność hipotezy interesu własnego – ci, którzy
z większym prawdopodobieństwem mogą
być obecnymi lub potencjalnymi beneficjentami systemu opartego na zasadach równo-
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Ilustracja 3. Średnia akceptacja stwierdzeń na temat roli państwa i nierówności – z uwzględnieniem klasy
społecznej w badaniu POLPAN 2013
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Źródło: Dane badania POLPAN, 2013 rok.

ści, charakteryzują się wyższym poparciem
dla niego niż ci, dla których to prawdopodobieństwo jest niższe.
Mimo że w odpowiedziach na pytanie o to,
czy dla dobrobytu kraju jest niezbędne występowanie dużych różnic w dochodach,
nie ma proporcji odwróconych (co sugeruje, że duże różnice w dochodach nie są postrzegane jako główny czynnik zapewniający dobrobyt przez którąkolwiek z klas), to
w wypadku pozostałych pytań różnica między odpowiedziami respondentów należących do klas uprzywilejowanych i nieuprzywilejowanych jest stosunkowo wyraźna.
Statystyczna analiza odpowiedzi na pytania
o rolę państwa w redukcji nierówności dochodowych i ustalaniu maksymalnych dochodów wskazuje również, że płeć, wiek,
dochód i wykształcenie, zgodnie z przewidywaniami, stanowią zmienne wyjaśniające
przynajmniej część różnic w poglądach:

• kobiety częściej wyznają poglądy niechętne nierównościom,
• im osoba jest starsza, tym bardziej akceptuje postulaty redukcji nierówności,
• im wyższy dochód i im więcej ukończonych lat edukacji, tym mniejsze poparcie
dla postulatów zmniejszania nierówności.

Zmiany w czasie
Ostatnie pięciolecie to okres globalnego
kryzysu gospodarczego. Mimo że w Polsce
jego przebieg nie był tak dotkliwy, jak w innych państwach Europy czy świata, to nie
pozostał on bez wpływu na sytuację ekonomiczną w kraju, spowalniając jego rozwój
gospodarczy (por. Ministerstwo Gospodarki
2013). Okresy dekoniunktury ekonomicznej,
które zazwyczaj wiążą się ze wstrzymywaniem lub z redukcją zatrudnienia czy zamrażaniem płac, a co za tym idzie – z trudnością
wejścia lub powrotu na rynek pracy i realnym obniżeniem dochodów, często oddzia-

12 0
29 2
23 9
46 18
22 12
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łują na postawy dotyczące opiekuńczej roli
państwa i nierówności. Porównajmy zatem
zmiany w odpowiedziach na wybrane pytania między 2008 a 2013 rokiem (czyli między piątą i szóstą edycją badania POLPAN).
W tabelach 1–3 przedstawiono dane ilustrujące te zmiany.

lat wcześniej. Na przykład wśród wszystkich
respondentów, którzy zdecydowanie się nie
zgodzili z tym stwierdzeniem w 2008 roku,
w szóstej edycji badania POLPAN 30% również się z nim zdecydowanie nie zgodziło, kolejne 30% raczej się nie zgodziło, 12,5% ani
się zgodziło, ani się nie zgodziło i tak dalej.

W tabeli 1 porównano odpowiedzi na pytanie o to, czy państwo jest odpowiedzialne
za zmniejszanie różnic w dochodach ludności, udzielone w 2008 roku z odpowiedziami udzielonymi w 2013 roku. Odsetki
przedstawione w głównej części tabeli ilustrują rozkład odpowiedzi w 2013 roku dla
5 każdej
80
kategorii odpowiedzi udzielonej pięć

Podobnie należy interpretować wyniki dla
wierszy u dołu tabeli – 43,3% respondentów, którzy w 2008 roku zdecydowanie się
zgodzili z rolą państwa w redukcji nierówności dochodowych, w 2013 roku utrzymało
swoją zdecydowaną akceptację dla tego
stwierdzenia, podczas gdy 38,8% zmieniło
swoje poparcie na umiarkowane.

13 # 2
24 #16
55 123
#
26 175
#

N 1044 1012

Tabela 1. Stabilność akceptacji stwierdzenia, że państwo jest odpowiedzialne za redukcję nierówności
w dochodach
2013
2013
2008
2008

Ani
Ani się
się
Raczej się
zgadzam, Raczej się Zdecydowanie
Zdecydowanie Raczej się zgadzam,
Ogółem
nie
Zdecydowanie
nie
ani
się Zdecydowanie
ani się
się nie
nie Raczej
się nie zgadzam
zgadzam
się zgadzam
N Ogółem
= 100%
zgadzam
zgadzam zgadzam
się nie zgadzam zgadzam zgadzam
się zgadzam
N = 100%

