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W�ród funkcji współczesnego pa�stwa poczesne miejsce – je�li nawet nie w teorii, to 

z cał� pewno�ci� w praktyce – zajmuje jego funkcja redystrybucyjna. W połowie minionego 

wieku Bertrand de Jouvenel, swoj� tyle� skromn� obj�to�ciowo, co bogat� w tre�� rozprawk�, 

po�wi�con� etyce redystrybucji, rozpocz�ł od deklaracji: „Proponuj� rozwa�y� przedmiot 

pierwszorz�dnego zainteresowania doby obecnej: redystrybucj� dochodów” [1990: 5]. Tako� 

Ekonomi� redystrybucji, napisan� ponad 30 lat pó�niej przez Gordona Tullocka, jednego z 

zało�ycieli i czołowych przedstawicieli szkoły wyboru publicznego, otwiera stwierdzenie: 

„Redystrybucja jest prawdopodobnie najwa�niejsz� pojedyncz� funkcj� wi�kszo�ci współcze-

snych rz�dów” [1983: 1]. Nie wydaje si�, by stwierdzenia te, prawdziwe 50 i 20 lat temu, 

cokolwiek straciły na swojej aktualno�ci.  

Problemowi po��danej roli pa�stwa w systemach demokratycznych, w tym w szcze-

gólno�ci zakresowi kompetencji pa�stwa w dziedzinie gospodarki, po�wi�cono szereg bada� 

sonda�owych. International Social Survey Program (ISSP), jeden z najwi�kszych projektów 

porównawczych bada� społecznych (uczestniczy w nim obecnie 41 krajów) w regularnych 

odst�pach czasu monitoruje kwestie zwi�zane z percepcj� nierówno�ci społecznych oraz po-

��dan� rol� rz�du1. Respondenci udzielaj� w nich odpowiedzi m.in. na pytania dotycz�ce „ak-

ceptowalnego” poziomu nierówno�ci dochodowych, wła�ciwej wysoko�ci podatków nakłada-

nych na ró�ne poziomy dochodu, jak równie� nało�enia na rz�d obowi�zku wyrównywania 

dochodów. Podobne pytania znajdujemy w World Value Survey, Polskim Generalnym Stu-

dium Wyborczym, czy w okazjonalnych sonda�ach zlecanych przez Centrum Badania Opinii 

Społecznej. Nie brak te� bardziej szczegółowych analiz przeprowadzonych w oparciu o tego 

rodzaju dane [Frentzel-Zagórska, Zagórski 1992; Zaborowski 1995; Gardawski 1996; Sufin 

1997; Jerschina 1999; Cichomski i in. 2001; Czarnik 2002]. Do rzadko�ci nale�� natomiast 

projekty badawcze, które w analizie indywidualnych postaw wzgl�dem aktywno�ci pa�stwa, 

systemu podatkowego, redystrybucji i tym podobnych zagadnie�, wychodziłyby poza sfer� 

deklaracji osób badanych i uwzgl�dniały wprost ich rzeczywiste wybory. Oczywi�cie odpo-

                                                 
1 Moduł „Nierówno�ci społeczne” doł�czany był do stałej cz��ci badania w latach 1987, 1992 oraz 1999 (IV 
edycja planowana jest na r. 2009). Moduł „Rola rz�du” realizowany był w latach 1985, 1990, 1996 (IV edycja 
planowana jest w bie��cym roku).  
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wied� na pytanie sonda�owe tak�e jest swego rodzaju „rzeczywistym wyborem”2, jednak w 

swej istocie ró�ni si� on znacz�co od tego rodzaju wyborów, w których decydent ponosi bez-

po�rednie, b�d� przynajmniej po�rednie, konsekwencje swojej decyzji. Jak zwi��le uj�li to 

autorzy artykułu Wydajno��, sprawiedliwo�� i demokracja: „Powszechnie znanym ogranicze-

niem sonda�y jest fakt, �e to, co ludzie mówi� w odpowiedzi na hipotetyczne pytania i to, jak 

si� w rzeczywisto�ci zachowuj�, gdy na szali wa�y si� ich interes materialny, mo�e si� znacz-

nie od siebie ró�ni�” [Beckman, Formby, Smith, 2003: 3]. Nietrudno si� domy�li�, �e ró�nica 

ta szczególnie silnie przejawia� si� b�dzie, gdy indywidualny interes wejdzie w konflikt z 

wyobra�eniem respondenta o tym, co w rozpatrywanym wzgl�dzie stanowi opini� społecznie 

akceptowaln�. Pogl�dy na temat systemu podatkowego i redystrybucji dochodów s� na ten 

konflikt szczególnie nara�one ze wzgl�du na pi�tno „pazerno�ci”, jakim naznaczone s� osoby 

zbyt usilnie foruj�ce własne interesy materialne kosztem innych. Z tego wzgl�du zarówno 

respondent „ubogi”, jak i „bogaty”, mog� opowiedzie� si� w sonda�u za systemem „umiar-

kowanej” progresji podatkowej, wbrew w�sko rozumianemu interesowi własnemu, który 

skłaniałby jednego do głosowania za bardzo strom� progresj�, a drugiego za zupełnym 

spłaszczeniem podatku. Je�li jednak nie jeste�my w stanie skonfrontowa� tych deklaracji z 

rzeczywistymi zachowaniami, np. w referendum podatkowym, nie jeste�my te� w stanie oce-

ni�, na ile deklaracje te stanowi� wyraz autentycznych przekona�, a na ile s� tylko pustosło-

wiem słu��cym pozytywnej autoprezentacji. Jak uj�ł to Gordon Tullock:  

Wydaje mi si�, �e bardzo nieroztropnie byłoby wnioskowa� o optymalnym pozio-

mie redystrybucji na podstawie tego, co ludzie mówi�. Tote� bardziej zainteresowany 

jestem tym, jak w rzeczywisto�ci działaj� oni w sytuacjach redystrybucyjnych, ni� 

tym, co maj� na ten temat do powiedzenia [Tullock 1983: 78].  

Niniejsza praca wynika z prze�wiadczenia, �e analiza postaw wzgl�dem redystrybucji 

w kontek�cie uwzgl�dniaj�cym bezpo�rednie interesy osób zaanga�owanych w ten proces, 

dotychczas słabo reprezentowana w literaturze, jest luk� wart� uzupełnienia. Badania tego 

rodzaju – bardzo rzadko jednak wprost odnosz�ce si� do zagadnienia redystrybucji – urosły 

do rangi osobnej subdyscypliny, okre�lanej mianem ekonomii eksperymentalnej. W ostatnich 

latach obserwujemy jej dynamiczny rozwój, który to trend mógł zosta� tylko wzmocniony 

przyznaniem w 2002 r. Nagrody Banku Szwecji im. Alfreda Nobla Vernonowi Smithowi, 

                                                 
2 W gruncie rzeczy zało�enie o zgodno�ci mi�dzy deklaracjami respondentów a stanem faktycznym, przyjmo-
wane (na ogół milcz�co) w wi�kszo�ci bada� tego rodzaju, stanowi warunek sine qua non ich sensowno�ci. 
Abstrahuj� tu od bada� sonda�owych, których celem mo�e by� wła�nie stwierdzenie przyczyn i stopnia rozbie�-
no�ci mi�dzy faktami a ich opisem przez respondentów.  
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jednemu z czołowych przedstawicieli dyscypliny. Fala zainteresowania t� dziedzin� jak na 

razie wydaje si� jednak omija� Polsk�3.  

Wbrew temu, co mogłaby sugerowa� etykieta „ekonomia eksperymentalna”, wiele 

rozpatrywanych na tym gruncie gier, jak równie� instytucjonalna afiliacja eksperymentato-

rów, sugeruj�, �e badania te maj� w gruncie rzeczy charakter interdyscyplinarny. Patrz�c na 

rzecz od drugiej strony, mo�na powiedzie�, �e metoda eksperymentalna bazuj�ca na mode-

lach zaczerpni�tych z teorii gier staje si� swego rodzaju wspólnym mianownikiem dla ró�-

nych nauk społecznych (i nie tylko społecznych), st�d granice mi�dzy poszczególnymi dys-

cyplinami ulegaj� tu zatarciu. Symptomatyczny jest przypadek „dylematu wi��nia” – gry, z 

któr� eksperymentowali „wszyscy”: psycholodzy, ekonomi�ci, socjolodzy, politolodzy, jak 

równie� biolodzy, matematycy… Mo�na te� wskaza� przykłady gier o niemal identycznej 

strukturze, ró�ni�cych si� głównie nazewnictwem i rozpatrywanych w ramach odr�bnych 

teorii, nadaj�cych tym grom odmienne interpretacje4. Ogólnie wyst�puje jednak do�� silna 

tendencja do ł�czenia wysiłków na rzecz wyja�nienia zachowa� badanych w rzeczywisto�ci 

eksperymentu laboratoryjnego. Dwaj weterani ekonomii eksperymentalnej Alvin E Roth i J. 

Keith Murninghan po�wi�cili nawet temu tematowi osobny artykuł, pod wszystko mówi�cym 

tytułem Troch� staro�ytnej historii ekonomii eksperymentalnej i psychologii społecznej: 

wspomnienia i analiza owocnej współpracy, b�d�cy zapisem ich retrospektywnego dialogu 

[Roth, Murninghan 2004]. W jednym ze wspólnych eksperymentów z gr� targow� postawili 

oni hipotez�, któr� okre�lili (mniejsza o to, na ile trafnie) mianem „socjologicznej”. Hipoteza 

ta zyskała ewidentne potwierdzenie w danych empirycznych, co Murninghan wspomniał z 

szczególn� satysfakcj�: „Byłem zachwycony, mog�c umie�ci� słowo «socjologiczny» w tytu-

le i tre�ci artykułu z ekonomii eksperymentalnej” [tam�e: 6].  

Pierwszorz�dnym celem niniejszej pracy, jak stanowi jej tytuł, jest analiza zachowa� 

dotycz�cych redystrybucji dóbr, które zostały uprzednio wypracowane przez zainteresowane 

osoby, z uwzgl�dnieniem zwi�zku zachodz�cego pomi�dzy redystrybucj� dobrowoln� i wy-

muszon�. Oczywi�cie najbardziej typowym przykładem dobra, które zostaje najpierw wypra-

                                                 
3 W prowadzonej przez O�rodek Przetwarzania Informacji bazie „ludzi nauki” specjalno�� „ekonomia ekspery-
mentalna” zwraca wył�cznie jedno nazwisko – dr. Tomasza Kopczewskiego z Katedry Mikroekonomii Uniwer-
sytetu Warszawskiego. Dr Kopczewski przyznaje, �e jak dot�d dyscyplina ta nale�y w Polsce do „niszowych”. 
W polskich czasopismach naukowych jedynie sporadycznie zaznacza sw� obecno�� – jako godny odnotowania 
przykład wymieni� mo�na seri� artykułów w „Ekonomii”  11/2003. W stosunkowo �wie�o powołanym do �ycia 
czasopi�mie „Decyzje”, po�wi�conym – jak głosi podtytuł – „podejmowaniu decyzji w gospodarce i społecze�-
stwie”,  ukazał si� niedawno tekst podsumowuj�cy wyniki eksperymentów z tzw. gr� ultimatum [Malawski, Roy 
2005]. Poniewa� jest to jedna z najpopularniejszych gier eksperymentalnych, wykorzystywana w tysi�cach eks-
perymentów, pewn� miar� wyobcowania ekonomii eksperymentalnej z głównego nurtu polskiego �ycia nauko-
wego jest fakt, �e nawet w pi�mie o tak specjalistycznym profilu pierwsze kilka stron artykułu po�wi�cone zosta-
ło dokładnemu wyja�nieniu, na czym gra ta polega i jak ustala si� w niej równowag�.  
4 Np. gr� rynkow� z konkurencj� oferentów [Fehr, Schmidt 1999: 9-11] uzna� mo�na za szczególny przypadek 
modelu przymusu w sieci typu branch, analizowanego na gruncie Teorii Elementarnej [Heidtman 2002].  
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cowane, a potem ulega� mo�e wtórnemu podziałowi jest dochód. Dla ustalenia rodzaju oraz 

zakresu dopuszczalnej redystrybucji dochodów kluczowe znaczenie ma przyj�ty sposób defi-

niowania sprawiedliwo�ci i równo�ci. W zale�no�ci od przyj�cia takich a nie innych definicji 

tych poj��, okre�lony schemat transferów redystrybucyjnych zyska� mo�e moraln� legityma-

cj�, b�d� te� mo�e by� jej pozbawiony. Jest przy tym nieuniknione wyst�pienie tzw. self-

serving bias, czyli przyjmowania „wygodnej interpretacji” sytuacji i działa�, co mo�e by� 

zarówno �wiadom� strategi� osi�gania własnych celów, jak i nieu�wiadomionym skrzywie-

niem percepcji w kierunku własnego interesu. Problem ten mo�na rozwi�za� na dwa sposoby 

– ocen� sprawiedliwo�ci danego podziału dochodów mo�na powierzy� zewn�trznemu obser-

watorowi, który sam nie ma �adnego interesu w takim, a nie innym podziale, b�d� te� poprzez 

zastosowanie „zasłony niewiedzy”, zza której uczestnicy podziału oceniaj� jego sprawiedli-

wo��, nie znaj�c jeszcze własnych udziałów5. Jednym z celów pracy jest skonfrontowanie 

bezstronnych s�dów sprawiedliwo�ciowych z rzeczywistym zachowaniem w sytuacji redy-

strybucyjnej, gdy stawk� jest interes materialny.  

Praca podzielona jest na sze�� rozdziałów. W pierwszym z nich uwag� po�wi�cam 

kwestiom definicyjnym, zwi�zanym z dochodem i opodatkowaniem dochodu, jak równie� 

przymusem i dobrowolno�ci� działa� redystrybucyjnych. W rozdziale drugim omawiam ró�-

ne koncepcje sprawiedliwo�ci i równo�ci, a tak�e wolno�ci i dobroczynno�ci, do których nie-

uchronnie odwołuj� si� wszelkie debaty na temat redystrybucji dóbr. Krytycznej analizie 

poddaj� odmienne podej�cia do kwestii nierówno�ci dochodowych i stoj�cych za nimi przy-

czyn. Rozwa�ania te stwarzaj� społeczno-filozoficzne tło dla analiz zawartych w dalszych 

cz��ciach.  

Poniewa� redystrybucja dochodów ze swej natury wi��e si� z dokonywaniem kalkula-

cji ekonomicznych, szczególnie wła�ciwe jest rozpatrywanie tego zjawiska w ramach formal-

nego modelu charakterystycznego dla paradygmatu racjonalnego wyboru. Aby osadzi� model 

redystrybucji w szerszym kontek�cie teoretycznym i eksperymentalnym, w rozdziale trzecim 

odnosz� si� do maj�cych ju� obszern� literatur� gier eksperymentalnych zwi�zanym z dziele-

niem, pomna�aniem, przekazywaniem i odbieraniem dochodów. Szczególn� uwag� po�wi�-

cam dylematowi wi��nia, który w swej postaci ci�głej, sekwencyjnej i asymetrycznej od-

zwierciedla natur� gry redystrybucyjnej. Omawiam te� stosunkowo nieliczne gry, zaprojek-

towane wprost dla badania zachowa� o charakterze explicite redystrybucyjnym. W cz��ci tej 

pokazuj� strukturalne podobie�stwa i ró�nice pomi�dzy nimi a gr� redystrybucyjn�, b�d�c� 

podstaw� przeprowadzonego przeze mnie badania eksperymentalnego. Ze wzgl�du na silny 

                                                 
5 Jak pokazuj� wyniki bada� eksperymentalnych, obie metody prowadzi� mog� do wyra�nie odmiennych rezul-
tatów [Lissowski 1993] . 
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wpływ kontekstu gry na zachowanie uczestnicz�cych w niej osób, generalizacje empiryczne 

wywiedzione z gier o cho�by identycznej strukturze, ale odmiennej interpretacji, nie mog� 

mie� bezpo�redniego odniesienia do gry osadzonej w kontek�cie zarobkowo-

redystrybucyjnym. Dostarczaj� one jednak hipotez, których potwierdzenie dowodzi� b�dzie 

odporno�ci danej prognozy na ró�nice w kontekstowym osadzeniu gry [Guala, Mittone 2002]. 

Główne hipotezy badawcze uzale�niaj� skal� redystrybucji politycznej (realizowanej poprzez 

specjalnie zaprojektowany system podatkowy) od rozmiarów pierwotnej nierówno�ci docho-

dowej, kosztu egzekucji podatków (bezpo�rednio przekładaj�cego si� na efektywno�� transfe-

rów wyrównawczych), oraz osobistej awersji do nierówno�ci uczestników gry. Testowi pod-

dana zostaje te� hipoteza „wypychania”, postuluj�ca kurczenie si� transferów dobrowolnych 

w odpowiedzi na wzrost transferów podatkowych.  

Rozdział czwarty zawiera formaln� charakterystyk� gry redystrybucyjnej, wraz ze 

sformułowaniem strategii prowadz�cych do równowagi przy zało�eniu racjonalnego egoizmu 

graczy. Jakkolwiek w badaniu eksperymentalnym wykorzystano gr� redystrybucyjn� w wa-

riancie dwuosobowym, w cz��ci teoretycznej pokrótce przedstawiona zostaje te� analiza wa-

riantu wieloosobowego, uwzgl�dniaj�cego obecno�� gracza szczególnego typu, jakim jest 

reprezentant aparatu pa�stwowego.  

Rozdział pi�ty traktuje o sposobie przeprowadzenia eksperymentu, uwzgl�dniaj�c in-

formacje nt. rekrutacji uczestników, procedury przydzielenia pierwotnych zarobków, pomiaru 

awersji do nierówno�ci, programu eksperymentalnego, oraz parametryzacji zastosowanych 

gier redystrybucyjnych.  

Zwie�czeniem pracy jest rozdział szósty, zawieraj�cy wyniki badania, przeprowadzo-

nego przeze mnie w maju 2005 r.  

Cało�� pracy uzupełnia obszerny Aneks, w którym zebrano wszystkie materiały wyko-

rzystane w toku badania, jak równie� graficzny zapis gier eksperymentalnych i poekspery-

mentalne wypowiedzi uczestników.  

����
����������


O dynamicznym rozwoju ekonomii eksperymentalnej �wiadczy m.in. bardzo du�a 

liczba znacz�cych artykułów, jakie udost�pniane s� na bie��co w Internecie. S� w�ród nich 

głównie artykuły zamieszczone ju� w czasopismach b�d� zgłoszone do druku, ale drog� t� 

mo�na tak�e zapozna� si� z niepublikowanymi „maszynopisami”. Z cał� pewno�ci� dotarcie 

do nich w wersji papierowej byłoby niewspółmiernie uci��liwe, a w wielu przypadkach wr�cz 

niemo�liwe. Obok całkowitej swobody dost�pu trudno te� przeceni� uzyskan� w ten sposób 
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szybko�� obiegu informacji naukowej. Z bibliograficznego punktu widzenia pewien problem 

stanowi natomiast wielo�� formatów, w jakich udost�pniane s� publikacje (.pdf, .htm, .doc, 

.txt). Przyj�łem zasad�, �e przy cytatach z dokumentów, w których nie mo�na poda� jedno-

znacznej numeracji stron, jako identyfikator przytaczałem trzy pierwsze słowa cytatu w ory-

ginale, co umo�liwia natychmiastowe umiejscowienie cytatu w elektronicznej formie doku-

mentu poprzez funkcj� wyszukiwania. W kilku przypadkach prac bez podanej daty, przypi-

sywałem im rok najpó�niejszej pozycji wymienionej przez autora w bibliografii; poniewa� 

była to najwcze�niejsza mo�liwa data powstania/publikacji dokumentu zaznaczałem to zna-

kiem plus. Np. przez 1999+ nale�y rozumie�, �e praca powstała w r. 1999 lub pó�niej. 

Wszystkie cytowane prace, które opublikowane zostały w ogólnodost�pnej postaci cyfrowej, 

znajduj� si� w archiwum autora.  

