
The ideal of democracy rests on the belief that the view which will direct 
government emerges from an independent and spontaneous process. It requires, 

therefore, the existence of a large sphere independent of majority control in 
which the opinions of the individuals are formed

— Friedrich August von Hayek

MIĘDZY SONDAŻAMI I DEMOKRACJĄ



Czym różni się sonda od sondażu
i czy ten drugi można utożsamiać
z prognozą wyborczą?

Sonda, sondaż i prognoza



Często można zetknąć się z opinią,
że wyniki sondaży są niewiarygodne, 
ponieważ dana pracownia zawsze 
faworyzuje tę czy inną partię. 

Przykładowo w sondażach CBOS 
przez pewien okres PO wyprzedzała 
PiS, podczas gdy inne pracownie 
pokazywały coś dokładnie 
odwrotnego.

Czy te różnice są efektem sympatii 
politycznych i próbą wpłynięcia na 
wyniki wyborów? Skąd się biorą?

Skąd się biorą różnice
między sondażami?



Odnotowano szereg efektów tego 
typu, a wśród nich występują zjawiska 
przeciwstawne, przykładowo:

bandwagon effect – przenoszenie 
głosów na kandydata lub partię, które 
mają największe szanse na wygraną;

underdog effect – przenoszenie 
głosów na osobę czy partię o niskim 
poparciu w sondażach.

Nie wiadomo nic o stosunku 
ilościowym tych i podobnych zjawisk 
w konkretnej sytuacji społecznej,
a co za tym idzie możliwość
świadomej manipulacji jest wątpliwa.

Jak sondaże wpływają
na zachowania wyborców?



Błędy losowe oscylują z pewną 
dokładnością wokół wartości 
cechującej całą populację. Mówi się, 
że błędy losowe są nieobciążone, 
co znaczy, że ich średnia w wielu 
badaniach jest równa zeru.

Błędy systematyczne powodują 
skrzywienie wyników w pewnym 
kierunku.

Wysokie obciążenie badania błędami 
systematycznymi jest dużo groźniejsze, 
niż nawet wysoki błąd statystyczny
i może silnie zniekształcić jego wyniki.

Błędy losowe,
a błędy systematyczne



Nielosowe błędy powstają m.in. 
jako skutek niedoskonałości bazy 
respondentów, sposób zadawania 
pytań lub unikalnych dla pracowni czy 
metodologii problemów, np. z:

- dotarciem do wyborców PSL przy 
sondażach ulicznych,

- odmową odpowiedzi, ponieważ 
sondaż jest na zlecenie telewizji X,

- zatajaniem prawdziwych preferencji 
przy rozmowach twarzą w twarz.

Źródła błędów
systematycznych
w sondażach



A gdyby tak oszacować obciążenie 
każdej z pracownii i uwzględnić
to przy ocenianiu poparcia?

Model zagregowany



„Wielu mianowicie ludzi 
zjednoczonych, z których każdy
z osobna niczym szczególnym się nie 
wyróżnia, może mimo to być lepszymi 
od tamtych, nie jako jednostki, ale 
jako ogół (...); bo gdzie jest wielka 
liczba, tam każdy może posiadać 
pewną cząstkę cnoty i rozumu, a jeśli 
się razem złączą, to masa występuje 
jakby jeden człowiek o wielu nogach 
i rękach, ale i wielu zmysłach, 
a tym samym i o wzmożonych 
możliwościach w zakresie obyczajów
i rozumu. Dlatego też masa lepiej 
sądzi dzieła muzyczne i poetyckie,
a mianowicie jeden ocenia trafnie ten 
szczegół, drugi inny, a wszyscy razem 
— całość”

Arystoteles o demokracji



Podczas konkursu na targu bydła 
blisko osiemset osób próbowało 
oszacować wagę zabitego wołu
po oprawieniu. 

Angielski statystyk Francis Galton 
zebrał wszystkie odpowiedzi, które 
uczestnicy zapisywali na osobnych 
kartkach, a następnie obliczył, że 
średnia wartość wszystkich oszacowań 
odbiegała o zaledwie jeden procent 
od rzeczywistej wagi zwierzęcia.

Ile waży byk?



W teleturnieju Milionerzy pytanie do 
publiczności wskazywało na dobrą 
odpowiedź w 91% przypadków.