Zdecydowanie
sięsię
nie
Zdecydowanie
zgadzam
nie zgadzam

30,0%
50,0%

30,0%
50,0%

12,5%
0,0%

20,0%
0,0%

7,5%
0,0%

40
2

Raczej
się się
nienie
zgadzam
Raczej
zgadzam

11,0%
7,1%

26,6%
7,1%

11,9%
14,3%

30,3%
14,3%

20,2%
57,1%

109
14

0,0%
4,9%

6,8%
18,9%

20,5%
19,7%

36,4%
33,6%

36,4%
23,0%

44
122

1,4%
4,6%

2,6%
11,2%

5,2%
13,4%

35,3%
39,4%

55,5%
31,4%

348
411

0,3%
3,3%

0,6%
6,7%

1,9%
7,9%

27,5%
38,8%

69,7%
43,3%

636
330

zgadzam,
AniAni
się się
zgadzam,
aniani
sięsię
zgadzam
nienie
zgadzam
Raczej
zgadzam
Raczej
się się
zgadzam
Zdecydowanie się
Zdecydowanie się
zgadzam
zgadzam

Niezmienili
zmienilizdania
zdania
Nie
Przesunęlisię
sięoojeden
jeden
Przesunęli
punktna
naskali
skali
punkt
Przesunęli
Przesunęlisię
sięoodwa
dwa
punkty
punktyna
naskali
skali
Przesunęli
Przesunęlisię
sięootrzy
trzy
punkty
punktyna
naskali
skali
Przesunęli się o cztery
Przesunęli się o cztery
punkty na skali
punkty na skali

36,6%
55,3%
40,8%
39,2%
3,7%
14,2%
1,6%
7,0%
0,2%
1,4%

Źródło: Dane badania POLPAN, 2008 i 2013 rok.

Po prawej stronie tabeli głównej znajduje się
krótkie podsumowanie „zmian” w opiniach
między 2008 a 2013 rokiem. Wynika z niego, że 36,6% uczestników panelu odpowiedziało w ten sam sposób w obu falach
badania, 40,8% podało w 2013 roku odpowiedź, która była albo jedną kategorię wyżej,
albo jedną kategorię niżej od ich odpowiedzi
z 2008 roku. Ponad dwie trzecie badanych
odpowiedziało zatem w ten sam lub bardzo
podobny sposób, jak w fali poprzedzającej.
Stosunkowo niewielu respondentów (tylko

8,4%) udzieliło odpowiedzi różniących się
w porównaniu z falą poprzednią o trzy lub
cztery kategorie.
Tabela 2 dotyczy odpowiedzi na pytanie
o to, czy państwo powinno pomagać dzieciom
z ubogich rodzin w uzyskaniu wykształcenia
wyższego. Można zauważyć, że – ponownie – większość respondentów udzieliła tej
samej odpowiedzi w obu falach (55,3%)
lub „przemieściła się” między sąsiadującymi
kategoriami. Co więcej, respondenci, którzy

0
2
9
18
12

8

0
2
16
123
175
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Tabela 2. Stabilność akceptacji stwierdzenia, że państwo powinno pomagać dzieciom z ubogich rodzin
w podejmowaniu nauki w szkołach wyższych

44
2013
2008

Ani się
Raczej się
zgadzam, Raczej się
Zdecydowanie
nie
ani się nie zgadzam
się nie zgadzam
zgadzam
zgadzam

Zdecydowanie
się zgadzam

Ogółem
N = 100%

Zdecydowanie się
nie zgadzam

50,0%

50,0%

0,0%

0,0%

0,0%

2

Raczej się nie zgadzam

7,1%

7,1%

14,3%

14,3%

57,1%

14

0,0%

6,8%

20,5%

36,4%

36,4%

44

1,4%

2,6%

5,2%

35,3%

55,5%

348

0,3%

0,6%

1,9%

27,5%

69,7%

636

Ani się zgadzam, ani się
nie zgadzam
Raczej się zgadzam
Zdecydowanie się
zgadzam

Nie zmienili zdania
Przesunęli się o jeden
punkt na skali
Przesunęli się o dwa
punkty na skali
Przesunęli się o trzy
punkty na skali
Przesunęli się o cztery
punkty na skali

55,3%
39,2%
3,7%
1,6%
0,2%

Źródło: Dane badania POLPAN, 2008 i 2013 rok.

2
15
33
192
364

w 2008 roku udzielili odpowiedzi w trzech
„środkowych” kategoriach, to jest „raczej się
nie zgadzam”, „ani się zgadzam, ani się nie
zgadzam” i „raczej się zgadzam”, w 2013 roku wyrażali raczej większą niż mniejszą
akceptację omawianego stwierdzenia (zmiany były raczej w górę niż w dół skali).

nie jak w poprzednim pytaniu, także i w tym
zaobserwowano wysoki poziom spójności
odpowiedzi respondentów w obu edycjach
badania POLPAN i tendencję do wyrażania
raczej większej niż mniejszej jego akceptacji
wśród respondentów, którzy udzielili odpowiedzi z kategorii pośrednich w 2008 roku.