#����-�������


Jak głosi słynne Prawo Parkinsona, „Praca wydłu�a si� tak, by wypełni� cały czas 

przeznaczony na jej uko�czenie” [1993: 2]. Do�wiadczenie zdobyte przy pisaniu niniejszej 

pracy ka�e mi s�dzi�, �e formułuj�c swoje prawo, prof. Parkinson wykazał si� nadmiernym 

optymizmem. Doprowadzenie dzieła do ko�ca byłoby powa�nie utrudnione, a by� mo�e w 

ogóle nieosi�galne, gdyby nie �yczliwo�� i pomoc szeregu osób, którym chciałem w tym 

miejscu wyrazi� wdzi�czno��. W pierwszej kolejno�ci chc� podzi�kowa� mojej �onie, Mag-

dzie, i Synom, Mikołajowi i Benedyktowi, którzy cierpliwie znosili mój ograniczony udział w 

�yciu rodzinnym, daj�c mi wiele rado�ci w rzadkich chwilach wolnych, jak równie� moim 

Rodzicom i Rodzicom mojej �ony, którzy w tym czasie ochoczo zacie�niali wi�zy z wnuka-

mi; mojej Siostrze Weronice za pomoc w przygotowaniu materiałów do badania oraz pó�niej 

przy edycji tekstu; kole�ankom i kolegom z Instytutu Socjologii, w szczególno�ci za� Jolancie 

Perek-Białas i Magdalenie Jelonek za rozmowy o analizie danych, Tomaszowi Adamskiemu 

za istotne wsparcie przy organizacji eksperymentu, oraz Marcinowi Kocórowi, który słu�ył 

mi rad� i pomoc� przez cały ten czas; Katarzynie Szklanny za sugesti�, a dyrektorowi Biblio-

teki Jagiello�skiej Ryszardowi Juchniewiczowi za zgod� na wykorzystanie auli do przepro-

wadzenia przedeksperymentalnego spotkania uczestników; dr. Tadeuszowi Soza�skiemu za 

udost�pnienie pracowni z sieci� komputerow� oraz �yczliwe zainteresowanie projektem; 

Pawłowi Raifowi za przygotowanie oprogramowania eksperymentalnego; Pawłowi Hołobu-

towi z Instytutu Podstawowych Problemów Techniki PAN za konsultacje matematyczne i 

Andrzejowi Bartelskiemu za pomoc w dost�pie do potrzebnej literatury; wreszcie last but 

certainly not least mojemu promotorowi, prof. Jarosławowi Górniakowi, który zawsze ch�t-
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nie słu�ył mi rad� i z wyrozumiało�ci� podchodził do konieczno�ci dzielenia przeze mnie 

uwagi pomi�dzy obowi�zki doktoranckie i rodzicielskie. Dla zachowania rytuału wypada 

jeszcze doda�, �e odpowiedzialno�� za wszelkie bł�dy i niedoskonało�ci tej pracy spoczywa 

wył�cznie na autorze.  

 

Praca sfinansowana została ze �rodków bud�etowych na nauk� w latach 2005-2006 

jako projekt badawczy Sprawiedliwo��, równo��, demokracja. Eksperymentalne badanie pro-

cesu redystrybucji dochodów (numer rejestracyjny 1 H02E 046 28).  
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Ogólnie rzecz bior�c, pod poj�ciem redystrybucji dóbr kry� si� mog� dwa, wzajemnie 

ze sob� powi�zane, znaczenia. Pierwsze z nich, dynamiczne, odnosi si� do przemian w struk-

turze własno�ci, polegaj�cych na przepływaniu dóbr pomi�dzy poszczególnymi jednostkami. 

Mówimy wówczas o redystrybucji �rodków od osoby A do osoby B, od firmy X do firmy Y, 

itp. Drugie znaczenie, statyczne, to ko�cowy produkt serii transferów wykonanych w grani-

cach okre�lonej zbiorowo�ci, w ustalonym przedziale czasu6. To, co jest wspólne dla oby-

dwóch znacze�, to rozró�nienie dwóch stanów rzeczy: pierwotnego podziału dóbr, uchwyco-

nego w momencie rozpocz�cia akcji redystrybucyjnej oraz podziału finalnego, zarejestrowa-

nego po zrealizowaniu wszystkich przepływów. Jest oczywiste, �e wi�kszo�� tego rodzaju 

przepływów ma charakter wymiany, tzn. dobra przepływaj� równocze�nie w obydwu kierun-

kach, przy czym na ogół w jedn� ze stron przepływa szczególnego rodzaju dobro, a mianowi-

cie okre�lona kwota pieni�dzy7. Poniewa� pieni�dz, dobro o najwy�szym stopniu płynno�ci, 

pełni równocze�nie funkcj� uniwersalnego miernika warto�ci dóbr, próbuj�c ogarn�� skal� i 

kierunek transferów w szerszej perspektywie uwaga w naturalny sposób skupiona zostaje 

wła�nie na kierunku przepływów pieni�dza. Punktem wyj�cia do analizy redystrybucji i jej 

bilansu dla poszczególnych jednostek czyni si� zatem rozkład dochodów, których głównym 

składnikiem s� wpływy pieni��ne, za� pozostałe składniki tak�e wyra�one zostaj� w pieni�-

dzu8. Wydaje si�, �e dzi�ki temu zabiegowi udało nam si� opanowa� pierwotny chaos szale-

nie zró�nicowanych przepływów i mamy teraz do czynienia z do�� prost� sytuacj�, w której 

porówna� musimy ze sob� dwa rozkłady dochodów – z pocz�tku i z ko�ca rozpatrywanego 

okresu transferowego. W praktyce jednak cała trudno�� w ocenie skali redystrybucji realizo-

                                                 
6 Obydwa uj�cia s� w znacznym stopniu niezale�ne. Mo�liwe jest na przykład, �e zakrojone na szerok� skal� 
procesy redystrybucyjne b�d� si� nawzajem znosi� i w sensie statycznym redystrybucja b�dzie znikoma.  
7 Sama kwestia natury pieni�dza to fascynuj�cy temat, od dawna zaprz�taj�cy uwag� badaczy. Omówienie pod-
stawowych koncepcji pieni�dza znale�� mo�na we wst�pnym rozdziale pracy Jarosława Górniaka My i nasze 
pieni�dze [2000]. 
8 To niejako podnosi poziom analizy o stopie� wy�ej, poniewa� rozkład dochodów sam w sobie jest ju� wyni-
kiem całej serii transferów. 
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wanej w ramach konkretnego systemu społecznego zasadza si� na powa�nej i nieuchronnej 

arbitralno�ci samego poj�cia dochodu. Wprost, cho� niezbyt dosadnie, my�l t� wypowiedział 

Henry C. Simons w jednej z pierwszych prac po�wi�conych podatkowi dochodowemu w jego 

współczesnej formie: „Pró�no liczy� na to, �e uda si� wyznaczy� dokładne pod ka�dym 

wzgl�dem granice poj�cia [dochodu]. Zadanie sprowadza si� raczej do zrobienia jak najlep-

szego u�ytku z dost�pnych materiałów; (…) dla celów analitycznych konstruuje si� u�ytecz-

ne, cho� niezbyt dokładne narz�dzia” [Simons 1938, cyt. za Brooks 2004: 257].  

Wszelkie problemy zwi�zane z definicj� dochodu w całej pełni uwidaczniaj� si� nie 

gdzie indziej, jak w Ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, uchwalonej przez 

Sejm RP 26 lipca 1991 r. i wielokrotnie pó�niej poprawianej. Ju� sam fakt, �e ustawa ta liczy 

blisko 200 stron znormalizowanego maszynopisu najlepiej �wiadczy o tym, �e nie mamy tu 

do czynienia z czymkolwiek intuicyjnie oczywistym. Detalicznego wyja�nienia wymaga 

wszystko, pocz�wszy od tego, kto ma płaci� podatek i od czego, w jaki sposób nale�y obli-

cza� przychód i koszt jego uzyskania, oraz co ostatecznie stanowi podstaw� opodatkowania. 

Wiele konkretnych rozstrzygni�� uzna� trzeba za zupełnie arbitralne, a niezale�nie od tej, 

nieuchronnej zreszt�, arbitralno�ci przy definiowaniu dochodu, szereg przepisów rodzi kon-

trowersje interpretacyjne9.  

Szczególnych problemów nastr�cza ustawodawcom kwestia przychodów (a st�d i do-

chodów) w naturze. Uwzgl�dnienie tego rodzaju dochodów jest konieczne, je�li ustawodawca 

chce wykluczy� sytuacj�, w której podatnicy samodzielnie zmniejszaj� sobie wymiar podatku 

poprzez przej�cie na wymian� barterow�. Dlatego te� ustawa podatkowa w artykule 11, punkt 

1 stanowi, �e „[p]rzychodami (…) s� otrzymane (…) pieni�dze i warto�ci pieni��ne oraz war-

to�� otrzymanych �wiadcze� w naturze i innych nieodpłatnych �wiadcze�”. W przypadku 

�wiadcze� w naturze automatycznie pojawia si� jednak problem wymierzenia uzyskiwanych 

t� drog� dochodów. Je�li Pani A uczy syna Pana B angielskiego i w zamian za to pobiera 100 

złotych miesi�cznie, sprawa jest prosta. Je�li dodatkowo Pan B podejmuje si� uczy� córk� 

Pani A niemieckiego, tak�e za 100 złotych miesi�cznie, to wypracowuj� oni ł�czny dochód 

200 złotych, od którego fiskus ma prawo oczekiwa� nale�nego podatku. Oczywi�cie wyci�-

ganie jednej r�ki z banknotem stuzłotowym b�d�cym zapłat� za odebran� usług� i równocze-

                                                 
9 Paradygmatyczny jest tu przypadek wspomniany w jednym z wywiadów telewizyjnych przez Romana Klusk�, 
byłego prezesa spółki Optimus. Chc�c ustali� wysoko�� nale�nego podatku zwi�zanego z likwidacj� rachunku 
dewizowego w jednym z zagranicznych banków, na konsultacje prawne zmuszony był wyda� kwot� kilkakrotnie 
wy�sz� od ostatecznie ustalonej przez prawników kwoty nale�nego podatku. Jest to bolesny przykład niejasno�ci 
samego prawa podatkowego, w odró�nieniu od jego niedopuszczalnej nadinterpretacji, jak� było naliczenie 
firmie Optimus – tu� po rezygnacji z kierowania ni� przez Romana Klusk� – 30 milionów złotych rzekomo 
zaległego podatku VAT. Nale�y przy tym zauwa�y�, �e problem nieostrej definicji dochodu odciska negatywne 
pi�tno na ka�dym systemie podatku dochodowego, niezale�nie od tego, czy b�dzie to podatek progresywny czy 
„prosty” podatek liniowy.  



 16 

sne wyci�ganie drugiej pustej r�ki po banknot stuzłotowy, b�d�cy zapłat� za usług� wy�wiad-

czon�, jest absurdem, tote� wymiana mi�dzy A i B przybierze posta� bezpieni��n�. W tego 

rodzaju sytuacji, kiedy obydwie strony dysponuj� towarami b�d� usługami b�d�cymi obiek-

tem wzajemnego zainteresowania, oczywiste staje si�, �e pieni�dz pełni tylko i wył�cznie 

funkcj� po�rednika wymiany – i w tej konkretnej sytuacji korzystanie z tego po�rednictwa jest 

całkowicie zbyteczne. Kiedy jednak znika pieni�dz, znika tym samym „obiektywna” miara 

uzyskanych z wymiany dochodów.  

Problem wymierzenia warto�ci �wiadcze� otrzymanych w naturze rozwi�zywany jest 

standardowo przez odwołanie do ceny rynkowej rzeczy „tego samego rodzaju i gatunku, z 

uwzgl�dnieniem w szczególno�ci ich stanu i stopnia zu�ycia oraz czasu i miejsca ich uzyska-

nia” (art. 11, p. 1). Poniewa� nawet bardzo podobne towary lub usługi (cho�by wspomniane 

korepetycje j�zykowe) mog� uzyskiwa� na rynku ró�ne ceny, taki sposób ustalania dochodu 

cechowa� si� musi znaczn� doz� uznaniowo�ci.  

Z punktu widzenia systemu fiskalnego dodatkowy problem zwi�zany z dochodem w 

naturze, wyst�puj�cy tu znacznie wyra�niej ni� w przypadku dochodu pieni��nego, stanowi 

okre�lenie, co w ogóle jest, tudzie� powinno by�, przedmiotem opodatkowania. Mo�na w tym 

miejscu nadmieni�, �e wymiana dóbr (czy to pieni��na, czy barterowa) nie jest bynajmniej 

warunkiem koniecznym powstawania dochodu, czego najlepszym przykładem jest produkcja 

rolna, gdzie dochód wła�ciciela zwi�zany jest z rozmno�eniem dobytku w jak najdosłowniej-

szym znaczeniu tego terminu. Uwzgl�dnienie tej ewentualno�ci w systemie podatkowym wi�-

za� si� musi z ustaleniem biologicznych norm przyrostu upraw i hodowli, o czym polska usta-

wa wspomina w artykule 24, punkt 4. Z tego tytułu w tek�cie ustawy pojawiaj� si� tak, wy-

dawałoby si�, odległe od sfery finansów jednostki jak zwierz� laboratoryjne, piskl� z wyl�gu, 

czy iloczyn wewn�trznych kraw�dzi akwarium (p. 4a). Tego rodzaju kazuistyka, wymuszona 

nieostro�ci� samego poj�cia „dochodu”, przyczynia si� w ogromnym stopniu do rozrostu 

prawa podatkowego. Nie jest to bynajmniej specyfika polska – jak sarkastycznie zauwa�ył 

ameryka�ski kongresman Don Nickles, odnosz�c si� do obowi�zuj�cego w USA Kodeksu 

Podatkowego, „jest on dziesi�� razy grubszy od Biblii, ale w odró�nieniu od Biblii nie zawie-

ra �adnej dobrej nowiny” [Yablon 2004: 100].  

Kwestii dochodów w naturze po�wi�cony jest artykuł Kim Brooks, zamieszczony w 

„McGill Law Journal” pod wymownym tytułem Delimiting the Concept of Income: The Taxa-

tion of In-Kind Benefits [2004]. Autorka, odwołuj�c si� do zasad sprawiedliwo�ci [equity], 

neutralno�ci i administracyjnej egzekwowalno�ci [practicability] podatku, stara si� wywie�� 

granic� pomi�dzy tym, co pracodawca zapewnia pracownikowi jako niezb�dny warunek pra-

cy (i co nie powinno podlega� opodatkowaniu), a tym, co jest dodatkowym �wiadczeniem, 
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konsumowanym przez pracownika w trybie „prywatnym”. To ostatnie powi�ksza dochód 

pracownika i tym samym powinno by� podstaw� do naliczenia podatku dochodowego. Ar-

gument ze sprawiedliwo�ci sprowadza si� do obserwacji, �e je�li �wiadczenia w naturze były-

by zwolnione od podatku, wówczas osoba, która zarabia 1000 dolarów płaciłaby wy�szy po-

datek od osoby, która zarabia 900 dolarów, a przy tym dodatkowo otrzymuje imienny karnet 

do opery wart 100 dolarów, co w sumie sprowadza si� do tego samego – z t� ró�nic�, �e w 

tym drugim przypadku meloman nie musi osobi�cie fatygowa� si� do kasy opery. Rozumo-

wanie to wydaje si� intuicyjnie przekonuj�ce, jednak – jak to zwykle bywa – diabeł w�tpli-

wo�ci tkwi w szczegółach. Przykład udekorowania gabinetu konkretnego pracownika zaku-

pionym przez pracodawc� dziełem sztuki, podany dla ilustracji przez sam� autork�, nie ma w 

sobie ju� nic z intuicyjnej oczywisto�ci:  

(…) skoro dzieła sztuki trafiaj� do nielicznych tylko pracowników, to je�li nie wli-

czymy im w podstaw� opodatkowania szacunkowej kwoty za wypo�yczenie dostar-

czonego przez pracodawc� eksponatu, doprowadzimy tym samym do powstania po-

ziomych i pionowych zaburze� sprawiedliwo�ci [inequities], poniewa� pozostali pra-

cownicy musieliby dekorowa� swoje własne gabinety eksponatami nabytymi kosztem 

własnego dochodu netto [Brooks 2004: 270].  

Aby zredukowa� ten przykład ad absurdum, wystarczy rozwa�y� sytuacj�, w której 

„szacunkowa kwota za wypo�yczenie” inkryminowanego dzieła sztuki przewy�sza kilkukrot-

nie płac� uszcz��liwionego nim pracownika. Jest całkiem prawdopodobne, �e w przypadku 

znajduj�cych si� w posiadaniu firmy dzieł sztuki o znacznej warto�ci jedynym sposobem na 

unikni�cie zaburze� sprawiedliwo�ci byłoby przechowywanie ich w zamkni�tej na cztery 

spusty piwnicy.  

Trzymaj�c si� konsekwentnie przedstawionej powy�ej linii argumentacji, za podlega-

j�cy opodatkowaniu dochód trzeba by uzna� jak�kolwiek otrzyman� przez nas korzy��, któr� 

mogliby�my – cho� nie musieli – kupi� na rynku, gdyby akurat kto� nie zaoferował nam jej za 

darmo10. To oczywi�cie prowadzi� by musiało do obj�cia podatkiem tak�e takich korzy�ci, 

których opodatkowanie byłoby najzupełniej sprzeczne z poczuciem przyzwoito�ci. W szcze-

gólno�ci opodatkowaniu musiałyby podlega� wszelkie formy samopomocy. Je�li mamy dwie 

starsze samotne panie niezdolne do samodzielnego poruszania si�, przy czym pierwsz� z nich 

opiekuje si� �yczliwa znajoma, podczas gdy druga, by uzyska� identyczn� pomoc, musi opła-

ca� piel�gniark� z własnego dochodu, wówczas aby unikn�� „poziomych zaburze� sprawie-
                                                 
10 Analiza Brooks odnosiła si� do korzy�ci w naturze uzyskiwanych w ramach relacji pracownik-pracodawca, 
nie wida� jednak �adnego powodu, dla którego logika tego wywodu miałaby ogranicza� si� wył�cznie do tego 
rodzaju stosunków. Je�li podatkiem obci��ony ma by� pracownik, który w zamian za �wiadczenie wykonuje 
pewn� prac�, to tym bardziej podatek obj�� powinien tego, kto �wiadczenie otrzymuje bez �adnego wysiłku ze 
swojej strony.  
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dliwo�ci” nale�ałoby t� pierwsz� obci��y� podatkiem od kwoty, jak� za opiek� płaci ta druga. 

Oczywi�cie tego rodzaju podatek byłby społecznie nie do zaakceptowania, tote� w ustawo-

dawstwie podatkowym pojawia si� cały szereg zwolnie� przedmiotowych11. Zwolnienia te 

musz� by� uchwalane ad hoc, w miar� jak �ycie przynosi konkretne w�tpliwo�ci interpreta-

cyjne, b�d� te� gdy pojawia si� �wiadomo��, �e formalnie podatkiem obj�te s� tak�e takie 

składniki dochodu, od których w praktyce nikt podatku nie płaci, a próba jego wymuszenia 

spotka� musiałaby si� z powszechnym pot�pieniem. W ten sposób nowelizacja ustawy z 2003 

r. na list� zwolnie� przedmiotowych dodała np. �wiadczenia uzyskane od wolontariuszy w 

ramach działa� organizacji po�ytku publicznego12.  

Powy�sze rozwa�ania na temat dochodu mo�emy zamkn�� w trzech punktach. Po 

pierwsze, ze wzgl�du na nieostro�� samego poj�cia, wysoko�� całkowitego dochodu mo�na 

wyznaczy� tylko w pewnym przybli�eniu13. Po drugie, tak samo nie jest rzecz� prost� ustale-

nie warto�ci tego składnika dochodu, jakim s� dobra wypracowane przez dan� osob�, tzn. 

uzyskane w wyniku osobistego wysiłku z jej strony. Po trzecie wreszcie, od sposobu zdefi-

niowania dochodu zale�e� b�dzie kalkulacja podatków i rozmiarów dokonywanej przez po-

datki redystrybucji14.  