Rynki, które agregują typy wielu ludzi 
zwykle przewidują zdarzenia lepiej 
niż czołowi eksperci.

Przy odpowiednich warunkach 
indywidualne błędy pomiaru są 
niezależnie od siebie losowe
i znoszą się wzajemnie – błędy
w jednym kierunku neutralizują
te w przeciwnym.

Przykłady można mnożyć



Załóżmy, że wyborcy mylą się 
nieustannie, ale ich błędy są losowe  
– stojąc przed wyborem między X a Y 
tak samo prawdopodobnym jest, że 
wybiorą każdą z opcji.

Kiedy jednym z kandydatów byłby 
Unabomber, to przy postępujących 
losowo wyborcach wygrywałby
w połowie przypadków.

W istocie, założenie o zerowej 
wiedzy obywateli jest stanowczo 
zbyt pesymistycznie – dobrze 
poinformowani głosujący należą do 
rzadkości, ale istnieją.

Skoro 100% ignorantów prowadzi 
do katastrofy, to czy 99% może dać 
znacznie lepszy efekt?



Demokracja, w której 99% wyborców 
jest ignorantami bardziej przypomina 
demokrację 100% dobrze 
poinformowanych głosujących, niż 
pogrążoną w pełnej ignorancji. 

Wyobraźmy sobie wyborców, 
z których 100% jest dobrze 
poinformowanych. Kogo wskaże 
taki elektorat? Tego, kto będzie miał 
poparcie większości świadomych 
politycznie.

Co zaś w przypadku, kiedy 1% nie 
należy do ignorantów, a 99% jest tak 
głupi, że głosuje losowo?

Wygra ten sam kandydat.

Decydują świadomi



Rzecz nie wyglądałaby tak dobrze, 
gdyby błędy mylących się wyborców
nie były losowe, tylko systematyczne
– ich mylne opinie nie znosiłyby 
się wzajemnie, a w efekcie 
uzyskiwalibyśmy obraz skrzywiony, 
jak wyniki sondażowni.

No chyba, że nie



W tym unikalnym badaniu 
przeprowadzonym przez Washington 
Post, Kaiser Family Foundation
i Uniwersytet Harvarda przepytano 
próbę 1 510 osób spośród ogółu 
amerykanów oraz 250 posiadających 
stopień doktora ekonomii, zadając 
im te same pytania na temat 
funkcjonowania gospodarki.

W badaniu zebrano również 
szczegółowe informacje
o respondentach, takie jak dochody, 
pewność stałego zatrudnienia, 
rasa, płeć, identyfikacja polityczna, 
poglądy i wiele wiele innych.

The Survey of Americans
and Economists on
the Economy



Jak myślałaby osoba o średnich 
dochodach, średniej pewności 
zatrudnienia, średnich poglądach, 
średniej identyfikacji politycznej 
i średnia pod każdym względem, 
gdyby posiadała doktorat
z ekonomii?

Czy jej poglądy są różne od 
niewykształconych ekonomicznie 
średniaków?

Regresja wieloraka



Gospodarka ma się źle 
ponieważ „zyski biznesu 
są zbyt wysokie”



Co jest w większym
stopniu odpowiedzialne 
za niedawne podwyżki 
cen benzyny?



Jak bardzo szkodliwy jest 
fakt, że firmy tworzą
miejsca pracy za granicą, 
a nie w kraju?



Gospodarka ma się źle 
ponieważ jest zbyt wielu 
emigrantów



Wpływ rozwoju
technologii na miejsca 
pracy jest...



Szkodliwość
ekonomiczna faktu,
że firmy się kurczą



Spodziewasz się,
że pokolenie twoich
dzieci będzie cieszyło się 
wyższym czy niższym 
standardem życia?



Czy uważasz,
że większość tworzonych 
dziś miejsc pracy jest
dobrze płatna?



„(...) wyborców cechuje coś gorszego 
niż ignorancja – są, jednym słowem, 
irracjonalni i stosownie do tego 
głosują.

Pomimo braku wiedzy nie są 
skromnymi agnostykami – miast 
tego pewni siebie szafują licznymi 
wyobrażeniami niezgodnymi
z rzeczywistością”
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