Tabela 3 niesie ze sobą te same informacje
na temat stabilności opinii respondentów,
co tabele 1–2, ale w odniesieniu do pytania
o obowiązek zapewnienia przez państwo
23
pracy
każdemu, kto chce pracować. Podob92

Dane zebrane we wszystkich edycjach badania POLPAN pozwalają stwierdzić, że postawy egalitarne – polegające na odrzuceniu
nierówności jako elementu koniecznego dla
ładu społecznego i zgody na aktywną rolę

84
368
475
Tabela

3. Stabilność akceptacji stwierdzenia, że państwo powinno zapewnić miejsce pracy każdemu, kto
chce pracować
2013
2008

Ani się
Zdecydowanie Raczej się nie zgadzam, ani Raczej się
się nie zgadzam zgadzam się nie zgadzam zgadzam

Zdecydowanie
się zgadzam

Ogółem
N = 100%

Zdecydowanie się nie
zgadzam

30,4%

21,7%

21,7%

17,4%

8,7%

23

Raczej się nie zgadzam

12,0%

27,2%

10,9%

33,7%

16,3%

92

7,1%

7,1%

15,5%

31,0%

39,3%

84

1,9%

7,1%

7,6%

31,3%

52,2%

368

Ani się zgadzam, ani się
nie zgadzam
Raczej się zgadzam
Zdecydowanie się
zgadzam

0,4%

1,3%

2,9%

Źródło: Dane badania POLPAN, 2008 i 2013 rok.

18,7%

76,6%

475

Nie zmienili zdania
Przesunęli się o jeden
punkt na skali
Przesunęli się o dwa
punkty na skali
Przesunęli się o trzy
punkty na skali
Przesunęli się o cztery
punkty na skali

50,3%
35,2%
11,0%
3,1%
0,4%
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państwa w zmniejszaniu nierówności – dominują, i – mimo lekkiego osłabienia na początku procesu transformacji – wykazują
tendencję do umacniania się. Aby zilustrować
to zjawisko, załączono rozkłady odpowiedzi
na pytanie o to, czy duże różnice w dochodach są niezbędne dla zapewnienia dobrobytu kraju (tabela 4). Jak można zauważyć,
najwyższy poziom akceptacji tego stwierdzenia był w pierwszych latach zmiany ustrojowej. Wynik ten sugeruje, że o ile w latach

9

1988–1998 zgoda na nierówności była rodzajem deklaracji postaw prodemokratycznych
i przyzwolenia na reformy wprowadzające
wolny rynek, o tyle w kolejnych latach postawa ta przestała mieć znaczenie deklaracji
sprzyjającej wolnemu rynkowi lub odrzucającej wolny rynek, a zaczęła stanowić wyraz
przekonań ideologicznych i związanych z interesami określonych grup społecznych (Glass,
Marquart-Pyatt 2007; Domański 2010).

Tabela 4. Rozkład odpowiedzi na pytanie o to, czy duże różnice w dochodach są niezbędne dla
zapewnienia dobrobytu kraju – badanie POLPAN 1988–2013* (w %)
1988 rok

1993 rok

1998 rok

2003 rok

2013 rok

Zdecydowanie tak i raczej tak

39,7

39

37,4

28,1

24,9

Zdecydowanie nie i raczej nie

29,7

38,7

39,3

52,0

55,0

* W 2008 roku pytanie to nie było zadawane respondentom.

Źródło: Dane badania POLPAN, 1988–2013.

Podsumowanie
Wskaźniki ekonomiczne dostarczają dowodów na to, że nierówności w Polsce nie maleją. Obliczany dla każdego roku kalendarzowego – na podstawie danych pochodzących
z badania budżetów domowych Głównego
Urzędu Statystycznego – współczynnik
Giniego wskazuje, że trudno jest mówić
o istotnych zmianach w poziomie nierówności
w ostatniej dekadzie. Stabilność poziomu
nierówności znajduje swoje odzwierciedlenie
w postawach uczestników badania POLPAN
– w większości są oni niechętni nierównoś-

ciom i popierają działania na rzecz jej redukcji, wielkość tej niechęci i poparcia od dekady utrzymuje się zaś na mniej więcej tym
samym poziomie.
Nierówności społeczne w Polsce przebiegają
na płaszczyźnie klasowej, co ma swoje odzwierciedlenie w postawach wobec egalitaryzmu i idei równości. Jak bowiem przedstawiono, czynnikiem najlepiej wyjaśniającym
zróżnicowanie w omawianych postawach
jest właśnie przynależność do określonej
klasy społecznej.

10
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