.����	�������
��������
�
�����	�������
����	�����


Nie przypadkiem analizuj�c poj�cie dochodu od razu przeszli�my do tematyki podat-

kowej. Zwa�ywszy na udział bud�etu pa�stwa w produkcie krajowym brutto, działalno�� pa�-

stwa uzna� wypada za jeden z głównych czynników kształtuj�cych dochody w skali całego 

społecze�stwa. W przypadku Polski, tzw. Dzie� Wolno�ci Podatkowej, symbolicznie wyzna-
                                                 
11 W polskiej ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych lista zwolnie� obejmuje obecnie 118 punktów 
(co prawda, cz��� z nich to puste miejsca po pozycjach wykre�lonych, ale wiele pozycji obejmuje z kolei kilka 
podpunktów). Tak obszerna lista zwolnie� dowodzi sk�din�d, �e potencjalnie podatkiem obci��one s� wszystkie 
mo�liwe składniki dochodu.  
12 Tym niemniej ko�cem sierpnia 2006 r. PAP donosiła: „Grono zapale�ców miało zorganizowa� wycieczki po 
okolicy Knurowa osobom niepełnosprawnym umysłowo. Zdaniem fiskusa, musz� oni płaci� od takiej formy 
rehabilitacji podatek. Tak wła�nie orzekło Ministerstwo Finansów, potwierdzaj�c wcze�niejsze stanowisko II 
Urz�du Skarbowego w Gliwicach. (…) Gliwicki II US uwa�aj�c, �e od tzw. nieodpłatnych �wiadcze� stanowi�-
cych przychód, trzeba zapłaci� podatek – miał racj�. To jednak oznacza, �e trzeba b�dzie zaniecha� organizowa-
nia wycieczek, a tym samym zapomnie� o takiej szansie przywracania niepełnosprawnych do normalno�ci” 
[interia.pl: 29.VIII.2006]. Podobne absurdy dotycz� te� podatku VAT, o czym �wiadczy przypadek piekarza z 
Legnicy, który przez wiele lat oddawał niesprzedane pieczywo stołówce charytatywnej, za co Urz�d Skarbowy 
obci��ył go w ko�cu nale�no�ci� 150 tys. zł. tytułem „zaległego podatku” [interia.pl: 6.X.2006].  
13 Bardzo dobre omówienie ró�nych sposobów szacowania dochodu (na potrzeby analiz naukowych) znale�� 
mo�na w artykule Overview of the Proposed Standards of Income Distribution Statistics, zaprezentowanym w 
Krakowie podczas 26. Ogólnej Konferencji Stowarzyszenia Bada� nad Dochodami i Bogactwem [Church i in. 
2000].  
14 Oczywi�cie podatek dochodowy jest tylko jednym z wielu rodzajów podatków, jakie obci��aj� bud�ety jedno-
stek i gospodarstw domowych, jednak ł�cznie z innymi quasi-podatkowymi obci��eniami pracy, przedsi�bior-
czo�ci i �wiadcze� społecznych zapewnia sektorowi finansów publicznych ponad 40% wpływów. Dla porówna-
nia wpływy z VAT s� dwa razy mniejsze, a z CIT ponad sze�� razy mniejsze [Centrum Adama Smitha 2006]. 
Ponadto progresja podatkowa wprost czyni z tego podatku narz�dzie redystrybucji dochodów.  
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czaj�cy dzie� roku, w którym podatnicy zaczynaj� pracowa� „na siebie”, po wywi�zaniu si� 

ze wszystkich obowi�zkowych danin publicznych, przypadł w tym roku na 24 czerwca. W 

poprzednich latach (1994-2005) obchodzono go mi�dzy 16 czerwca a 6 lipca15.  

Wró�my teraz do ogólnej definicji redystrybucji dochodów, jak� nakre�lili�my na 

wst�pie. Odnosiła si� ona do przekształcenia struktury dochodowej w danym okresie czasu 

bez precyzowania, jakie siły kieruj� tym przekształceniem. Koniecznie trzeba jednak rozró�-

ni� dwa przeciwstawne rodzaje redystrybucji – t�, która jest wypadkow� swobodnych decyzji 

jednostek dysponuj�cych własnymi funduszami oraz t�, która opiera si� na przymusie sank-

cjonowanym przez pa�stwo. W pierwszym przypadku mamy do czynienia z wolnym rynkiem 

i ci�gł� fluktuacj� dochodów, wynikaj�c� ze swobodnej gry sił rynkowych. Mamy tu na my�li 

wolny rynek w znaczeniu szerokim, obejmuj�cym nie tylko operacje kupna-sprzeda�y, ale 

tak�e wszelkie transfery jednostronne w rodzaju donacji na cele charytatywne. Struktura do-

chodów przekształca si� w ten sposób, �e proporcjonalnie zyskuj� osoby maj�ce do zaofero-

wania na rynku zasoby rzadsze i bardziej po��dane „kosztem” osób dysponuj�cych zasobami 

bardziej pospolitymi. Wyra�enie „kosztem” ujmujemy w cudzysłów, poniewa� ma ono tu 

znaczenie czysto arytmetyczne. Dobrowolne transakcje kupna-sprzeda�y s� bowiem, w czasie 

ich realizacji, z definicji subiektywnie korzystne dla obydwóch stron, w przeciwnym wypad-

ku nigdy by do nich nie doszło (chyba �e w wyniku oszustwa). Ten sam argument odnosi si� 

tak�e do dobrowolnego wsparcia charytatywnego, które Gordon Tullock okre�la wr�cz jako 

superoptymalne:  

Załó�my, �e zarobiłem dolara i najwi�ksz� u�yteczno�� widz� w podarowaniu go 

komu� innemu. Wówczas sam uzyskam u�yteczno�� odpowiadaj�c� jednemu dolaro-

wi, a tak�e osoba obdarowana uzyska u�yteczno�� odpowiadaj�c� jednemu dolarowi. 

Tak oto jedna rzecz, nie trac�c nic ze swej warto�ci, posłu�y do podniesienia u�ytecz-

no�ci dwóch ró�nych osób. Ewidentnie jest to znacznie lepszy wynik od tego, jakiego 

mogliby�my si� z reguły spodziewa� przy transakcji pomi�dzy dwoma interesownymi 

kontrahentami [Tullock 1983: 49] 

Ten rodzaj redystrybucji b�dziemy okre�la� mianem redystrybucji swobodnej albo do-

browolnej. Odnotujmy przy tym, �e takie uj�cie idzie wbrew konwencji przyj�tej przez nie-

których autorów, rezerwuj�cych termin „redystrybucja” wył�cznie na okre�lenie transferów 

drugiego typu, tj. narzuconych odgórnie, które w tej pracy okre�la� b�dziemy mianem redy-

strybucji politycznej. Tak na przykład Thomas Sowell stwierdza:  
                                                 
15 Dzie� ten wyznaczany jest w oparciu o udział całkowitych wydatków publicznych (wł�czaj�c obowi�zkowe 
transfery emerytalne) w Produkcie Krajowym Brutto. Idea Dnia Wolno�ci Podatkowej narodziła si� w Stanach 
Zjednoczonych, gdzie jego wyliczeniem zajmuje si� Tax Foundation. Warto w tym miejscu odnotowa�, �e w 
pierwszym dziesi�cioleciu XX wieku DWP w USA przypadał na przedostatni tydzie� stycznia. W Polsce opra-
cowaniem tego wska�nika zajmuje si� Instytut im. Adama Smitha. 
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To co jest wspólne dla wszystkich ró�norakich sposobów, w jakie rynek ustala do-

chody, to fakt �e dochody te nie s� dystrybuowane. S� one bezpo�rednio zarabiane 

według warto�ci, jak� stanowi� dla innych oraz w wyniku konkurencji ze strony in-

nych dost�pnych �ródeł �wiadcz�cych te same usługi. Opowiada� si� za polityk� „re-

dystrybucji” dochodów to nie tylko ��da� zmiany statystycznych wyników, ale tak�e 

domaga� si� radykalnej zmiany całego procesu uzyskiwania przez ludzi dochodów. 

Słowo „redystrybucja” jest bardzo zwodnicze, poniewa� zakłada ono, �e po prostu 

dzisiaj mamy jak�� dystrybucj� A, któr� powinni�my w przyszło�ci zmieni� na dys-

trybucj� B. Tymczasem mówimy tu o kolektywizacji i upolitycznieniu sfery ekono-

micznej indywidualnych osób. Tak pot��n� zmian� instytucjonaln� trzeba uzasadni� 

merytorycznie, a nie przemyca� j� pod osłon� gładkich słówek czy niewinnego przed-

rostka „re-” [Sowell 1999: 71-2].  

Jak wida�, krytyka Sowella odnosi si� do posługiwania si� słowem „redystrybucja” w 

celu zaciemnienia rzeczywistego charakteru transferów niedobrowolnych. W istocie rzeczy 

jest to jeden z licznych przypadków, kiedy u�ycie eufemizmu pozwala odsun�� w cie� mog�-

ce si� pojawi� w�tpliwo�ci natury moralnej. W naszym uj�ciu wprost jednak dotykamy za-

sadniczej ró�nicy pomi�dzy transferami dobrowolnymi a narzuconym zewn�trznie schema-

tem przepływów pieni��nych, b�d�cym realizacj� okre�lonego projektu politycznego. Fakt, �e 

redystrybucja polityczna znajduje poparcie w�ród pewnej cz��ci społecze�stwa – w wielu 

przypadkach jej zwolennicy stanowi� nawet zdecydowan� wi�kszo�� – nie zmienia jej zasad-

niczo przymusowego charakteru16. Przymus ten zwi�zany jest z bezwzgl�dnie inkluzywnym 

charakterem systemu redystrybucji, co jest równoznaczne z brakiem „opcji wyj�cia” dla nie-

zadowolonych. Jak uj�ł to Fryderyk Bastiat w swoim Prawie – tyle� krótkiej, co tre�ciwej 

polemice z francuskimi socjalistami swoich czasów:  

Nie domagam si�, by zwolennicy tych ró�nych socjalnych szkół my�li – Proudho-

ni�ci, Cabety�ci, Fourierzy�ci, uniwersytary�ci i protekcjoni�ci – wyrzekli si� swych 

rozmaitych idei. Domagam si� jedynie, by wyrzekli si� tej jednej idei, wspólnej im 

wszystkim: niech przestan� zmusza� nas do wst�pienia w ich szeregi, do zgody na ich 

uspołecznione projekty (…). Prosz� tylko, by pozwolili nam samym decydowa� o 

tych planach; �eby�my nie byli zmuszani, bezpo�rednio b�d� po�rednio, do zgody na 

nie, je�li uznamy je za sprzeczne z naszymi najlepszymi interesami, b�d� te� odra�aj�-

ce dla naszych sumie� [Bastiat 1990: 63]. 

                                                 
16 Sk�din�d u Ronalda Dworkina, którego koncepcj� egalitarnej sprawiedliwo�ci omówimy w dalszej cz��ci 
pracy, znajdujemy my�l, �e „społecze�stwo bardziej równe jest lepszym społecze�stwem, nawet je�li jego oby-
watele wol� nierówno��” [cytat za Sowell 1999: 74]. 
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Przymusowy charakter redystrybucji politycznej w systemie demokratycznym wynika 

z powierzenia jej egzekucji władzom publicznym, które zyskuj� społeczn� legitymizacj� do 

przymuszenia opornych do posłusznego udziału w projekcie. Współgra to z klasyczn� defini-

cj� władzy sformułowan� przez Maxa Webera, wedle której władza to „prawdopodobie�stwo, 

�e jedna ze stron działaj�cych w obr�bie stosunku społecznego b�dzie w stanie przeprowadzi� 

własn� wol� wbrew oporowi [drugiej strony]” [Jary, Jary 1995: 513]. Zwi�zana z władz� 

mo�liwo�� stosowania przymusu przeciwstawiona zostaje zatem brakowi swobody po stronie 

tych, którzy władzy podlegaj�. Tej sytuacji nie zmienia zasadniczo demokratyczny mecha-

nizm ustalania kształtu polityki redystrybucyjnej (wł�cznie z mo�liwo�ci� zrezygnowania 

przez głosuj�cych z jakiejkolwiek redystrybucji). Przedmiotem głosowania jest bowiem wła-

�nie to, czy redystrybucja powinna mie� charakter przymusowy, czy te� jednostki powinny 

mie� swobod� anga�owania si� (b�d� nie) w dowolne projekty o charakterze redystrybucyj-

nym (np. poprzez wsparcie organizacji charytatywnych, fundacji naukowych, instytucji kultu-

ry, itp.). Albo wi�c redystrybucji politycznej nie ma, albo jest ona przymusowa. Ci, którzy 

widz� w niej realizacj� wzniosłego celu mi�dzyludzkiej solidarno�ci, zdaj� si� powtarza� za 

�w. Augustynem formuł� „compelle intrare!”.  

Oczywi�cie ka�d� umow� mi�dzy jednostkami – czy b�dzie to kontrakt handlowy czy 

zwi�zek mał�e�ski – mo�na interpretowa� jako „swobodne zrzeczenie si� swobody”, maj�ce 

na celu osi�gni�cie jakiego� wi�kszego dobra. Tym, co odró�nia głosowanie nad redystrybu-

cj� od kontraktu handlowego jest fakt, �e konsekwencje kontraktu ponosi� b�d� głównie ci, 

którzy zechcieli go podpisa�, podczas gdy konsekwencje głosowania ponosi� b�d� bezpo-

�rednio wszyscy, niezale�nie od tego, jak głosowali i czy w ogóle głosowali. Powy�sze uwagi 

nie stanowi� oczywi�cie bezpo�redniego argumentu przeciwko redystrybucji politycznej, na-

tomiast maj� na celu doprecyzowanie u�ywanych terminów. Mo�na bowiem uwa�a� – i prak-

tycznie wszyscy taki pogl�d wyznajemy – �e zastosowanie przymusu jest w pewnych przy-

padkach całkowicie uprawnione. Nie rozstrzygamy w tym miejscu, czy akurat redystrybucja 

dóbr do tej kategorii przypadków nale�y.  

Podobnie jak redystrybucja swobodna, redystrybucja polityczna ma swój aspekt dy-

namiczny i mo�na j� postrzega� nie jako jednorazowe przedsi�wzi�cie, ale proces ci�gły. Za-

równo płatno�ci na rzecz pa�stwa, jak i zwrotne �wiadczenia pa�stwa na rzecz obywateli 

przepływaj� nieustannie. To, czy dana jednostka na politycznej redystrybucji �rodków korzy-

sta czy traci, zale�y od cz�sto niełatwej do ustalenia ró�nicy pomi�dzy poniesionymi przez 

ni� w danym okresie kosztami, a korzy�ciami uzyskanymi ze strony pa�stwa. Bilans pomniej-

sza ka�da zaliczka podatkowa potr�cona z wypłaty, ka�dy zakup towaru obci��onego VA-

Tem, ka�da godzina sp�dzona na wypełnianiu formularzy podatkowych, a powi�ksza go ka�-
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da wizyta u internisty opłacanego za po�rednictwem NFZ, ka�dy kolejny dzie� roku szkolne-

go, kiedy nasze dziecko ucz�szcza do „bezpłatnej placówki o�wiatowej”, ka�da wyprawa do 

dotowanej przez władze jakiegokolwiek szczebla filharmonii. Analizuj�c bilans redystrybucji 

na wielko�ciach agregatowych, prawdziwe mo�e by� twierdzenie, �e generalnie �rodki prze-

pływaj� od warstw lepiej do gorzej uposa�onych, jednak jak dowodzi powy�sza wyliczanka, 

zarówno w�ród osób o niskich dochodach mog� by� jednostki ponosz�ce w wyniku redystry-

bucji strat� netto, jak i w�ród osób o wy�szych dochodach mog� by� jednostki b�d�ce benefi-

cjentami netto całego systemu17. Z dwóch osób o takim samym dochodzie, ceteris paribus, 

�rodki przepływaj� od osób zdrowych do choruj�cych, od osób bezdzietnych do posiadaj�-

cych dzieci w wieku szkolnym, od osób pracuj�cych do bezrobotnych, od osób nie korzysta-

j�cych z dotowanych dóbr kultury do osób tymi dobrami zainteresowanych. (Charles Murray, 

w pracy po�wi�conej ameryka�skiemu systemowi opieki społecznej, daje wprost przykład 

regulacji, która redystrybuuje dobra od jednych biednych do innych biednych, bez anga�owa-

nia w jakikolwiek sposób wysiłku ze strony grup lepiej sytuowanych. Taki skutek ma regula-

cja utrudniaj�ca szkołom relegowanie „złych” uczniów, która zwi�ksza nieco szanse �yciowe 

„złych” uczniów kosztem obni�enia poziomu nauczania, a tym samym szans �yciowych „do-

brych” uczniów.) Jak wspomniano wy�ej, w przypadku pojedynczej osoby kalkulacja ogólne-

go bilansu transferów redystrybucyjnych mo�e by� dokonana tylko w mniejszym lub wi�k-

szym przybli�eniu18.  

Od tej mnogo�ci czynników uwolni� si� mo�emy dzi�ki badaniu eksperymentalnemu, 

pozwalaj�cemu w drodze abstrakcji sprowadzi� sytuacj� redystrybucyjn� do jej najprostszej 

postaci, w której aktorzy dysponuj�cy okre�lonymi kwotami pieni�dzy dokonuj� mi�dzy sob� 

transferów pieni��nych. Zanim jednak przejd� do omówienia eksperymentu, b�d�cego przed-

miotem drugiej cz��ci pracy, troch� miejsca po�wi�ci� chc� przedstawieniu ró�nych spojrze� 

na redystrybucj� (zwłaszcza polityczn�) – jej motywom i jej konsekwencjom, wspieraj�cym 

j� uzasadnieniom i wytaczanym przeciw niej kontrargumentom. Poniewa� skupia� si� b�d� 

                                                 
17 Istniej� te� takie obszary, w których mo�na domniemywa�, �e redystrybucja polityczna przesuwa �rodki 
w gór� drabiny dochodowej. Chodzi tu np. o dotowanie instytucji kultury, z których korzystaj� w przewa�aj�cej 
mierze przedstawiciele inteligencji. Takim przypadkiem mo�e te� by� finansowana przez pa�stwo edukacja. Jak 
stwierdza Gordon Tullock, w przypadku szkolnictwa wy�szego „[p]rzeci�tny podatnik płaci za edukacj� ludzi, 
których �yciowy dochód najprawdopodobniej znacznie przekroczy �redni�” [1983: 141-2]. Według wylicze� 
prof. Juliana Le Granda w połowie lat 80-tych w Wielkiej Brytanii „stosunek pa�stwowych wydatków na szkol-
nictwo wy�sze w przeliczeniu na osob� w najwy�szym kwintylu dochodów do wydatków na osob� w najni�-
szym kwintylu był jak 5,4:1” [Tooley 1997: 36].  
18 Kalkulacj� dodatkowo utrudnia fakt, �e redystrybucja polityczna przesuwa �rodki nie tylko pomi�dzy ró�nymi 
osobami, ale tak�e dokonuje czego�, co mo�na okre�li� mianem „transferów wewn�trzosobowych”. Obowi�zek 
udziału w systemie emerytalnym, jakiejkolwiek postaci by on nie przyjmował, oznacza odebranie jednostce 
�rodków dzisiaj po to, by mogła z nich korzysta� w przyszło�ci – oczywi�cie przy zało�eniu, �e do�yje wieku 
emerytalnego i do tego czasu system nie zbankrutuje.  
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głównie na transferach niedobrowolnych, termin „redystrybucja”, ilekro� pojawia� si� b�dzie 

bez przymiotnika, odnosi� si� b�dzie do redystrybucji politycznej, przymusowej.  
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W tej cz��ci pracy rozpatrywa� b�d� relacje pomi�dzy redystrybucj� a okre�lonymi 

koncepcjami sprawiedliwo�ci i równo�ci, jak równie� wolno�ci i dobroczynno�ci. Oczywi�cie 

nie ma tu ani miejsca, ani potrzeby, aby recenzowa� wszystkie znacz�ce prace po�wi�cone 

tym kwestiom19. Kieruj�c si� konieczno�ci� selekcji tak obszernego materiału, ograniczymy 

nasz� uwag� do kilku postaci, których pogl�dy s� szczególnie wyraziste, b�d� te� koncepcji, 

które do�� cz�sto pojawiaj� si� w analizach po�wi�conych zagadnieniu redystrybucji dóbr 

wypracowanych, co jest pierwszorz�dnym tematem tej pracy.  

Sprawiedliwo�� i równo�� s� ze sob� nierozerwalnie powi�zane, bowiem wszystkie 

koncepcje sprawiedliwo�ci u swych podstaw maj� okre�lon� wizj� równo�ci. Relacja ta jest 

explicite wyra�ona w pi�tej ksi�dze Etyki Nikomachejskiej Arystotelesa we fragmencie cz�sto 

cytowanym przez autorów prac po�wi�conych podziałowi dóbr:  

To, co sprawiedliwe, zakłada tedy co najmniej cztery człony; jako �e dwie s� oso-

by, dla których jest sprawiedliwe i dwie s� rzeczy, których dotyczy. Równo�� jednak 

b�dzie taka sama w odniesieniu do osób i w odniesieniu do rzeczy; taki sam jest bo-

wiem stosunek mi�dzy rzeczami, w których si� ta równo�� przejawia, jak i stosunek 

osób, mi�dzy którymi zachodzi (…) Jest �ródłem sporów i skarg, kiedy albo równi 

maj� i otrzymuj� nierówne udziały, albo na odwrót, nierówni maj� i otrzymuj� równe. 

(…) Tym wi�c, co sprawiedliwe, jest to, co proporcjonalne, a to co wykracza prze-

ciwko proporcji, jest niesprawiedliwe [Arystoteles 2000: 173].  

