
STRESZCZENIE POPULARNONAUKOWE  

 

Żyjąc we współczesnej demokracji zakładamy, że głosy wszystkich obywateli są słyszane 

przez rząd. Jednakże zasoby ekonomiczne wpływają na głos polityczny: niektórzy mają głośniejszy 

głos w rządzie niż inni. Ten głos może być wyrażany bezpośrednio poprzez uczestnictwo w życiu 

politycznym, np. udział w protestach i kontakty z politykami wybranymi w wyborach. Może też być 

wyrażany pośrednio poprzez partie polityczne, na które głosujemy, i które mają reprezentować 

interesy wyborców (tzn. przekazywać głos wyborców parlamentowi). Nierówność głosu politycznego 

jest więc nierównością we wpływie (bezpośrednim, poprzez uczestnictwo polityczne i pośrednim, 

poprzez partie wybierane do parlamentu) na decyzje rządu, które wpływają na nasze życie. 

Nierówność głosu politycznego jest podstawowym problemem, który muszą rozwiązać wszystkie 

demokracje.  

 Czemu jeszcze nie rozwiązaliśmy tego problemu? Główny powód polega na tym, że nie 

wiemy w jaki sposób jesteśmy politycznie nierówni, ani w jaki dokładnie sposób nierówność głosu 

politycznego łączy się z nierównością ekonomiczną w różnych krajach i w różnych okresach czasu. 

Jeśli chcesz wiedzieć jak wiele jest nierówności ekonomicznej, oraz czy poziom tej nierówności 

wzrastał, spadał lub pozostawał stały, możesz wziąć terabajty publicznie dostępnych Danych 

ekonomicznych i zastosować rozmaite równania nierówności aby otrzymać mnóstwo statystyk. Po 

dekadach innowacji w badaniach ekonomii i nierówności, prowadzonych przez dyscypliny socjologii 

i ekonomii,  możemy przynajmniej prowadzić debatę na temat nierówności ekonomicznej. 

Nierówność głosu politycznego nie otrzymała  jeszcze takiej długotrwałej i systematycznej uwagi 

badaczy. Głównym powodem braków w naszej wiedzy jest fakt, że naukom społecznym brakuje bazy 

empirycznej, na bazie której można by prowadzić pomiary nierówności głosu politycznego w różnych 

krajach i w różnych okresach czasu.  

 Nasz projekt naukowy rozwija teorie, metody oraz bazę empiryczną do badania relacji 

pomiędzy nierównością głosu politycznego i nierównością ekonomiczną. Chcemy rozwiązać 

następujące zagadki naukowe: (1) W jaki sposób i do jakiego stopnia główne komponenty nierówności 

głosu politycznego – uczestnictwo polityczne i reprezentacja przez partie – związane są ze sobą, przy 

kontrolowaniu głównych cech instytucji politycznych i ekonomicznych? (2) W jaki sposób i do jakiego 

stopnia nierówność głosu politycznego i nierówność ekonomiczna wpływają na siebie nawzajem w 

różnych krajach i w różnych okresach czasu?  

 Aby rozwiązać te naukowe zagadki, stworzymy Bazę Nierówności Politycznej (POLINQ): 

wielonarodowy i wieloletni zbiór danych, który będzie mierzył nierówności głosu politycznego ze 

zharmonizowanych danych ankietowych i nieankietowych dla ponad 65 krajów demokratycznych od 

1990 do 2015 roku, i który będzie archiwizowany i dostępny publicznie w Centrum Danych 

Społecznych. Aby tego dokonać proponujemy utworzenie międzynarodowego zespołu badawczego i 

opracowanie infrastruktury badawczej opartej na zasobach  Interdyscyplinarnego Programu 

Badawczego i Edukacyjnego: Studia Międzykrajowe (CONSIRT.osu.edu), wspólnego 

przedsięwzięcia Polskiej Akademii Nauk i Ohio State University.  

 Projekt ten będzie miał wpływ na nauki społeczne poprzez: (1) podjęcie, poprzez serię 

publikacji w czasopismach Web of Science, istotnych zagadnień z zakresu socjologii i nauk 

politycznych dotyczących nierówności ekonomicznej i politycznej; (ii) archiwizowanie bazy danych 

POLINQ przeznaczonej do używania i rozbudowywania przez międzynarodową społeczność 

naukowców z dziedzin nauk społecznych;  (iii) publikowanie rezultatów badań w formie przyjaznych 

mediom prezentacji audio i wizualnych; (iii) szkolenie kolejnego pokolenia doktorantów i młodych 

naukowców ze stopniem doktora poprzez seminaria, warsztaty oraz konferencję.  

 Społeczeństwa rozwijają się bazując na solidnych badaniach naukowych. Niniejszy projekt 

rozpoznaje i wypełnia dużą lukę w wiedzy naukowej dotyczącą relacji pomiędzy ekonomia, 

demokracją i polityką. W ten sposób powiększy naszą wiedzę na temat funkcjonowania 

społeczeństwa w Polsce i za granicą.  
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