Zasad� t�, co trzeba podkre�li�, sformułował Arystoteles w odniesieniu do rozdziału 

dóbr, niekoniecznie materialnych, dokonywanego przez okre�lon� wspólnot� polityczn� po-

mi�dzy jej członków. Reguła ta ma przy tym charakter czysto formalny i aby wypełni� j� tre-

                                                 
19 Tematyce sprawiedliwo�ci rozpatrywanej na gruncie psychologii społecznej po�wi�cone s� prace Skar�y�skej 
[1985] i Zaborowskiego [1986]. Temat prawnych problemów zwi�zanych z rozdziałem dóbr przez pa�stwo 
szeroko omówiony jest w pracy Stanisława Biernata [1985]. Przegl�d prac nt. motywowanego egalitarnie usta-
wodawstwa antydyskryminacyjnego we Wspólnotach Europejskich, zob. [Bell, Kjellstrand 2004]. Przy okazji 
pozycja ta u�wiadamia te� czytelnikowi, do jakiego stopnia program walki z dyskryminacj� stał si� �ródłem 
dochodów dla pracowników nauk społecznych. Porównanie regulacji europejskich z ameryka�skimi, zob. [Thüs-
ing 2002+].  
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�ci� konieczne jest ustalenie kryterium porównywania osób. Ró�ne mo�liwe interpretacje 

podał sam Arystoteles, wskazuj�c, �e w demokracjach kryterium rozdziału b�dzie status wol-

nego urodzenia (wszyscy wolni powinni mie� taki sam udział w puli dóbr), w oligarchiach 

b�dzie to zamo�no�� b�d� wysokie urodzenie, za� w prawdziwych arystokracjach kryterium 

staj� si� przymioty i zasługi osobiste. To wyliczenie pokazuje, �e pierwszorz�dnym dobrem 

dzielonym przez wspólnot� jest władza i zwi�zane z ni� honory. Nie jest zatem uzasadnione 

cytowanie tej reguły w obronie postulatu równego podziału „dochodu narodowego” w syste-

mach demokratycznych. „Dochód narodowy” jest bowiem wypadkow� transakcji pomi�dzy 

zainteresowanymi jednostkami, a w tego rodzaju relacjach prywatnych sprawiedliwo�� zasa-

dza si� według Arystotelesa na czym� zupełnie innym, a mianowicie na zasadzie ekwiwalen-

tu20.  

W definicji Arystotelesowskiej wida� ju� zarzewie konfliktu pomi�dzy wyznawcami 

odmiennych kanonów równo�ci. Prze�ledziwszy sposób, w jaki hasła sprawiedliwo�ci i rów-

no�ci wykorzystywane s� w debacie publicznej (szczególnie, gdy rzecz tyczy si� redystrybu-

cji dochodów), łatwo mo�na doj�� do wniosku, �e słowa te nie znacz� nic ponad to, �e posłu-

guj�cy si� nimi politycy, dziennikarze i naukowcy chc� w ten sposób da� szerokiej publiczno-

�ci do zrozumienia dwie rzeczy: po pierwsze, �e kieruj� nimi najlepsze intencje, oraz po dru-

gie, �e słuszno�� jest po ich stronie21. �adna ze stron sporu nie mo�e wszak reklamowa� swo-

jej wizji jako niesprawiedliwej, do wyj�tków nale�e� te� b�d� odwołania do nierówno�ci jako 

po��danego stanu rzeczy. W tej sytuacji jest zupełnie naturalne, �e adwokaci przeciwstaw-

nych programów społecznych i politycznych, proponuj� takie definicje „sprawiedliwo�ci” i 

„równo�ci”, które przydaj�c szlachetnej wzniosło�ci ich własnej wizji, równocze�nie str�c� 

wizje przeciwne w otchła� pomysłów złych, wstecznych b�d� szalonych, a w ka�dym wy-

padku niegodnych realizacji. Pomieszanie materii jest tak wielkie, �e niektórzy skłonni s� 

wr�cz porzuci� poj�cie sprawiedliwo�ci, widz�c w nim niebezpieczn� nobilitacj� własnego 

widzimisi�. Taki sceptycyzm charakteryzuje np. prace Miltona Friedmana, który słowo spra-

wiedliwo�� najcz��ciej opatruje cudzysłowem22.  

Radykalni zwolennicy redystrybucji równo�� definiuj� przede wszystkim jako rów-

no�� warunków materialnych i tak rozumian� równo�� uto�samiaj� ze sprawiedliwo�ci�. 

                                                 
20 „To, co sprawiedliwe, jest tedy �rodkiem mi�dzy korzy�ci� i strat�, które obie s� sprzeczne z intencj�, i spro-
wadza si� do posiadania po transakcji ekwiwalentu tego, co posiadało si� przed ni�” [V:4.14]. W gruncie rzeczy 
logika tej zasady prowadzi do konserwacji status quo, poniewa� uniemo�liwia ona jak�kolwiek zmian� w warto-
�ci indywidualnych zasobów na drodze wymiany. Krytyka zasady ekwiwalentu, zob. [Rothbard 1990: 14-15]. 
21 Sze��dziesi�t lat temu błyskotliw� analiz� tego zjawiska przeprowadził George Orwell w eseju Polityka a 
j�zyk angielski [1946].  
22 Jak zauwa�a Ryszard Legutko, zasadniczy sprzeciw Friedmana budzi koncepcja sprawiedliwo�ci jako „stałego 
uniwersalnego systemu aksjologicznego, do którego rzeczywisto�� ludzka powinna aspirowa�” [Legutko 1986: 
80]. W koncepcji takiej Friedman widzi bowiem �miertelne zagro�enie dla społecznej ró�norodno�ci, b�d�cej 
najlepsz� gwarancj� osi�gania indywidualnie po��danych celów.  
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Osi�gni�cie tego celu – w stopniu, w jakim w ogóle jest mo�liwe – wymaga oczywi�cie nie-

równego traktowania ludzi przez prawo, tj. faworyzowania osób w gorszym poło�eniu i dys-

kryminowania osób w poło�eniu lepszym. Przeciwnicy redystrybucji z kolei sprawiedliwo�� 

widz� wła�nie w równo�ci obywateli wzgl�dem prawa, co przy faktycznym zró�nicowaniu 

uzdolnie�, wychowania i zwykłego przypadku prowadzi� musi do znacz�cych, by� mo�e na-

wet kolosalnych nierówno�ci materialnych. Sprzeczno�� pomi�dzy tymi dwoma rozumienia-

mi równo�ci (a tak�e zwi�zanymi z nimi definicjami sprawiedliwo�ci) jest zgoła oczywista, 

co przyznaj� ch�tnie zwolennicy obydwu przeciwstawnych wizji (i jest to jedna z nielicznych 

kwestii, co do których panuje mi�dzy nimi pełna zgoda). Tak np. Karol Marks w Krytyce 

programu gotajskiego, stwierdza: „To równe prawo [ustalanie płacy wył�cznie w oparciu o 

wkład pracy –SC.] jest nierównym prawem dla nierównej pracy. Nie uznaje ono �adnych ró�-

nic klasowych, gdy� ka�dy jest tylko pracownikiem jak inni; ale uznaje milcz�co nierówne 

osobiste uzdolnienia pracownika, a zatem i nierówn� zdolno�� do pracy, jako przywileje natu-

ralne.” Co wi�cej, prawo rz�dz�ce ustalaniem płac zupełnie abstrahuje od sytuacji �yciowej 

pracowników, tote� – jak konkluduje Marks – „[a]�eby unikn�� wszystkich tych wad, prawo, 

zamiast by� równe, musiałoby raczej by� nierówne” [Marks 2003]. W Konstytucji wolno�ci 

my�l t� bardzo podobnie wyraził Fryderyk Hayek: „St�d, �e ludzie tak bardzo ró�ni� si� mi�-

dzy sob�, wynika, �e je�li b�dziemy ich traktowa� równo, rezultatem b�dzie nierówno�� fak-

tycznych pozycji, a jedynym sposobem na zapewnienie równo�ci pozycji b�dzie traktowa� 

ich w odmienny sposób” [Hayek 1960, cyt. za: Sprich 2005]. Jakkolwiek w cytacie z Marksa 

mowa była o prawie w znaczeniu reguły rz�dz�cej ustalaniem wysoko�ci płac w przedsi�bior-

stwie, za� u Hayeka chodziło o prawo jako nadrz�dny system norm legalnych reguluj�cych 

stosunki w społecze�stwie, to obie my�li zdaj� relacj� z nieuchronnego konfliktu pomi�dzy 

równo�ci� rezultatów a równo�ci� traktowania. Te dwa generalne uj�cia wyznaczaj� kontinu-

um, na którym umieszcza� mo�na liczne uszczegółowione teorie, zbli�aj�ce si� b�d� do le-

wego, b�d� do prawego bieguna23. Kiedy jednak mówimy o egalitaryzmie, najcz��ciej ozna-

cza on jak�� koncepcj� bli�sz� równo�ci rezultatów.  

1���	�����
������	��


Granicznym przypadkiem egalitaryzmu jest postulat całkowitego materialnego zrów-

nania wszystkiego, co da si� zrówna�. Stanowisko to mo�na uzna� raczej za ewenement w 

historii my�li i w czasach obecnych mało kto przyznaje si� do takiego pogl�du. Jego najbar-

dziej wyraziste sformułowanie znajdujemy w Manife�cie Równych [Manifeste des Egaux], 
                                                 
23 Ró�ne uj�cia równo�ci, zob. Gosepath 2001. Przegl�d koncepcji egalitarnych, zob. Pojman 1994+, Arneson 
2002.   
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powstałym w 1796 r. w czasie Rewolucji Francuskiej. Jego autorstwo przypisuje si� Pierre 

Sylvain Maréchalowi, uczestnikowi Sprzysi��enia Równych działaj�cego pod przywództwem 

François Noël Babeufa. Utopijno��, a równocze�nie horrendalno�� całej koncepcji, dobrze 

oddaje nast�puj�cy fragment Manifestu:  

Niech ju� nie b�dzie �adnej ró�nicy mi�dzy lud�mi, jak tylko odmienno�� wieku i 

płci. Skoro wszyscy maj� te same zmysły i te same potrzeby, niech b�dzie dla nich 

jedno wykształcenie i jedno po�ywienie. Wszyscy ciesz� si� jednym sło�cem i jednym 

powietrzem – dlaczegó� tedy nie miałaby wszystkim wystarczy� �ywno�� w tej samej 

ilo�ci i jako�ci? [Maréchal 2004: Let there no] 24. 

Oczywi�cie wprowadzenie w �ycie tego ideału wymagałoby zakrojonej na ogromn� 

skal� redystrybucji maj�tkowej i dochodowej, której nie dałoby si� dokona� bez wprawienia 

w ruch pot��nej machiny przemocy. Jak jednak przekonywał Maréchal w Manife�cie, �adna 

cena nie mo�e by� zbyt wielka za dobrodziejstwo powszechnej i absolutnej równo�ci (uto�-

samianej oczywi�cie ze sprawiedliwo�ci�). Ideał absolutnej równo�ci nie znosi kompromisu: 

„bez w�tpienia, jeden jedyny człowiek na ziemi bogatszy, silniejszy od sobie podobnych, od 

sobie równych, i równowaga zostaje zakłócona: zbrodnia i nieszcz��cie [znów] s� na ziemi”.  

Podczas gdy członkowie Sprzysi��enia byli nieprzejednanymi radykałami (sam Ba-

beuf został zreszt� zgilotynowany w 1797 r.), zdecydowana wi�kszo�� egalitarystów za wła-

�ciwe uznaje poczynienie pewnych, cz�sto szeroko zakrojonych, koncesji na rzecz „uzasad-

nionych” nierówno�ci. Oczywi�cie poszczególni autorzy ró�ni� si�, i to znacznie, co do tego, 

jakie nierówno�ci mo�na uzna� za mieszcz�ce si� w granicach sprawiedliwego porz�dku spo-

łecznego, a jakie s� ju� pogwałceniem egalitarnego ideału. Cz�sto zreszt� nawet pojedyncza 

teoria rodzi trudne do rozstrzygni�cia rozbie�no�ci interpretacyjne. Tak jest w przypadku bo-

daj najbardziej znanej i najszerzej dyskutowanej współcze�nie teorii sprawiedliwo�ci jako 

bezstronno�ci, sformułowanej przez Johna Rawlsa [1994] 25.  
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Teoria Rawlsa zbudowana jest na koncepcji umowy społecznej w bardzo abstrakcyjnej 

postaci. Punktem wyj�cia jest tzw. sytuacja pierwotna, w której członkowie danej wspólnoty 

politycznej znajduj� si� za „zasłon� niewiedzy”, tj. trac� wszelk� wiedz� na temat swoich 

własnych cech osobowych oraz przyszłej pozycji społecznej, cho� dysponuj� dost�pn� wie-

dz� na temat tego, jak rozło�one s� w społecze�stwie ró�ne cechy i predyspozycje, jak rów-

                                                 
24 Literack� wizj� społecze�stwa opartego na doprowadzonej do absurdu idei absolutnej równo�ci dał Kurt Von-
negut w króciutkim tragikomicznym opowiadaniu Harrison Bergeron [1961]. 
25 Wieloaspektowa dyskusja nad teori� Rawlsa, zob. O�rodek My�li Politycznej 2005. 
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nie� maj� dost�p do opisu zale�no�ci rz�dz�cych �yciem tego społecze�stwa. Przy tej kombi-

nacji wiedzy i niewiedzy ich zadaniem jest wybór najlepszego porz�dku społecznego tzn. 

najogólniejszych zasad rozdziału podstawowych dóbr społecznych, do których Rawls zalicza 

podstawowe swobody obywatelskie (to najwa�niejsza kategoria dóbr podstawowych), oraz 

szanse ubiegania si� o po��dane stanowiska, maj�tek, dochód, a tak�e inne czynniki instytu-

cjonalne sprzyjaj�ce budowaniu poczucia własnej godno�ci. Gwarancj� bezstronno�ci tego� 

wyboru jest wła�nie zasłona niewiedzy, uniemo�liwiaj�ca promowanie rozwi�za�, które słu-

�yłyby polepszeniu własnej sytuacji kosztem innych członków społeczno�ci. W przekonaniu 

Rawlsa ludzie postawieni w sytuacji pierwotnej, d��y� b�d� przede wszystkim do zagwaran-

towania ka�demu w równym stopniu zestawu podstawowych swobód (czynnego i biernego 

prawa wyborczego, wolno�ci my�li i sumienia, swobody zrzeszania si�, prawa do nienaru-

szalno�ci cielesnej, wolno�ci osobistej i prawa do osobistej własno�ci), natomiast w sferze 

rozwi�za� społeczno-ekonomicznych rz�dz�cych dystrybucj� pozostałych dóbr podstawo-

wych kierowa� si� b�d� warunkowym egalitaryzmem. Je�li w systemie miałyby si� pojawi� 

jakiekolwiek nierówno�ci, to powinny one spełnia� dwa warunki. Po pierwsze i wa�niejsze, 

powinny by� one zwi�zane z pozycjami dost�pnymi dla wszystkich w ramach autentycznej 

równo�ci szans [fair equality of opportunity], przy czym „autentyczna” równo�� szans prze-

ciwstawiona zostaje tu równo�ci czysto „formalnej”. Oznacza to, �e pa�stwo nie tylko powin-

no zagwarantowa� wszystkim gr� według jednolitych reguł, ale �e powinno tak�e zapewni� 

wszystkim takie warunki, by zastosowanie jednolitych reguł otwierało jednakowe szanse 

osi�gni�cia upragnionych pozycji społecznych przez osoby dysponuj�ce jednakowymi talen-

tami. Ujmuj�c to inaczej, obowi�zkiem pa�stwa jest zneutralizowanie wpływu pochodzenia 

społecznego na losy �yciowe obywateli26. Po drugie, ewentualne odchylenia od równo�ci mu-

sz� by� korzystne dla osób znajduj�cych si� w najgorszym poło�eniu27. Psychologicznym 

uzasadnieniem tej maksyminowej reguły, któr� Rawls okre�la jako zasad� ró�nicy [difference 

principle], jest d��enie do minimalizacji zagro�enia. Przy pesymistycznym zało�eniu, �e w 

wyniku loterii trafi nam si� pozycja na samym dole społecznej hierarchii talentów i szcz��cia, 

we własnym interesie powinni�my zadba�, aby nasz los na tej pozycji był najlepszy z mo�li-

wych. Jest to oczywi�cie argument za wprowadzeniem pewnych mechanizmów redystrybu-

cyjnych działaj�cych na korzy�� „przegranych” w naturalnej loterii. Mechanizmy te sił� rze-

                                                 
26 Postulat ten brzmi łudz�co podobnie do deklaracji pa�stwa Friedmanów z Wolnego wyboru: „�adne arbitralne 
przeszkody nie powinny utrudnia� ludziom zdobycia takich pozycji, do jakich predestynuj� ich własne uzdolnie-
nia i skłaniaj� wyznawane przez nich warto�ci. Szans otwartych przed człowiekiem nie powinno okre�la� uro-
dzenie, narodowo��, kolor skóry, religia, płe� czy jakiekolwiek nieistotne cechy, a tylko jego uzdolnienia” 
[Friedman 1996: 127]. Friedmanowie jednak dalecy s� od egalitarnej retoryki Rawlsa.  
27 Bior�c ten warunek dosłownie, w egalitarnym status quo nikomu nie wolno powi�ksza� swojej puli dóbr pier-
wotnych (np. dochodu), je�li w efekcie nie podniesie to puli dóbr wszystkich pozostałych członków społeczno-
�ci.  
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czy musz� odnosi� si� do maj�tku lub dochodu, poniewa� trudno transferowa� inne dobra 

podstawowe, a w przypadku najwa�niejszej kategorii swobód obywatelskich taki transfer jest 

wprost zakazany przez reguł� priorytetu wolno�ci. Z drugiej strony zasada ró�nicy po�rednio 

ogranicza zakres redystrybucji, jaka ma mie� miejsce w konstruowanym za zasłon� niewiedzy 

systemie – redystrybucja nie mo�e bowiem przybra� rozmiarów tak wielkich, aby wynikłe z 

niej zdławienie efektywno�ci uderzyło tak�e w osoby najgorzej usytuowane.  

System społeczny, w którym panuje formalna równo�� wobec prawa i w którym efek-

tywno�� gospodarki zapewniona jest przez rozwi�zania wolnorynkowe Rawls okre�la mia-

nem systemu naturalnej wolno�ci. Jeden z głównych problemów, jaki widzi w nim Rawls, 

sprowadza si� do tego, �e istniej�cy w takim systemie rozkład bogactwa i dochodu jest po-

chodn� rozkładu w społecze�stwie talentów i mo�liwo�ci, który to rozkład ukształtował si� w 

historycznym procesie bez �adnej zasługi i winy �yj�cych tu i teraz jednostek28. „Intuicyjnie 

rzecz bior�c, najbardziej rzucaj�c� si� w oczy niesprawiedliwo�ci� systemu naturalnej wolno-

�ci jest to, �e przyzwala ona, by udziały w dystrybucji dóbr znajdowały si� pod niestosownym 

wpływem tych czynników, jak�e arbitralnych z moralnego punktu widzenia” [Rawls 1994: 

103].  

Powy�szy pogl�d o zasadniczej niesprawiedliwo�ci rozdziału dóbr, dokonuj�cego si� 

w sposób nieskr�powany inaczej jak tylko formaln� równo�ci� jednostek wobec prawa, sta-

nowi rdze� tego, co zwykło okre�la� si� mianem „sprawiedliwo�ci społecznej”. Społecze�-

stwo zostaje w ten sposób niejako spersonifikowane jako podmiot moralny. Takiemu uj�ciu 

sprawiedliwo�ci, daj�cemu podstaw� do�� rozległej polityki redystrybucyjnej, stanowczo 

sprzeciwiali si� przedstawiciele klasycznego liberalizmu, w tym w szczególno�ci Hayek, któ-

ry uwa�ał, �e sprawiedliwo�� odnosi si� do zasad kieruj�cych post�powaniem indywidual-

nym. Zapytany wprost o to, dlaczego uwa�a, �e w ogóle nie istnieje co� takiego, jak sprawie-

dliwo�� społeczna, odparł:  

[�]adne zasady indywidualnego post�powania nie mog� odnie�� takiego skutku, by 

dobre rzeczy w �yciu rozdzielone były w okre�lony sposób. �aden stan rzeczy jako 

taki nie mo�e by� ani sprawiedliwy, ani niesprawiedliwy – chyba �e zało�ymy, i� kto� 

jest odpowiedzialny za jego zaistnienie. (…) 

Koncepcja, �e sprawy powinno si� projektowa� w „sprawiedliwy” sposób oznacza 

w gruncie rzeczy, �e musimy porzuci� rynek i zwróci� si� w kierunku gospodarki pla-

nowej, w której kto� decyduje o tym, ile ka�dy powinien mie�, a to oczywi�cie ozna-

                                                 
28 Sk�din�d Rawls w ogóle niech�tnie odnosi si� do koncepcji „zasługi”, poniewa� nie tylko cechy charakteru s� 
według niego dane człowiekowi z zewn�trz [Rawls 1994: 149], ale „nawet gotowo�� do podejmowania wysiłku, 
co w potocznym odczuciu jest godne uznania, zale�y od zbiegu społecznych i rodzinnych okoliczno�ci” [tam-
�e: 105]. 
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cza, �e mo�emy to osi�gn�� jedynie za cen� całkowitego zniesienia wolno�ci osobistej 

[Hayek 1977: no rules of].  

Rawls do pewnego stopnia dostrzegał to niebezpiecze�stwo i akcentował zalety sys-

temu rynkowego nie tylko jako narz�dzia efektywno�ci ekonomicznej, ale tak�e jako rozwi�-

zania instytucjonalnego wspieraj�cego równ� wolno�� oraz „autentyczn�” równo�� szans. Jak 

zauwa�ył w jednym miejscu:  

Centralne i oparte na przymusie sterowanie sił� robocz� nie ma �adnej racji bytu. 

Co wi�cej, przy braku pewnych ró�nic w dochodach, powstaj�cych w systemie konku-

rencji, trudno sobie wyobrazi� – w ka�dym razie w normalnych warunkach – jak 

mo�na by unikn�� pewnych aspektów społecze�stwa nakazowego nie daj�cych si� 

pogodzi� z wolno�ci� [Rawls1994: 374].  

Kontynuuj�c ten w�tek, Rawls jeszcze bardziej zbli�ył si� do stanowiska Hayeka:  

Wydaje si� nieprawdopodobne, by kontrola działalno�ci gospodarczej sprawowana 

przez biurokracj�, która musi si� rozwin�� w systemie regulowanym społecznie (…), 

była bardziej sprawiedliwa ni� kontrola sprawowana za pomoc� cen (…). Co prawda, 

system konkurencji jest w szczegółach swego funkcjonowania bezosobowy i automa-

tyczny; jego konkretne rezultaty nie wyra�aj� �wiadomej decyzji jednostek. Ale pod 

wieloma wzgl�dami jest to zaleta tego urz�dzenia (…). Demokratyczne społecze�stwo 

mo�e postanowi� oprze� si� na cenach przez wzgl�d na płyn�ce z tego korzy�ci, i 

wówczas utrzymywa� instytucje wspieraj�ce, których wymaga sprawiedliwo�� [tam-

�e: 386-7].  

Zgodno�� obu my�licieli wydaje si� jednak do�� powierzchowna, zwa�ywszy na do�� 

oryginalne przekonanie Rawlsa, �e „nie ma jakiego� istotnego zwi�zku mi�dzy posługiwa-

niem si� wolnym rynkiem a prywatn� własno�ci� �rodków produkcji”. Fakt, �e konkurencja 

cen – prowadz�ca w normalnych warunkach do „sprawiedliwej” dystrybucji wyników – ł�czy 

si� z gospodark� rynkow�, jawi mu si� jako „przygodna okoliczno�� historyczna”, i nie ma 

podstaw w�tpi�, �e – „przynajmniej teoretycznie – re�im socjalistyczny tak�e mo�e wyzyska� 

dobre strony tego systemu. Jedn� z tych stron jest efektywno��” [tam�e: 373]. Podsumowuj�c 

ten fragment rozwa�a� nt. systemu własno�ci prywatnej i systemu socjalistycznego, Rawls 

stwierdza krótko: „Który z tych systemów i która z wielu form po�rednich najpełniej odpo-

wiada wymaganiom sprawiedliwo�ci – tego nie da si�, jak s�dz�, rozstrzygn�� z góry” [tam-

�e: 376]. Wobec powy�szego, typ własno�ci �rodków produkcji (prywatny vs. publiczny) 

nale�y w ramach koncepcji Ralwsa uzna� za „moralnie arbitralny” – obywatele debatuj�cy za 

zasłon� niewiedzy mog� równie dobrze wybra� kapitalizm, co socjalizm.  



 31 

Sama Rawlsowska zasłona niewiedzy spotkała si� z ró�norak� krytyk�, tak�e z pozycji 

egalitarnych. John Roemer twierdził np. �e koncepcja ta wbrew intencjom jej autora wcale nie 

prowadziłaby do rozwi�zania egalitarnego [2001]. Pewnym potwierdzeniem jego tezy jest 

fakt, �e konstrukcja „zasłony niewiedzy” nie jest charakterystyczna wył�cznie dla Rawlsa 

(cho� ten przyznał jej w swoim systemie miejsce szczególne), ale tak�e dla autorów o sympa-

tiach dalekich od egalitaryzmu. Podobn� my�l znajdujemy tak�e u Hayeka, który za najbar-

dziej po��dany porz�dek społeczny uznał ten, jaki „wybraliby�my, wiedz�c �e nasza pocz�t-

kowa w nim pozycja okre�lona zostanie przez czysty przypadek (przykładem mo�e tu by� 

przyj�cie na �wiat w konkretnej rodzinie)” [cytat za: Vanberg 1994: 188]. W przeciwie�stwie 

do Rawlsa Hayek nie widzi jednak �adnego powodu, dla którego punktem wyj�cia przy wy-

borze społecznej konstytucji w takich warunkach miałby by� równy podział dóbr29.  
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Jeszcze przed Rawlsem niemal identyczn� metod� zaproponowali zało�yciele szkoły 

wyboru publicznego, James Buchanan i Gordon Tullock, w pracy Rachunek zgody [The Cal-

culus of Consent], po�wi�conej analizie konstytucyjnych reguł decyzyjnych rozpatrywanych z 

punktu widzenia racjonalnej jednostki nastawionej na maksymalizacj� własnej u�yteczno�ci:  

Kluczowe dla tej analizy jest zało�enie, �e jednostka jest niepewna co do swej wła-

snej roli w całym pó�niejszym ci�gu decyzji zbiorowych, które ostatecznie trzeba b�-

dzie podj��. Z tego wzgl�du mo�na przyj��, �e nie ma ona �adnego szczególnego i 

wyj�tkowego interesu, odr�bnego od interesu innych współobywateli [Buchanan, Tul-

lock, 2004: 74].  

W swojej pó�niejszej pracy Wolno��, rynek i pa�stwo Buchanan, ju� bez odwoływania 

si� do jakichkolwiek „zasłon”, uzasadniał dopuszczalno��, czy wr�cz konieczno�� redystry-

bucji dla zachowania systemu własno�ci prywatnej w warunkach zupełnego moralnego su-

biektywizmu. Jego argumentacja pozbawiona jest odniesie� do sprawiedliwo�ci czy norm 

moralnych, które jako�ciowo zrównane zostaj� ze wszelkimi innymi preferencjami indywidu-

alnymi30. Wedle Buchanana ludzie zgodz� si� na zestaw podstawowych praw (w tym prawa 

własno�ci), aby unikn�� Hobbesowskiej wojny wszystkich ze wszystkimi, która wi�kszo�ci 

musi przynie�� straty. Mniejszo��, która mogłaby mie� w takiej wojnie upodobanie, mo�e 

zosta� po prostu spacyfikowana. Jakkolwiek w pewnym zakresie prawa własno�ci s� w inte-

                                                 
29 Wi�cej na temat zło�onej relacji mi�dzy teoriami sprawiedliwo�ci Rawlsa i Hayeka, zob. Kuni�ski 2005.  
30 Tak np. moralny zakaz zabijania dla zabawy, oznacza tyle, �e na skali preferencji danej osoby opcja zabicia 
dla zabawy stoi poni�ej opcji powstrzymania si� od tego czynu. Oczywi�cie sam fakt, �e norma jest subiektyw-
na, nie oznacza, �e jest ona tym samym mało wa�na. Wr�cz  przeciwnie, mo�na zakłada�, �e wła�nie swoim 
preferencjom moralnym jednostka nadaje szczególnie du�� wag�.  
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resie wszystkich, to w przypadku znacznych dysproporcji bogactwa, uboga wi�kszo�� mogła-

by si� sprzysi�c przeciwko bogatej mniejszo�ci, próbuj�c przemoc� odebra� jej maj�tek. W 

tym miejscu pojawia si� redystrybucja jako mechanizm systemowego przekupstwa, skłaniaj�-

cy biednych do respektowania praw własno�ci. Wobec braku zewn�trznych kryteriów spra-

wiedliwo�ci, granic� takiej redystrybucji wyznaczaj� osobiste przekonania uczestników kon-

stytuanty (ostatecznie mało kto uwa�a, �e bogatym trzeba odebra� wszystko, co wychyla si� 

ponad przeci�tno��), oraz wzgl�d na interes własny (nadmiernie eksploatowani przedstawicie-

le najlepiej opłacanych profesji mog� po prostu „zagłosowa� nogami” i poszuka� sobie mniej 

roszczeniowej wspólnoty)31. Koncepcja Buchanana jest o tyle nietypowa, �e porzuca argu-

ment sprawiedliwo�ci i podstaw� redystrybucji czyni konsensus wynikaj�cy ze starcia prze-

ciwstawnych racji i interesów, nie wył�czaj�c nawet gro�by u�ycia siły. Jak stwierdza Bucha-

nan:  

„Bezstronno��” b�d� „sprawiedliwo��” mog� wyłoni� si�, w ograniczonym sensie, 

z własnego interesu osób wi���cych si� umow� dotycz�c� egzekucji indywidualnych 

praw [enforcement contract]. Nie wyłoni si� ona z akceptacji dominuj�cych ideałów 

dla całego społecze�stwa. [Buchanan 1999: “Fairness” or “justice”]. 
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W przeciwie�stwie do Buchanana egalitarni zwolennicy redystrybucji patrz� na ni� 

przez pryzmat docelowego ideału, co charakterystyczne jest tak�e dla koncepcji Rawlsa. Sku-

pienie uwagi na zamierzonym celu – bardziej równomiernym rozkładzie bogactwa i perspek-

tyw �yciowych – mo�e by� jednak zwodnicze, je�li wzorcowy model nie uwzgl�dni wszyst-

kich istotnych czynników. Krytycy Rawlsa (tak�e ci o egalitarnym nastawieniu) uwa�aj�, �e 

w swojej teorii zbyt mało miejsca po�wi�cił on osobistej odpowiedzialno�ci ludzi za kształ-

towanie własnego losu. Ten brak staraj� si� wypełni� przedstawiciele orientacji, któr� okre�la 

si� na ogół mianem „egalitaryzmu przypadku” [luck egalitarianism]32.  

Zdaniem egalitarystów przypadku, system polityczny powinien zmierza� do wyrów-

nania (a raczej zrekompensowania) tych ró�nic mi�dzy lud�mi, które wynikaj� z czynników 

                                                 
31 Krótkie omówienie zagadnie� opodatkowania i redystrybucji w �wietle teorii wyboru publicznego, zob. Hol-
combe 1998, metodologiczny subiektywizm Buchanana, tak�e w sprawach podatkowych, zob. DiLorenzo 1990, 
krytyczne omówienie teorii redystrybucji Buchanana, zob. Gordon 1994. 
32 Termin ten ukuła Elizabeth S. Anderson w swoim artykule What Is the Point of Equality? [1999], wypełnio-
nym krytyk� tego nurtu z pozycji otwarcie lewicowych. W jej opinii „egalitaryzm przypadku” powstał poprzez 
ska�enie zdrowego „demokratycznego” egalitaryzmu, domieszk� (niezdrowych) idei konserwatywnych, tote� 
sam termin miał w tek�cie konotacj� negatywn�. Wydaje si� jednak, �e zwolennicy tego nurtu, do którego czo-
łowych przedstawicieli zalicza si� Ronalda Dworkina, Geralda A. Cohena, Richarda Arnesona i Johna Roemera, 
w wi�kszo�ci uznali go za dobr� etykiet� własnych pogl�dów (z godnym odnotowania wyj�tkiem Dworkina). 
Krytyczne omówienie tych koncepcji na tle teorii Rawlsa, zob. Blake Risse 2004. 
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znajduj�cych si� poza ich bezpo�redni� kontrol�. Ludzie powinni odnosi� korzy�ci b�d� straty 

tylko w takiej mierze, w jakiej s� one konsekwencj� działa�, za które mo�na im przypisa� 

odpowiedzialno��. Jak streszcza t� zasad� Daniel Markovits w artykule pod wymownym tytu-

łem-pytaniem How Much Redistribution Should There Be?: 

Z jednej strony rozdział korzy�ci powinien uwzgl�dnia� ró�nice w dokonywanych 

przez ludzi wyborach – redystrybucja nie powinna przeciwdziała� ró�nicuj�cym skut-

kom wyboru. Z drugiej strony rozdział korzy�ci nie powinien uwzgl�dnia� ró�nic wy-

nikłych z przypadku – redystrybucja powinna eliminowa� ró�nicuj�ce skutki przypad-

ku [Markovits 2003: 2295]. 

Jednostka ma zatem prawo ��da� od społecze�stwa rekompensaty za straty, jakie po-

niosła „bez własnej winy”33, za� społecze�stwo ma prawo ��da� od jednostki oddania zysków 

wykraczaj�cych „poza jej zasługi”. W pewnym sensie element ten obecny był ju� u Rawlsa, 

który uwa�ał, i� jego zasada ró�nicy jest najlepszym sposobem na zapewnienie, by „nikt nie 

zyskiwał i nie tracił ani z powodu swego miejsca arbitralnie wyznaczonego przez rozkład 

naturalnych zasobów, ani za spraw� swej pocz�tkowej pozycji w społecze�stwie (…)” [Rawls 

1994: 146]. Kwestia odpowiedzialno�ci pozostawała jednak w tle, nie znajduj�c bezpo�red-

niego wyrazu w sformułowaniu postulatów Rawlsowskiej sprawiedliwo�ci. Egalitary�ci przy-

padku dopuszczaj� wyst�powanie znacznych nawet nierówno�ci, o ile mo�na je uzna� za kon-

sekwencj� swobodnych wyborów jednostek – wyborów, za które jednostki te musz� wzi�� 

pełn� odpowiedzialno��, niezale�nie od tego czy ich skutki b�d� korzystne, czy niekorzystne.  

Egalitaryzm przypadku mo�na uzna� za prób� znalezienia trzeciej drogi pomi�dzy 

sprawiedliwo�ci� dystrybutywn� socjalizmu, nakazuj�c� wyrównywa� dochody, a sprawie-

dliwo�ci� rynkow� kapitalizmu, widz�c� w rynkowym dochodzie odbicie zasług jednostki dla 

społecze�stwa. Jak to z reguły bywa, próba taka nara�a si� na krzy�owy ogie� krytyki z obu 

stron – jak równie� ze stanowiska poło�onego poza obydwoma zwalczaj�cymi si� obozami. 

W szczególno�ci mo�na tu odnotowa� stanowisko Miltona Friedmana, który obydwie wspo-

mniane wy�ej koncepcje sprawiedliwo�ci uznawał nie tyle za niewystarczaj�ce, ile wr�cz za 

szkodliwe – wła�nie ze wzgl�du na to, �e nie zostawiały one miejsca na działanie przypadku. 

Jak podsumowuje t� my�l Friedmana Ryszard Legutko:  

Sprawiedliwo�� dystrybutywna socjalizmu jak i sprawiedliwo�� rynkowa kapitali-

zmu s� w równym stopniu niedopuszczalne i popełniaj� ten sam grzech, jakim jest 

                                                 
33 „Bez własnej winy – oto jedno z kluczowych wyra�e� w poszukiwaniu kosmicznej sprawiedliwo�ci”, stwier-
dza Thomas Sowell. Mianem „kosmicznej sprawiedliwo��” okre�la on doktryny, które w obr�b sprawiedliwo�ci 
usiłuj� wł�cza� tak�e aspekty ludzkiej egzystencji w �aden sposób nie uwarunkowane ludzkimi intencjami.  
Sowell odwołuje si� przy tym do Hayeka, dla którego przejawy kosmosu, albo inaczej spontanicznego porz�dku 
niezale�nego od woli jednostkowej, nie mog� w ogóle by� oceniane w kategoriach „sprawiedliwy-
niesprawiedliwy” [Sowell 1999: 4-5]. 
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rozmijanie si� z praktyk� i tyrania doktryny nad nie poddaj�cym si� doktrynalnym 

uproszczeniom �yciem. 	wiat ró�norodno�ci ma by� czym� szerszym i obejmowa� nie 

tylko wiele systemów etycznych (…), ale tak�e przypadek, który jest wła�nie trium-

fem �ycia nad wyspekulowan� reguł� moraln� [Legutko 1986: 97].  

.�����
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Za jedn� z głównych postaci egalitaryzmu przypadku uznawany jest Ronald Dworkin, 

co jest mo�e o tyle nieszcz��liwe, �e on sam od takiego zaszufladkowania si� dystansuje 

[2003]. Tym niemniej rozró�nienie „osoby” od „okoliczno�ci”, b�d�ce głównym rysem jego 

koncepcji równo�ci zasobów, bez w�tpienia wpisuje si� wyra�nie w ten nurt egalitarnego my-

�lenia. Dworkin, podobnie jak Rawls, ka�e nam si� schowa� za swego rodzaju zasłon� nie-

wiedzy i zza tej zasłony dokonywa� wyborów determinuj�cych rozwi�zania instytucjonalne 

tworzonego społecze�stwa. U Dworkina zasłona ta jest jednak nieco bardziej prze�wituj�ca, 

poniewa� pozwala nam zachowa� wiedz� o naszych predyspozycjach i preferencjach na zbio-

rze dóbr materialnych. Punktem wyj�cia jego koncepcji jest wst�pna alokacja wszelkich do-

st�pnych zasobów materialnych poprzez aukcj�, w której wszyscy uczestnicy dysponuj� jed-

nakow� sił� nabywcz�. Ta wszech-aukcja miałaby usta� w momencie, gdy nikt nikomu nie 

zazdro�ciłby wylicytowanej wi�zki zasobów [envy-freeness]. W ten sposób pierwotny podział 

bogactwa gwarantowałby dost�p do zasobów na równych prawach a jednocze�nie odzwier-

ciedlałby preferencje poszczególnych osób. Głównym zarzutem, jaki od razu nasuwa si� 

przeciwko tej koncepcji, jest niemo�no�� zrealizowania jej w praktyce. Nawet w przypadku 

grupy rozbitków l�duj�cych na bezludnej wyspie34 (przykład Dworkina) sprawa wydaje si� 

beznadziejna z dwóch prostych wzgl�dów: przyrostu naturalnego i rozwoju technicznego. 

Ka�da �mier� i ka�de narodziny musiałyby prowadzi� do korekty podziału zasobów w skali 

całej społeczno�ci. Podobny skutek miałby te� ka�dy wynalazek podnosz�cy warto�� jednych 

zasobów kosztem innych. Jednak nawet pomijaj�c te dwa utrudnienia, pozostaje jeszcze kwe-

stia szalonej zło�ono�ci obliczeniowej podziału wolnego od zawi�ci35. Wszystko to kompliku-

                                                 
34 Jest do�� zabawne, �e podobn� wizj� w pełni dojrzałych ludzi zrzuconych na ziemi� z innej planety, snuje 
Murray Rothbard dla uzasadnienia głównej tezy anarchokapitalizmu o absurdalno�ci pa�stwa jako scentralizo-
wanej agencji chroni�cej praw jednostek [1989: 68].  
35 Jak zauwa�ył Joseph Heath, aukcja Dworkina wcale nie gwarantuje podziału wolnego od zawi�ci [2004], cho� 
podział taki jest sk�din�d teoretycznie mo�liwy. W przypadku dwóch osób zapewnia go prastara reguła „ja dzie-
l�, ty wybierasz”. Podczas II wojny �wiatowej Hugo Steinhaus udowodnił, �e procedura taka istnieje dla dowol-
nej liczby uczestników podziału (pod warunkiem oczywi�cie, �e dobra mo�na dzieli� z dowoln� dokładno�ci�). 
Mniej wi�cej pół wieku pó�niej Steven Brams i Alan Taylor zaproponowali procedur�, która prowadzi do takie-
go podziału w sko�czonej liczbie ruchów [Hively 1995]. Problem polega jednak na tym, �e to co „teoretycznie 
mo�liwe”, nie zawsze jest „praktycznie realizowalne”. Wedle procedury Bramsa i Taylora w przypadku dwóch 
osób wystarcza, �e pierwsza z nich dzieli pul� na dwie subiektywnie równe cz��ci (tradycyjne „ja dziel�, ty 
wybierasz”); przy pi�ciu osobach pierwszy krok algorytmu obejmuje podział na 9 cz��ci; przy 22 osobach liczba 
pierwotnych cz��ci przekracza ju� milion – i dalej ro�nie wykładniczo wraz z powi�kszanie populacji. Jak pod-
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je si� na pot�g�, gdy od grupy pozbawionych własno�ci rozbitków l�duj�cych na bezludnej 

wyspie przechodzimy do realnej wielomilionowej populacji, zamieszkuj�cej ju� okre�lony 

teren i dysponuj�cej ju� okre�lonym systemem praw własno�ci.  

Sama aukcja jest tylko pierwszym krokiem w procedurze zaproponowanej przez 

Dworkina. Poniewa� ludzie obdarzeni s� przez natur� ró�nymi talentami i anty-talentami, a 

tak�e ró�ni� si� ambicj�, z jak� d��� do wyznaczonych celów, ich osobiste działania i interak-

cje mi�dzy nimi wkrótce musiałyby doprowadzi� do zaburzenia pierwotnej równo�ci zaso-

bów. O ile jednak nie ma nic złego w tym, �e z dwóch osób o jednakowych talentach lepiej 

b�dzie powodzi� si� tej, która dokonuje lepszych wyborów, o tyle nie fair jest, gdy �ródłem 

lepszego b�d� gorszego powodzenia b�d� wył�cznie cechy wrodzone człowieka. Aby ten 

„niesprawiedliwy” wpływ zneutralizowa�, Dworkin wprowadza hipotetyczny system ubez-

pieczeniowy, w ramach którego mo�na ubezpieczy� si� od wyniku naturalnej loterii godz�ce-

go w przyszłe mo�liwo�ci zarobkowe. Problem negatywnej selekcji (jednostki o wysokich 

predyspozycjach naturalnych nie ubezpieczałyby si� wcale, w zwi�zku z czym wypłata ubez-

piecze� i tak musiałaby by� pokrywana z wpłat wniesionych przez osoby gorzej wyposa�one 

przez natur�), rozwi�zuje Dworkinowska „półprze�roczysta” zasłona niewiedzy. Stoj�ce za 

ni� jednostki wiedz�, co prawda, jakimi cechami biologicznymi i mentalnymi dysponuj�, ale 

nie maj� poj�cia, jak te cechy zostan� wycenione przez rynek, gdy kurtyna pójdzie w gór�36. 

Jak podsumował t� my�l James Adair Hill:  

Projekt ubezpiecze� mógłby na poziomie hipotetycznym działa� poprzez uzyskanie 

od jednostek odpowiedzi na nast�puj�ce pytanie: Jak� cz��� swoich pierwotnych za-

sobów [tj. uzyskanych w wyniku aukcji –SC.] oddałby� w zamian za ubezpieczenie na 

wypadek, gdyby okazało si�, �e twoje naturalne upo�ledzenie [natural disadvantage] 

b�dzie raczej wi�ksze ni� mniejsze? [Hill 2005: 45].  

„Czysty przypadek” [brute luck] przemieniony zostaje tym samym w „dobrowoln� lo-

teri�” [option luck], czyli konsekwencje wrodzonych uzdolnie� i upo�ledze� przestaj� by� 

darem b�d� przekle�stwem losu, a staj� si� przedmiotem wyboru. Jest tu jednak pewno „ale” 

– mianowicie ów wolny wybór ubezpieczenia jest wył�cznie hipotetyczny, a hipoteza ta po-

trzebna jest jedynie w celu ustalenia wła�ciwego poziomu politycznej redystrybucji w real-

nym społecze�stwie. Ofiary złego losu zyskuj� bowiem uprawnienie do wypłaty przeci�tnej 

                                                                                                                                                         
sumowuje Hively: „przy 184 graczach – czyli tylu, ile jest krajów w ONZ – równie dobrze mo�na by przesypy-
wa� pla�� ziarenko po ziarenku”. A to tylko pierwszy krok procedury! Moc obliczeniowa komputera, który 
Dworkin chce zatrudni� do przeprowadzenia tej operacji, musiałaby by� naprawd� imponuj�ca, nawet dla usta-
lenia wolnego od zawi�ci podziału we wiosce licz�cej stu mieszka�ców. 
36 Taka konstrukcja zasłony jest chyba jeszcze bardziej problematyczna ni� u Rawlsa. Wymaga ona, aby w pełni 
racjonalne jednostki nie były równocze�nie �wiadome, czy na rynku bardziej po��dana b�dzie praca osoby bar-
dziej, czy mniej inteligentnej.   
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kwoty ubezpieczenia zakupionego na tym hipotetycznym rynku, za� koszty ubezpiecze� po-

kryte maj� by� z progresywnego opodatkowania dochodów. Jak kontynuuje Hill:  

Dworkin jest �wiadom, �e w praktyce odpowiedzi na powy�sze pytanie [o kwot� 

ubezpieczenia] udziela� b�dzie najprawdopodobniej grupa urz�dników publicznych. 

Ale je�li mo�emy sobie wyobrazi�, ile ka�da jednostka chciałaby wyda� [na zakup po-

lisy], mo�emy doj�� do wielko�ci zagregowanej, która cho� nie da pełnej rekompensa-

ty (…), to jednak zapewni rekompensat� uczciw� [fair] – w tym sensie, �e na pozio-

mie hipotetycznym projekt ubezpieczeniowy pokryje koszty tych upo�ledze� [endow-

ment disadvantages], przeciwko którym ludzie dobrowolnie si� ubezpieczyli [Hill 

2005: 40] 

W ten sposób za fasad� dobrowolno�ci kryje si� gmach politycznego przymusu. Kiedy 

zasłona niewiedzy idzie w gór�, okazuje si� bowiem, �e nasz wolny wybór ubezpieczenia 

sprowadza si� do konieczno�ci udziału w redystrybucyjnym systemie, który powstał jako 

u�rednienie urz�dniczych wyobra�e� na temat tego, co sami wybraliby�my, gdyby tylko nam 

na to pozwolono.  

5�����������
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Egalitary�ci przypadku s� podzieleni w ocenie hipotetycznego systemu ubezpiecze� 

od braku talentu i upo�ledze� jako procedury eliminuj�cej wpływ „czystego przypadku” na 

ludzkie losy. John Roemer, krytykuj�c generalnie koncepcj� zasłony niewiedzy, stwierdza 

np.:  

Okazuje si�, �e je�li go poprawnie wymodelowa�, (zmodyfikowany) Dworkinow-

ski rynek ubezpieczeniowy mo�e – i na ogół b�dzie – generował pewne przykre rezul-

taty, które moim stanowczym zdaniem, dyskwalifikuj� go jako mechanizm wcielania 

w �ycie równo�ci zasobów37 [Roemer 2001: 3].  

Wzajemne krytyki ró�nych przedstawicieli nurtu, które w gruncie rzeczy uzna� mo�na 

za kłótnie w rodzinie, z reguły opieraj� si� na odwołaniu do specjalnie dobranych przykła-

dów, które wedle autora krytyki spełniaj� krytykowane kryterium sprawiedliwo�ci dystrybu-

tywnej, podczas gdy wcale nie s� sprawiedliwe, albo wr�cz przeciwnie – nie spełniaj� tego 

kryterium, cho� wła�nie powinny. Zatrudniona w ten sposób została ju� poka�na galeria po-

                                                 
37 Przykład patologii, podany przez Roemera, obejmuje dwie osoby o identycznych (i niezbyt wyszukanych) 
preferencjach na zbiorze par (s,z), gdzie s oznacza poziom sprawno�ci fizycznej, a z oznacza poziom zarobków. 
Za zasłon� niewiedzy maj� one �wiadomo��, �e w realnym �wiecie jedna osoba urodzi si� z 1 jednostk� spraw-
no�ci, a druga z 4 jednostkami, oraz znaj� sum� dochodów do „rozdysponowania” mi�dzy siebie. Roemer do-
wodzi, �e wybrany przez te dwie osoby system ubezpieczeniowy b�dzie nakazywał transfer dochodu od osoby, 
która urodzi si� niepełnosprawna do tej, która urodzi si� w pełnej dyspozycji fizycznej.  
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staci – od Małego Tima z powie�ci Dickensa, b�d�cego rado�nie usposobionym kalek�, po-

przez zahukan� gospodyni� domow� i melomana, który zamiast w be-bopie zakochał si� w 

Albanie Bergu, a� po szalonego motorzyst� je�d��cego bez kasku i polisy. Wszyscy autorzy 

zgadzaj� si�, �e model równo�ci powinien obejmowa� osobist� odpowiedzialno��, jednak w 

ró�ny sposób ustalaj� kryterium odró�niaj�ce skutki naszych własnych autentycznych wybo-

rów [genuine choices] – za które ponosimy odpowiedzialno��, od konsekwencji zdarze� czy-

sto losowych [brute luck] – za które odpowiedzialno�ci przypisa� nam nie mo�na. Jest to dla 

tej orientacji problem zgoła kluczowy i staje si� w pełni widoczny, gdy zaczynamy analizo-

wa� jakikolwiek konkretny wybór, dokonany przez okre�lonego człowieka. Zastanawiaj�c 

si�, co skłoniło go do podj�cia takiej a nie innej decyzji, łatwo wska�emy czynniki �rodowi-

skowe, które mogły mie� na to wpływ. Łatwo skonstruujemy hipotetyczne ła�cuchy przyczy-

nowe, �e człowiek ten nie wybrałby dzisiaj D, gdyby wczoraj nie potraktowano go w sposób 

C, a to z kolei nie stałoby si�, gdyby nie wychował si� w warunkach B, itd. W ten sposób 

ci��ar odpowiedzialno�ci przenosi si� z jednostki na otoczenie zewn�trzne i proces ten mo-

�emy prowadzi� ad libitum a� do uznania, jak uczynił to swego czasu William Godwin, �e 

„człowiek to maszyna zarz�dzana przez zewn�trzne impulsy i uzna� go nale�y jedynie za me-

dium, poprzez którego interwencj� swoje skutki objawi� mog� uprzednio istniej�ce przyczy-

ny” [Godwin 1999: 240]. W ten sposób odpowiedzialno�� zostałaby wyrzucona za burt�, w 

egalitaryzmie przypadku nie byłoby ju� miejsca na nic poza samym przypadkiem i zdegene-

rowałby si� on do której� ze „zwykłych” form egalitaryzmu. Jak przyznaje Cohen: w rzeczy 

samej mo�emy „utkwi� zanurzeni po szyj� w problemie wolnej woli” [Markovits 2003: 

2304]. Nawet jednak je�li odsun�� na bok problem determinizmu ludzkich zachowa�, wci�� 

do rozstrzygni�cia pozostaje kwestia operacyjnego zdefiniowania ró�nicy mi�dzy rezultatami 

„przypadkowymi” a rezultatami „wybranymi” (niezale�nie od tego, czy wybór był wewn�trz-

nie wolny czy zdeterminowany). Markovits odnotowuje kłopot, po czym zamyka go jednym 

zdaniem:  

Nic nie powiem na temat tego problemu, cho�by z tego wzgl�du, �e uwa�am go za 

wła�ciwy raczej psychologii ni� filozofii; wymaga on raczej empirycznego zbadania 

przyczyny i charakteru poszczególnych wyborów, ni� koncepcyjnych docieka� nad 

natur� wyboru w ogólno�ci [tam�e: 2304].  

O ile jednak tego rodzaju badania psychologiczne s� do pomy�lenia w toku indywidu-

alnych procesów s�dowych toczonych w konkretnych sprawach, o tyle trudno je sobie wy-

obrazi� jako podstaw� polityki redystrybucyjnej w skali czterdziestomilionowego społecze�-

stwa. Nawet za� gdyby taki nadzór psychologiczny był mo�liwy, w�tpliwe by bilans zwi�za-

nych z nim korzy�ci i strat był dodatni z punktu widzenia samych egalitarystów przypadku. 
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Po wykluczeniu takiej powszechnej zindywidualizowanej miary, zasadniczo pozostaj� ju� 

tylko dwie mo�liwo�ci: albo o odpowiedzialno�ci jednostek orzeka� b�dzie ad hoc dysponent 

funduszu redystrybucyjnego, albo te� sformułowane zostan� do�� sztywne reguły definiuj�ce 

płatników i beneficjentów systemu w kategoriach obiektywnych. W tym pierwszym przypad-

ku odpowiedzialno�� stałaby si� przedmiotem arbitralnej decyzji urz�dniczej, w tym drugim 

natomiast jednostkowa odpowiedzialno�� w ogóle znika z pola widzenia. Problem ten jest 

wprost poruszony w artykule Richarda Arnesona Egalitarna sprawiedliwo�� a prawo do pry-

watno�ci, cho� autor bez trudu przechodzi nad nim do porz�dku dziennego:  

Realizacja egalitarnej sprawiedliwo�ci uwzgl�dniaj�cej odpowiedzialno�� osobist� 

niekoniecznie musi zmusza� jednostki do ujawniania osobistych informacji na swój 

temat rz�dowym administratorom pomocy publicznej. Mo�emy zaprojektowa� tak� 

polityk�, która zapewni pomoc społeczn� poprzez identyfikacj� grupy, której si� �le 

powodzi i tej, której si� dobrze powodzi. Bardzo prostym przykładem jest progresyw-

ne prawo podatkowe, nakładaj�ce wi�ksze raty podatku na wi�ksze dochody. Podatek 

taki z grubsza [to a very rough degree] nakłada ci��ar na bardziej utalentowanych i 

maj�cych wi�cej szcz��cia, którzy przeci�tnie b�d� mie� raczej wy�sze dochody od 

innych (wyró�nienia moje –SC.) [Arneson 2000: 36].  

Trudno�ci w rozdzieleniu konsekwencji wewn�trznego wyboru od konsekwencji ze-

wn�trznego przypadku s� jednak o wiele powa�niejsze – i maj� charakter nieprzezwyci��al-

ny. Owszem, mo�na �ywi� płonn� nadziej� (a mo�e obaw�), �e psychologia do spółki z gene-

tyk� i neurofizjologi� pozwol� kiedy� rozstrzygn��, jaki udział w konkretnym wyborze doko-

nywanym przez konkretnego osobnika miały czynniki wewn�trzne, a w jakiej mierze był on 

pokłosiem okoliczno�ci zewn�trznych, oraz �e znajd� si� �rodki techniczne, by w ten sposób 

oceni� wszystkie istotne wybory dokonywane przez wszystkich członków danego społecze�-

stwa. Jednak fakt, do�� oczywisty zreszt�, �e bardzo wiele zdarze�, które dotykaj� nas bez 

�adnej naszej zasługi lub winy, nie jest wcale dziełem „czystego przypadku”, ale konsekwen-

cj� wyborów dokonanych przez innych ludzi, prowadzi do sprzeczno�ci rozsadzaj�cej egalita-

ryzm przypadku od �rodka. Szczególnie wyra�nie wida� to w najbardziej klasycznym, budz�-

cym najmniej kontrowersji i zgoła kluczowym dla tej doktryny przypadku nierówno�ci uro-

dzenia38. O ile bowiem człowiek nie wybiera sobie, w jakiej rodzinie przyjdzie na �wiat, o 

tyle – poza marginesem przypadków skrajnych – spłodzenie dziecka jest bezpo�redni� konse-

                                                 
38 Nawet ten, wydawałoby si�, oczywisty przypadek mo�e by� jednak wprost kwestionowany na gruncie pew-
nych doktryn filozoficzno-religijnych. Np. doktryna reinkarnacji stanowi, �e miejsce wcielenia duszy nie ma w 
sobie nic z przypadku, a jest konsekwencj� wyborów dokonanych w poprzednim wcieleniu. Znamienny jest przy 
tym fakt, �e najsztywniejszy system kastowy, b�d�cy kamieniem obrazy dla egalitarystów (ale tak�e dla liberta-
rian), ukształtował si� w Indiach, gdzie jednym z kluczowych elementów dominuj�cej religii jest wiara w rein-
karnacj�.  
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kwencj� osobistych wyborów dokonanych przez par� rodziców39. Paradoks ten doprowadza 

egalitaryzm przypadku do sprzeczno�ci, bowiem z jednej strony musi on domaga� si� redy-

strybucji zapewniaj�cej wyrównanie startu �yciowego dzieci, z drugiej natomiast dokonanie 

redystrybucji oznacza zdj�cie znacznych kosztów utrzymania i wykształcenia dzieci z osób 

bezpo�rednio i wył�cznie odpowiedzialnych za ich pocz�cie i przeniesienie tych kosztów na 

osoby, które �adnym swoim wyborem nie przyczyniły si� do pojawienia si� tych dzieci na 

�wiecie40.  

Pozostaj�c przy relacjach rodzice-dzieci opisany powy�ej paradoks mo�emy popro-

wadzi� jeszcze dalej. Rozwa�my mianowicie, jakie byłyby skutki wprowadzenia w �ycie me-

chanizmu redystrybucyjnego, który całkowicie niwelowałby niezawinione i niezasłu�one 

nierówno�ci, wynikaj�ce z wrodzenia si� jednostki w tak�, a nie inn� rodzin�. W ha�le „Ega-

litaryzm” stanfordzkiej Encyklopedii Filozofii, Richard Arneson wspomina w tym kontek�cie 

postulat „równo�ci uczciwych szans” [equality of fair opportunity] Rawlsa, podsumowuj�c go 

nast�puj�co:  

Zasada ta stanowi, �e wszystkie jednostki w społecze�stwie, dysponuj�ce takim 

samym wrodzonym talentem i ambicj� powinny mie� takie same perspektywy sukcesu 

w konkurencji o pozycje daj�ce specjalne korzy�ci i przywileje [benefits and advanta-

ges]. Równo�� uczciwych szans wykracza poza równo�� szans, ��daj�c by wszystkie 

wysiłki rodziców, maj�ce zapewni� ich dzieciom wzgl�dn� przewag� w konkurencji o 

po��dane pozycje i stanowiska zostały w jaki� sposób całkowicie zniwelowane41 [Ar-

neson 2002: This principle holds]. 

Arneson zauwa�a słusznie, �e próba osi�gni�cia tego celu nie mogłaby si� oby� bez 

naruszania innych warto�ci, takich jak prywatno�� i swoboda rodziców w wychowaniu wła-

snych dzieci. Co jednak, gdyby�my uznali, �e mo�emy zło�y� te warto�ci na ołtarzu uczciwej 

                                                 
39 Jest to wynik wyboru w tym sensie, �e pocz�cie jest zdarzeniem, którego w zdecydowanej wi�kszo�ci przy-
padków oboje rodzice mogli w sposób doskonały unikn��. Swoj� drog� samo okre�lenie „naturalna loteria” jest 
zwodnicze, poniewa� nasza to�samo�� psychofizyczna nie jest nam nadawana losowo w chwili pocz�cia, ale w 
du�ej mierze dziedziczymy j� po rodzicach. Wzi�ta dosłownie fraza „gdybym przyszedł na �wiat w innej rodzi-
nie…” jest wewn�trznie sprzeczna, bowiem – wykluczywszy jak�� doktryn� preegzystencji dusz – ja jako ja nie 
mógłbym si� urodzi� w �adnych innej rodzinie.  
40 Szersza dyskusja argumentów przeciwko egalitaryzmowi przypadku, zob. Kaufman 2004, krytyka nurtu z 
pozycji egalitarnych zob. Scheffler 2005 oraz lewicowo-demokratycznych Anderson 1999, obron� przed najcz�-
�ciej formułowanymi zarzutami zawiera artykuł Arnesona Luck Egalitarianism Interpreted and Defended 
[2003+].  
41 Stanowisko takie jest oczywi�cie zupełnym zaprzeczeniem idei klasycznego liberalizmu. Jak uj�ł to Hayek: „Z 
punktu widzenia indywidualizmu nie wydaje si�, by miały jakie� uzasadnienie próby doprowadzenia do równego 
startu wszystkich jednostek poprzez uniemo�liwienie im czerpania korzy�ci z tego, na co w �aden sposób nie 
zapracowały – np. z tego, �e ich rodzice s� bardziej ni� przeci�tnie inteligentni czy sumienni. Pod tym wzgl�dem 
indywidualizm jest w istocie mniej «indywidualistyczny» ni� socjalizm, poniewa� uznaje rodzin� za podmiot 
równie uprawniony jak jednostka (…)” [1998: 40] . 
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równo�ci szans?42 Jak wygl�dałoby „sprawiedliwe społecze�stwo”, w którym absolutnie nic 

nie zale�y od tego, czy kto� ma rodziców bogatych czy biednych, przezornych czy lekko-

my�lnych, troskliwych czy oboj�tnych, m�drych czy głupich? Poniewa� ka�de staranie rodzi-

ców na rzecz polepszenia losu ich potomka daje mu w my�l tej koncepcji niesprawiedliw� 

przewag� nad innymi dzie�mi, których rodzice takich stara� nie podejmuj�, zadaniem pa�-

stwa staje si� całkowite usuni�cie powstałej st�d nierówno�ci. W rezultacie otrzymujemy sys-

tem społeczny, w którym los dziecka przestaje zale�e� od jakichkolwiek cech i działa� ze 

strony rodziców. Niezale�nie czy rodzic traktowałby swoje dziecko dobrze, czy �le, pa�stwo 

zapewnia, �e z tego powodu poło�enie dziecka ani nie podskoczy powy�ej �redniej, ani nie 

spadnie poni�ej. Tym samym z rodziców zdj�ta zostaje jakakolwiek odpowiedzialno�� za los 

własnego potomstwa. Tego rodzaju system totalnej rekompensaty jest oczywi�cie nie do zre-

alizowania, ale w stopniu, w jakim jest mo�liwy, prowadzi� musi do takiego wła�nie skutku. 

Co wi�cej, chwila namysłu wystarcza, by zauwa�y�, �e nie jest to wcale skutek uboczny, ale 

bezpo�redni cel systemu. Wszak luck egalitarianism w swoim naczelnym postulacie sprowa-

dza si� wła�nie do rozerwania zwi�zku mi�dzy sytuacj� rodzinn� dziecka, a jako�ci� jego 

�ycia. W ten oto sposób, chc�c zrobi� w doktrynie równo�ciowej miejsce na osobist� odpo-

wiedzialno��, egalitaryzm przypadku – tak samo zreszt� jak egalitaryzm absolutny – działa 

ipso facto na rzecz erozji tej�e odpowiedzialno�ci w obr�bie jednej z najbardziej podstawo-

wych relacji społecznych, tj. relacji mi�dzy rodzicem a dzieckiem, a przeto staje si� zaprze-

czeniem samego siebie.  

Na marginesie mo�na zauwa�y�, �e teoretycy egalitaryzmu przypadku, pieczołowicie 

rozró�niaj�c ró�ne aspekty nierówno�ci, do�� łatwo przechodz� do porz�dku dziennego nad 

jedn� z najbardziej nieubłaganych nierówno�ci na �wiecie, mianowicie ogromnymi nieraz 

ró�nicami w długo�ci samego �ycia. Jest to tym bardziej znacz�ce, �e według wszelkich stan-

dardów wła�nie �ycie uzna� wypada za najwa�niejsze z dóbr podstawowych43, bez którego 

wszystkie inne nic nie znacz�. Tymczasem z reguły proponowane przez egalitarystów (np. 

przez Dworkina) miary nierówno�ci odnosz� si� do �redniej warto�ci jakiego� indeksu dóbr 

uzyskanych w toku całego �ycia. Podej�cie takie milcz�co zakłada, �e ró�nica maj�tkowa 

mi�dzy dwoma bli�niakami, których �ywoty trwaj� dokładnie tyle samo i którzy nie ró�ni� 

si� niczym poza zamo�no�ci�, jest niesprawiedliwa i trzeba jej przeciwdziała�, natomiast do 

zaakceptowania jest ró�nica mi�dzy osobami nie ró�ni�cymi si� niczym poza tym, �e jednej 

                                                 
42 Sam Arneson w artykule „Egalitarna sprawiedliwo�� a prawo do prywatno�ci”, stwierdza na przykład, �e 
gdyby�my mieli przekonanie, �e summa summarum przyniesie to pozytywne skutki, byliby�my moralnie upraw-
nieni do realizacji polityki zach�caj�cej dzieci do donoszenia na własnych rodziców [2000: 28-9]. 
43 Według Rawlsowskiej definicji dobro podstawowe to takie dobro, którego po��damy dla niego samego, nieza-
le�nie od wszelkich innych rzeczy b�d�cych przedmiotem naszego po��dania. �ycie jest paradygmatycznym 
przykładem takiego dobra.  
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pisana jest �mier� w wieku lat dwudziestu, a drugiej w wieku lat osiemdziesi�ciu. Tymczasem 

to wła�nie ta druga ró�nica jawi si� w tej perspektywie jako szczególnie dramatyczna i skraj-

nie „niesprawiedliwa”. Jakkolwiek długo�� �ycia nie wydaje si� by� dobrem transferowal-

nym44, tym niemniej bez trudu mo�na zaproponowa� mechanizm rekompensaty à la Dworkin, 

wyrównuj�cy te w du�ej mierze losowe nierówno�ci. Jako punkt wyj�cia mo�na rozwa�y� 

przypadek dziewi�tnastoletniego Pana Twardowskiego, którego Diabeł stawia przed nast�pu-

j�cym wyborem: albo umrze za rok, otrzymuj�c przez ten czas dochód 100.000 złotych mie-

si�cznie, albo umrze maj�c lat 80, ale przy dochodzie miesi�cznym zaledwie 1500 złotych. 

Mo�na si� spodziewa�, �e wi�kszo�� osób postawionych w tej sytuacji bez wahania wybrała-

by drug� z przedstawionych opcji, mimo �e pierwsza z nich daje 66-krotnie wi�kszy dochód 

miesi�czny, jak równie� – cho� nieznacznie – wi�kszy dochód całkowity. W ramach Dworki-

nowskiego rynku ubezpiecze� byłby to argument za znaczn� redystrybucj� �rodków od osób 

długo- do krótkowiecznych. Mogłaby ona nawet zosta� do�� prosto wprowadzona w �ycie (na 

pewno znacznie pro�ciej ni� ubezpieczenie od kiepskich zdolno�ci zarobkowych) poprzez 

wprowadzenie odpowiedniego „podatku wiekowego”. Do chwili osi�gni�cia wieku odpowia-

daj�cego �redniej oczekiwanej długo�ci �ycia obywatele uzyskiwaliby malej�ce z ka�dym 

rokiem subsydia z bud�etu, a po przekroczeniu tego punktu płaciliby rosn�cy z ka�dym ro-

kiem podatek od ponadnormatywnej egzystencji. Propozycja ta mo�e jawi� si� jako zupełnie 

absurdalna, tym niemniej z wszechogarniaj�cej perspektywy, jak� przyjmuje egalitaryzm 

przypadku, trudno na poczekaniu wskaza� powód, dla którego akurat projekt wyrównania tej 

najgorszej z nierówno�ci miałby nie domaga� si� realizacji.  
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Wspóln� cech� omówionych dot�d egalitarnych koncepcji sprawiedliwo�ci (z wył�-

czeniem Buchanana, którego zreszt� nie mo�na uzna� za egalitaryst�) jest to, �e za punkt doj-

�cia przyjmuj� one pewien mo�liwie równomierny rozkład korzy�ci i obci��e� jednostek w 

społecze�stwie, przy czym u poszczególnych autorów owe korzy�ci i obci��enia mierzone s� 

ró�n� „walut�”. U Rawlsa s� to „dobra podstawowe”, u Dworkina s� to wi�zki zasobów mate-

                                                 
44 Cho� w pierwszej chwili mo�e to brzmie� szokuj�co, redystrybucja oczekiwanej długo�ci �ycia przez władze 
pa�stwowe jest na �wiecie praktyk� powszechn� nawet w czasie pokoju. Jej przykładem s� regulacje dotycz�ce 
wprowadzania na rynek nowych leków. Administracyjne zablokowanie (b�d� opó�nienie wej�cia do obiegu) 
nowego medykamentu skraca �ycie tych, którzy mogliby z tego leku skorzysta�, a wydłu�a �ycie tych, którzy 
mogliby ucierpie� z powodu jego skutków ubocznych. Innym przykładem, podanym przez prof. Lorena Loma-
sky’ego, jest nakaz wyposa�ania samochodów w poduszki powietrzne: „Ofiary �miertelne spowodowane wybu-
chem poduszki powietrznej nie s� czysto losowe, ale skoncentrowane s� w�ród osób bardzo młodych, bardzo 
starych, słabowitych i niskich. Nakaz montowania poduszek (…) �wiadomie zwi�ksza bezpiecze�stwo jednej 
daj�cej si� zidentyfikowa� grupy obywateli kosztem innej. Dosłownie redystrybuuje on oczekiwan� długo�� 
�ycia pomi�dzy tymi dwoma klasami” [Lomasky 1997: Air bag fatalities]. 
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rialnych uzupełnione ubezpieczeniami od upo�ledze� i gorszych zdolno�ci zarobkowych, u 

Cohena jest to „dost�p do korzy�ci” (b�d�cych „zró�nicowanym zbiorem po��danych stanów 

osoby, niesprowadzalnych ani do jej zasobów, ani do odczuwanego przez ni� dobrobytu”), u 

Sena jest to podstawowa zdolno�� do prowadzenia �ycia przyzwoitej jako�ci [basic capabili-

ty].  

Wszystkie powy�sze koncepcje stanowi� przykład teorii sprawiedliwo�ci, które we-

dług typologii zaproponowanej przez Roberta Nozicka okre�li� mo�na jako „docelowe” [end-

state] b�d� „korelacyjne” [patterned], a przy tym całkowicie b�d� w du�ej mierze „ahisto-

ryczne” [nonhistorical]. Teorie docelowe oceniaj� sprawiedliwo�� danego podziału dóbr na 

podstawie struktury samego podziału, wzgl�dnie indywidualnych korzy�ci z takiego podziału 

płyn�cych, natomiast teorie korelacyjne za sprawiedliwy uwa�aj� podział dóbr odzwierciedla-

j�cy rozło�enie jakiej� cechy (b�d� kombinacji cech) w�ród uczestnicz�cych w podziale 

osób45.  

Tym dwom typom teorii Nozick przeciwstawia swoj� radykalnie odmienn� teori� 

sprawiedliwo�ci jako zakorzenionego w przeszło�ci uprawnienia. Teoria uprawnienia opiera 

si� na dwóch regułach okre�laj�cych 1) dopuszczalne sposoby zawłaszczenia dóbr bezpa�-

skich [initial acquisition] oraz 2) uprawnione sposoby zdobywania dóbr ju� b�d�cych czyj�� 

własno�ci� [transfer principle]. Pierwotne zawłaszczenie jest uprawnione tylko wtedy, gdy 

spełnia „Warunek Locke’a” [Lockean Proviso], tzn. nie prowadzi do pogorszenia losu innych 

u�ytkowników zasobu. Nie mo�na na przykład w sposób uprawniony przej�� na własno�� 

kawałka ziemi z jedynym w okolicy �ródłem wody, nie zapewniaj�c równocze�nie dost�pu do 

wody osobom, które uprzednio z tego �ródła korzystały. Reguła transferu, orzeka, �e dobra 

zawłaszczone w sposób uprawniony mog� zmienia� wła�ciciela tylko w wyniku dobrowol-

nych umów. Trzeba tu doda�, �e dobrowolne umowy tak�e znajduj� si� w „historycznym cie-

niu” rzucanym w przyszło�� przez Warunek Locke’a. Oznacza to, �e uprawnienie do danego 

dobra mo�e by� osłabione, albo wr�cz wygasn��, je�li jego zachowanie sprowadzałoby za-

gro�enie na osoby trzecie (wyklucza to np. mo�liwo�� odci�cia innym dost�pu do wody po 

wykupieniu przez kogo� wszystkich działek wodono�nych, albo po wyschni�ciu wszystkich 

pozostałych �ródeł wody).  

Podział dóbr w społeczno�ci, jaki wyłoni si� z ogółu indywidualnych decyzji zacho-

wuj�cych te dwie reguły, nale�y uzna� za sprawiedliwy; b�dzie on natomiast niesprawiedli-

wy, je�li w toku historii która� z reguł została pogwałcona – w tym wypadku konieczne b�-

dzie skorygowanie nieprawidłowo�ci, co nakazuje dopełniaj�ca teori� reguła korekcji [rectifi-

                                                 
45 Teorie korelacyjne mo�na uzna� za szczególne przypadki formalnej Arystotelesowskiej zasady proporcjonal-
no�ci. 
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cation principle]. Poniewa� nie sposób przewidzie�, jaki konkretny kształt mo�e przybra� 

rozkład dóbr w populacji w wyniku zastosowania tych reguł, a trudno te� zakłada�, �e w skali 

globalnej b�dzie on zwi�zany z jakimi� wyszczególnionymi cechami ludzi, koncepcja spra-

wiedliwo�ci jako uprawnienia nie ma charakteru ani „docelowego”, ani „korelacyjnego” – ma 

natomiast charakter „historyczny”46. Jak�kolwiek redystrybucj� własno�ci uzasadni� mo�na 

jedynie poprzez wykazanie, �e w przeszło�ci miało miejsce naruszenie reguł pierwotnego 

zawłaszczenia b�d� transferu, natomiast wyznaczenie skali tej redystrybucji wymaga oszaco-

wania szkód wynikłych ze złamania reguł. To z kolei kładzie nacisk raczej na indywidualne 

traktowanie poszczególnych przypadków ni� na wprowadzanie w �ycie jakiego� globalnego 

schematu redystrybucji47. Jak wida�, koncepcja Nozicka nie wyklucza redystrybucji własno-

�ci, ale wymaga zupełnie innego jej uzasadnienia ni� w przypadku opisywanych wcze�niej 

koncepcji egalitarnych48. Sam fakt, �e nie podoba nam si� aktualny rozkład dochodów, nie 

stanowi najmniejszego argumentu za konfiskat�. Nozick mógłby tu powtórzy� za Edmundem 

Burke’m: „zbyt wiele i zbyt mało to zbrodnia przeciwko własno�ci” [Burke 2005: 85].  

Co równie wa�ne, w przeciwie�stwie do koncepcji „docelowych” tudzie� „korelacyj-

nych” w modelu Nozicka nie ma miejsce na jakikolwiek permanentny mechanizm redystry-

bucyjny. Oczywi�cie mo�liwe jest, �e naruszenie reguł w przeszło�ci było tak drastyczne, �e 

jego negatywnych skutków nie da si� zrekompensowa� natychmiastowo i musi to zosta� roz-

ło�one w czasie – zawsze jednak b�dzie to okres sko�czony, wynikaj�cy z liczby rat, na jakie 

musi zosta� rozbita cało�� rekompensaty. Teoria uprawnie� Nozicka przewiduje tym samym, 

�e wobec braku powa�niejszych perturbacji społecze�stwo zmierza do stanu, w którym redy-

strybucja utrzymywa� si� powinna na minimalnym poziomie zwi�zanym jedynie z korekt� 

bie��cych wykrocze� przeciwko własno�ci.  
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W teorii Nozicka sprawiedliwo�� wyra�nie powi�zana zostaje z wolno�ci� rozumian� 

jako brak przymusu ze strony innych członków społeczno�ci. O ile nasze działania nie naru-

                                                 
46 Do�� oczywistym problemem tak sformułowanej teorii uprawnie� jest fakt, �e nasze dociekania zawsze natra-
fiaj� na ograniczony horyzont czasowy. Poza nim nie jeste�my ju� w stanie dalej cofa� si� w przeszło��, aby do 
ko�ca przeanalizowa� ła�cuch umów, którego finalnym ogniwem jest obecne posiadanie przez dan� osob� da-
nego dobra. Problem ten mo�na próbowa� uci�� poprzez domniemanie prawomocno�ci posiadania okre�lonego 
dobra wobec braku roszcze� przeciwnych, jednak trudno�� pozostaje, kiedy takie roszczenia si� pojawi�. Przy-
kładem takiego problemu mo�e by� kwestia przej�cia przez ameryka�skich kolonistów ziemi, na której uprzed-
nio �yli Indianie.  
47 Znaczny kłopot dla teorii osobistych uprawnie� stanowi� naruszenia reguł dokonane przez pa�stwo, bowiem 
ich korekta wymaga najcz��ciej zastosowania odpowiedzialno�ci zbiorowej. Problem pot�guje fakt, �e z natury 
rzeczy skala i konsekwencje takich narusze� s� nieporównanie powa�niejsze ni� w przypadku wykrocze� pry-
watnych.  
48 Krytyczne omówienie koncepcji uprawnie� Nozicka, zob. Scanlon 1976. 
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szaj� takiej samej wolno�ci innych osób, ka�da ingerencja w to, jak rozporz�dzamy naszym 

ciałem i mieniem, staje si� wykroczeniem przeciwko sprawiedliwo�ci. Sedno wolno�ci spro-

wadza si� w tym uj�ciu do gwarancji, �e w tym, co robimy z własnym ciałem i mieniem nie 

b�dziemy podporz�dkowani niczyjej arbitralnej woli.  

Co charakterystyczne, do koncepcji nie-podporz�dkowania [nonsubordinaton] odwo-

łuj� si� w swojej argumentacji tak�e egalitary�ci, w szczególno�ci egalitary�ci zostawiaj�cy w 

swoich teoriach miejsce na odpowiedzialno�� osobist�. Daniel Markovits, powołuj�c si� na 

innych autorów, pisze o tym wprost:  

Cytuj�c G.A. Cohena, pytanie brzmi: „Jaki(e) aspekt(y) poło�enia danej osoby 

ma(j�) fundamentalne znaczenie dla egalitarystów (…)?” Sugeruje to, �e egalitary�ci 

poszukuj�, jak ujmuje to Cohen, equalisandum, czyli czego�, co równo rozdzielone da 

gwarancj� niepodporz�dkowania. Kluczowy jest tu wła�nie fakt, �e egalitaryzm do-

maga si� niepodporz�dkowania osób i dobieraj�c equalisandum trzeba mie� to na 

uwadze.  

W dalszej cz��ci Markovits doprecyzowuje znaczenie terminu „niepodporz�dkowa-

nie” i wówczas staje si� jasne, �e egalitary�ci i nie-egalitary�ci mówi� ró�nymi, cho� podob-

nie brzmi�cymi j�zykami. Nawi�zuj�c do egalitaryzmu przypadku, rozró�nia on dwa aspekty 

ludzkich losów: czynny, kiedy ludzie ponosz� konsekwencje własnych samodzielnych wybo-

rów, oraz bierny, kiedy staj� si� oni obiektami zdarze� niezale�nych od ich woli. W aspekcie 

czynnym zasada niepodporz�dkowania pokrywa si� z wolno�ci� w sensie, w jakim rozumie j� 

Nozick, a tak�e szereg innych my�licieli o proweniencji liberalnej. Zabrania ona odbierania 

�rodków osobie, która zdobyła je dzi�ki własnym dobrym wyborom, i przekazywania ich ko-

mu�, kto przez swoje złe wybory doprowadził do pogorszenia własnej sytuacji. Zupełnie ina-

czej maj� si� jednak sprawy w aspekcie biernym. Jak stwierdza Markovits:  

Nikt nie jest bardziej odpowiedzialny za zdarzenia czysto przypadkowe [brute 

luck] od kogokolwiek innego, a zatem pozostawienie jednej osoby, aby poniosła skut-

ki nieszcz��liwego przypadku, podczas gdy kto inny cieszy si� skutkami szcz��liwego 

przypadku, jest równoznaczne z podporz�dkowaniem pierwszej osoby wzgl�dem dru-

giej. Przej�cie do porz�dku dziennego nad działaniem przypadku oznacza nało�enie na 

pierwsz� osob� nieproporcjonalnie wielkiej cz��ci brzemienia, za które ani ona, ani ta 

druga tak samo nie ponosz� odpowiedzialno�ci. W tym przypadku interesy pierwszej 

osoby po�wi�ca si� na rzecz promowania interesów tej drugiej, mimo �e ró�nica mi�-
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dzy szcz��ciem a pechem jest moralnie oboj�tna. Pierwsza osoba zostaje podporz�d-

kowana drugiej jako przedmiot przypadku49 [Markovits 2003: 2298]. 

Wydaje si�, �e takie rozumienie „podporz�dkowania” odbiega znacz�co od znaczenia, 

jakie termin ten ma w powszechnym u�ytku. Jakkolwiek okre�liliby�my relacj� mi�dzy dwo-

ma nieznanymi sobie i nie maj�cymi ze sob� �adnej styczno�ci osobami, z których jedna do-

stała w darze od natury oszałamiaj�c� urod�, albo herkulesow� sił�, albo ko�skie zdrowie, 

albo bystro�� umysłu, druga za� brzydk� aparycj�, albo w�tło�� ciała, albo chorowito��, albo 

słaby intelekt, nie nazwaliby�my tego raczej relacj� podporz�dkowania. Je�li ju�, to tylko w 

tym sensie, �e w porz�dku urody, siły, zdrowia lub inteligencji ta druga osoba znajduje si� 

pod pierwsz�. To jednak jest tylko stwierdzeniem obiektywnego faktu ró�nicy i jej kierunku. 

Likwidacja podporz�dkowania jednej osoby wzgl�dem drugiej przestaje tedy by� niezale�-

nym argumentem na rzecz wyrównania, a staje si� tylko synonimem nierówno�ci. Egalitarne 

uzasadnienie redystrybucji politycznej zostaje w ten sposób sprowadzone do pustej formuły, 

�e losow� nierówno�� pomi�dzy lud�mi trzeba wyrówna�, poniewa� jest to losowa nierów-

no��.  

Jak pokazuje powy�szy przykład rozumienie tych samych terminów mo�e by� diame-

tralnie przeciwne u autorów reprezentuj�cych przeciwstawne doktryny społeczno-polityczne. 

O ile egalitarysta w wymuszonym politycznie transferze �rodków od bogatego geniusza do 

ubogiego matołka widzi przywrócenie zachwianej przez los sprawiedliwo�ci, o tyle dla kla-

sycznego liberała jest to przykład bandytyzmu w �wietle prawa. Jak zwi��le wyło�ył to Fry-

deryk Bastiat:  

Jak stwierdzi�, czy mamy do czynienia z legalnym rabunkiem? Całkiem prosto. 

Sprawd�, czy prawo odbiera jednym osobom to, co do nich nale�y, i przekazuje to in-

nym osobom, do których to nie nale�y. Sprawd�, czy prawo daje korzy�� jednemu 

obywatelowi kosztem innego, dokonuj�c tego, czego zwykły obywatel nie mo�e si� 

dopu�ci�, nie popełniaj�c przy tym przest�pstwa [Bastiat 1990: 21]. 

Oczywi�cie z perspektywy egalitarnej powy�sze pot�pienie transferu dochodów jest 

zupełnie nieprzekonuj�ce. Po pierwsze, wi�ksze zarobki geniusza wcale mu si� nie nale��, 

podobnie jak matołkowi mniejsze. Po drugie, prawo gwarantuj�ce nienaruszalno�� rynko-

wych dochodów dawałoby wła�nie niezasłu�on� korzy�� geniuszowi kosztem matołka. Po 

trzecie wreszcie, prawo karne stoi w tym wypadku na stra�y niesprawiedliwego podziału do-

chodów, wi�c fakt, �e wymuszenie na bogatym geniuszu transferu na rzecz ubogiego matołka 

podpada w tym systemie pod kategori� przest�pstwa, pozbawiony jest jakiegokolwiek zna-

                                                 
49 Oczywi�cie przedmiotami przypadku [patients] s� tu obydwie osoby, tyle �e dla pierwszej przypadek był 
niełaskawy, a dla drugiej łaskawy.  
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czenia moralnego50. Ten przykład dobitnie pokazuje, �e dyskusja mi�dzy wyznawcami prze-

ciwstawnych ideologii jest bardzo trudna, a by� mo�e wr�cz niemo�liwa. Ujawnia on te� cha-

rakterystyczn� dla egalitaryzmu tendencj� do nadawania poj�ciom sprawiedliwo�ci i wolno�ci 

znaczenia, które b�dzie współgrało z jak�� koncepcj� równo�ci materialnej oraz charaktery-

styczn� dla nurtu konserwatywno-liberalnego tendencj� do kładzenia nacisku na formaln� 

równo�� wzgl�dem prawa, co jest zbie�ne z tradycyjnym rozumieniem wolno�ci i sprawie-

dliwo�ci. Wydaje si� przy tym, �e przedstawiciele tego drugiego nurtu po�wi�cili wi�cej 

energii na dezawuowanie równo�ci materialnej ni� egalitary�ci na krytyk� formalnej równo�ci 

wobec prawa. Milton Friedman nast�puj�co podsumował rozdział Wolnego wyboru po�wi�-

cony w cało�ci kwestiom równo�ci: „Społecze�stwo, które stawia równo�� – w sensie równo-

�ci podziału – przed wolno�ci�, nie zrealizuje ani równo�ci, ani wolno�ci. U�ycie siły dla 

osi�gni�cia równo�ci zniszczy wolno��” [1996: 142]. W rozdziale tym cytuje on tak�e Alek-

sego de Tocqueville’a z jego epokowej pracy Demokracja w Ameryce:  

Istnieje (…) m��na i prawa nami�tno�� równo�ci, która daje wszystkim ludziom 

pragnienie siły i poszanowania. Nami�tno�� ta ma to do siebie, �e małych podnosi ku 

wielkim. Lecz istnieje tak�e w ludzkim sercu ska�one zamiłowanie do równo�ci, które 

sprawia, �e słabsi staraj� si� �ci�gn�� silnych do swego poziomu i które doprowadza 

ludzi do tego, �e zaczynaj� przedkłada� równo�� w niewoli nad nierówno�� w wolno-

�ci”. [Friedman 1996: 125] 

W powy�szym cytacie równo�� jest zdecydowanie wyodr�bniona od wolno�ci – mog� 

one ze sob� pokojowo współistnie�, ale mog� te� pozostawa� w konflikcie. Ka�dy ma równe 

prawo do wolno�ci, czyli do nieingerencji w jego sprawy ze strony innych członków społe-

cze�stwa, ale trzeba pogodzi� si� z tym, �e równa wolno�� prowadzi� b�dzie do nierównego 

dobrobytu. U egalitarystów sprawa ma si� inaczej, poniewa� wolno�� rozumiej� oni przede 

wszystkim w znaczeniu pozytywnym, jako zakres dost�pnych opcji działania, co bezpo�red-

nio wi��e j� z dobrobytem materialnym. Osoba bogatsza, czemu niepodobna zaprzeczy�, ma 

wi�ksz� swobod� działania, a ubo�sza – mniejsz�. W tym uj�ciu wolno�� zostaje niejako 

uto�samiona z zamo�no�ci�, a postulat równej wolno�ci dla wszystkich zamienia si� automa-

tycznie w ��danie równego dobrobytu. Znika tu rozró�nienie znane z bajki „Pies i wilk” La 

Fontaine’a (spolszczonej przez Mickiewicza), ko�cz�cej si� morałem „lepszy w wolno�ci 

k�sek lada jaki, ni�li w niewoli przysmaki”. Rozró�nienie to, doprowadzone do skrajnego 

konfliktu wolno�ci z dobrobytem, obecne jest tak�e w wierszu Konopnickiej „Wolny najmi-
                                                 
50 Nie jest to przykład czysto hipotetyczny. Christian Barry, w ha�le „redystrybucja” stanfordzkiej Encyklopedii 
Filozofii wykazuje (z aprobat�), �e znaczenie słowa „redystrybucja” mo�na bez trudu obróci� o 180 stopni: „ci, 
którzy uwa�aj�, �e tylko bardziej egalitarny układ urz�dze� społecznych jest etycznie uzasadniony, (…) postrze-
ga� b�d� rozkład dóbr wynikaj�cy z leseferystycznego schematu rynkowego jako redystrybucj� naruszaj�c� 
prawa jednostek” [2004: Those who find].  
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ta”. Chłop, carskim edyktem uwłaszczeniowym wyzwolony z oków pa�szczyzny, popada tu 

wskutek nieurodzaju w n�dz� tak skrajn�, �e jego wolno�� sprowadza si� ju� tylko do wyboru 

mi�dzy najpodlejszym �yciem a �mierci�51. Negatywne rozumienie wolno�ci ka�e stwierdzi�, 

�e wolno�� nie przysłu�yła si� dobrze chłopu i sprowadziła na� nieszcz��cie. Przy rozumieniu 

pozytywnym, wskutek edyktu znosz�cego podda�stwo chłop ze stanu wzgl�dnej wolno�ci (w 

granicach wyznaczonych przez system pa�szczy�niany) wtr�cony zostaje w stan najokrutniej-

szej niewoli, przejmuj�c na własno�� uprawian� przez siebie ziemi� i trac�c równocze�nie 

prawo do opieki ze strony pana52. Wydaje si�, �e widoczne w takiej interpretacji pomieszanie 

dobrobytu z wolno�ci� i n�dzy z niewol� prowadzi poj�cie wolno�ci pozytywnej do we-

wn�trznej sprzeczno�ci.  

��������������
�
�������������


Postulat równo�ci trzeba wyra�nie odró�ni� od postulatu poprawy losu najbiedniej-

szych. Jak zauwa�ył Randall Holcombe: 

Jakkolwiek obydwa te cele mo�na realizowa� poprzez transfer zasobów od boga-

tych do biednych, stoj�ce za nimi motywacje s� ewidentnie ró�ne, a cz�stokro� bardzo 

ró�ne s� te� ich polityczne implikacje. Je�li celem redystrybucji jest pomoc tym, któ-

rym si� gorzej powodzi, nie powinni�my sobie zaprz�ta� uwagi stopniem nierówno�ci 

dochodowych, a skupi� si� jedynie na dobrobycie najubo�szych. Je�li celem jest wi�k-

sza równo�� dochodów, to na ogół łatwiej j� osi�gn�� poprzez obni�enie dobrobytu 

tych, którym najlepiej si� wiedzie, a nie przez podniesienie dobrobytu tych, którym 

wiedzie si� najgorzej [Holcombe 2005: 371].  

W odró�nieniu od postulatu równo�ci warunków materialnych, przykazanie pomocy 

najubo�szym warstwom ludno�ci cieszy si� w�ród konserwatystów i klasycznych liberałów 

powszechn� i do�� zdecydowan� aprobat�. Istniej� przy tym dwa odmienne spojrzenia na 

aksjologiczne ulokowanie tego rodzaju wsparcia. Pierwsze z nich stanowczo zaprzecza, jako-

by działa� tego typu wymagała sprawiedliwo��, a co za tym idzie, wyklucza by pomoc tak� 

�wiadczyło pa�stwo, finansuj�c j� z podatków. Drugie spojrzenie wkomponowuje obowi�zek 

zapewnienia bli�nim pewnego minimalnego poziomu egzystencji w ramy szerszego systemu 

praw naturalnych i czyni pa�stwo gwarantem uszanowania tych praw.  

                                                 
51 Odczytanie tego wiersza jako ataku na wolno�� w sensie negatywnym jest o tyle dyskusyjne, �e za główn� 
przyczyn� chłopskich nieszcz��� napi�tnowany zostaje w nim bezlitosny podatek gruntowy.  
52 Sk�din�d przekonanie o zgubnych skutkach wolno�ci dla osób do niej nieprzywykłych było głównym argu-
mentem tych, którzy ze wzgl�dów humanitarnych sprzeciwiali si� zniesieniu niewolnictwa. Zob. Mises 2001: 
38-39. 
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Wedle pierwszego stanowiska „fakt bycia potrzebuj�cym (…) nie daje �adnych praw 

do osoby b�d� własno�ci innych. Dobroczynno�� nie mo�e gwałci� wymogów sprawiedliwo-

�ci”. Podsumowuj�c w ten sposób my�l Murraya Rothbarda, David Gordon nie omieszkał 

zastrzec przy tym z góry, �e „nie znaczy to bynajmniej, aby ludzie nie byli moralnie zobowi�-

zani do działa� charytatywnych” [1994: 130]. Praktycznie rzecz bior�c, powtarzał w ten spo-

sób to, co mniej wi�cej półtora wieku wcze�niej wyraził Fryderyk Bastiat:  

Prawo i dobroczynno�� to nie to samo. Zadaniem prawa nie jest uciskanie osób i 

rabowanie ich z własno�ci, nawet je�li miałoby tego dokonywa� w duchu filantropii. 

Jego zadaniem jest obrona osób i własno�ci. (…) Prawo to sprawiedliwo��. I niech 

nikt nie mówi – jak wci�� si� to robi – �e w ramach tej koncepcji prawo b�dzie ate-

istyczne, indywidualistyczne i pozbawione serca (…) Nonsens! (…) Czy z tego, �e je-

ste�my wolni, wynika i� nie powinni�my ju� uznawa� władzy i dobroci Boga? Czy 

wynika st�d, �e nie powinni�my ju� wi�za� si� ze sob�, pomaga� jedni drugim, miło-

wa� i nie�� pomoc naszym braciom, których spotkało nieszcz��cie (…)? [Bastiat 

1990: 68, 72] 

Niemal identycznie uj�ł to Edmund Burke w swoich My�lach i drobnych uwagach nt. 

rzadko�ci, jeszcze wi�kszy nacisk kład�c przy tym na moralny obowi�zek wsparcia najubo�-

szych:  

Ilekro� zdarza si�, �e człowiek nie mo�e ��da� niczego wedle reguł rynku [rules of 

commerce] i zasad sprawiedliwo�ci, wypada on poza ten dział, a przechodzi pod ju-

rysdykcj� miłosierdzia. Na tym polu przedstawiciel władzy nie ma w ogóle nic do 

powiedzenia: ingerencja z jego strony stanowi pogwałcenie własno�ci, któr� z mocy 

swego urz�du ma chroni�. Bez �adnego w�tpienia dobroczynno�� wzgl�dem ubogiego 

jest bezpo�rednim i bezapelacyjnym obowi�zkiem [direct and obligatory duty] 

wszystkich chrze�cijan, który ust�puje miejsca jedynie spłacie długów – jest to obo-

wi�zek równie silny, a [jego spełnienie] ze swej natury przysparza nam niesko�czenie 

wi�cej satysfakcji [Burke 2004: Whenever it happens].  

W tym uj�ciu mo�liwo�� politycznej redystrybucji, jako nie daj�ca si� pogodzi� ze 

sprawiedliwo�ci�, zostaje z góry wykluczona. Mo�na jednak spotka� si� tak�e ze stanowi-

skiem, które uznaje konieczno�� pewnej redystrybucji dóbr przez pa�stwo na gruncie humani-

tarnym, pomimo niemo�no�ci uzasadnienia jej na gruncie sprawiedliwo�ci. Tak np. David 

Horowitz, jeden z konserwatywnych „jastrz�bi” ameryka�skiego �wiata kulturalno-

medialnego, pochodz�cy zreszt� z rodziny o tradycjach komunistycznych i przez znaczn� 

cz��� �ycia zwi�zany z radykaln� lewic�, w przemówieniu wygłoszonym na forum The Heri-

tage Foundation, odpowiadaj�c na pytanie Are We Conservatives? stwierdził:  
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Konserwatyzm nie wymaga, aby wszystkie aspekty welfare state zostały odrzucone 

na rzecz reguł wolnego rynku. (…) Pewna doza powodowanej współczuciem redy-

strybucji ekonomicznej mo�e by� konieczna, mimo �e (jak wykazał Hayek) nigdy nie 

mo�e by� ona sprawiedliwa [1993: 4].  

Wyrazistym eksponentem stanowiska uznaj�cego pozytywne (a wi�c takie, które mo�e 

zosta� wyegzekwowane pod przymusem) prawo osób znajduj�cych si� w skrajnie niekorzyst-

nym poło�eniu do pomocy ze strony osób dysponuj�cych pewnym naddatkiem dóbr, jest Lo-

ren Lomasky53. W pracy Osoby, prawa i wspólnota moralna wywodzi on podstawowe prawa 

przynale�ne ludziom z koncepcji praktycznego rozumu, który ludzie dziel� jako project pur-

suers, czyli jednostki d���ce do realizacji długofalowych celów �yciowych. Wersj� libertaria-

nizmu absolutyzuj�c� prawo własno�ci i wykluczaj�c� jakiekolwiek ograniczenia osobistej 

wolno�ci na rzecz zapewnienia podstaw egzystencji tym, którzy nie s� w stanie sami ich sobie 

zagwarantowa�, uznaje za niemo�liw� do obrony. Re�im podstawowych praw byłby we-

wn�trznie sprzeczny, je�li jego egzekucja miałaby prowadzi� do podwa�enia racji, dla której 

jednostki s� zainteresowane jego utrzymaniem. „Je�li uznanie [przez jednostk�] tych praw jest 

racjonalnie motywowane wzgl�dem na realizacj� przez ni� w przyszło�ci własnego planu 

�yciowego, zupełnie irracjonalne b�dzie z jej strony popiera� re�im, który nie daje ju� �adnej 

perspektywy na realizacj� tego planu.” [Lomasky 1987: 127]. Prawa własno�ci z samej swej 

istoty obci��one s� zatem szcz�tkow� hipotek� społeczn�. Dlatego według Lomasky’ego w 

szczególnych okoliczno�ciach redystrybucja zasobów jest całkowicie uprawniona, jednak 

bynajmniej nie oznacza to przeniesienia cało�ciowej kontroli nad zasobami na jakie� ciało 

kolektywne. Co wi�cej, w ramach tej koncepcji pa�stwo nie dostaje upowa�nienia do jakie-

gokolwiek przenoszenia praw własno�ci z jednych osób na inne, poniewa�  

ka�da jednostka ma rezydualne roszczenie do nadmiarowego mienia innych, które to 

roszczenie staje si� skuteczne wył�cznie w wypadku skrajnej i nagl�cej potrzeby. 

Wi��e si� to z uznaniem, �e podstawowe prawa do własno�ci nie s� bezwarunkowe, 

lecz ograniczone s� niemo�liwymi inaczej do zaspokojenia potrzebami innych. Zatem 

kiedy pa�stwo realizuje transfer, nie likwiduje ono jednego zestawu praw własno�ci i 

nie tworzy nowego, ale po prostu egzekwuje rezydualne roszczenie, które ludzie mieli 

przez cały czas [Lomasky 1987 :128]. 

Lomasky kładzie nacisk na to, �e okoliczno�ci usprawiedliwiaj�ce redystrybucj� zaso-

bów s� raczej wyj�tkowe i sugeruje, �e ograniczaj� si� one do sytuacji powa�nego zagro�enia 
                                                 
53 Tak�e inni autorzy liberalni wyra�aj� podobne przekonanie. Fryderyk Hayek w Drodze do zniewolenia stwier-
dza: „Niew�tpliwie, wła�ciwe zabezpieczenie przed dotkliwymi brakami (…) musi sta� si� jednym z głównych 
celów polityki. Je�li jednak starania te maj� by� uwie�czone sukcesem i nie doprowadzi� do zniszczenia wolno-
�ci jednostek, bezpiecze�stwo musi mie� podstawy pozarynkowe [tzn. dla zapewnienia bezpiecze�stwa pa�stwo 
nie powinno ingerowa� w rynek –SC.] i nie wpływa� hamuj�co na działanie systemu konkurencji” [1996: 139].  
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�ycia b�d� zdrowia. Wynika to cho�by st�d, �e wi�kszo�� potrzebuj�cych znajdzie pomoc w 

ramach wi�zi rodzinnych i przyjacielskich, a działania redystrybucyjne konieczne b�d� jedy-

nie w przypadku osób, których od upadku nie powstrzyma ta nieformalna sie� bezpiecze�-

stwa. Je�li czego� brakuje w przedstawionej przez Lomasky’ego argumentacji, to wyj�cia 

poza jednoznaczny przykład nieszcz��nika umieraj�cego z głodu pod drzwiami bogaczy kon-

sumuj�cych na obiad j�zyczki kolibrów (pomijaj�c kwesti�, czy j�zyczki kolibrów s� w ogóle 

jadalne i czy akurat stanowiłyby rarytas kulinarny). W tym wypadku kwestia rezydualnego 

roszczenia staje w całej swojej ostro�ci i wydaje si�, �e nic nie mo�e by� bardziej oczywiste. 

Bezduszni wielmo�e nie zauwa�� nawet znikni�cia kilku kromek chleba ratuj�cych �ycie n�-

dzarzowi. Tak�e podany w innym miejscu przykład antybiotyku, który mógłby uratowa� �y-

cie tysi�com ludzi, a kosztowałby reszt� społecze�stwa raptem kilka centów na głow�, nie 

budzi wi�kszych w�tpliwo�ci. Rzeczywisto�� dostarcza jednak licznych przykładów potrzeb 

skrajnych i nagłych, których zaspokojenie nie jest ani tak proste, ani tak tanie. Wiele ludzkich 

istnie� mo�na byłoby uratowa�, a z cał� pewno�ci� przedłu�y�, przy odpowiednio du�ym 

nakładzie finansowym. Schorzenia, które pół wieku temu przyprawiały ludzi o �mier�, dzisiaj 

daj� si� leczy�. Schorzenia, na które umiera si� dzisiaj, mo�na b�dzie leczy� za pół wieku. 

Wszystko to wymaga jednak poczynienia kosztownych inwestycji. Lomasky nie daje odpo-

wiedzi na pytanie, jaka jest granica aktywno�ci pa�stwa na tym polu, poniewa� tej granicy nie 

da si� znik�d wywie�� – musi by� ona wynikiem politycznego kompromisu. Na podatek w 

wysoko�ci złotówki, zapewniaj�cy zbawienne lekarstwo tysi�cowi chorych, zgodzi si� chyba 

ka�dy. Na podatek w wysoko�ci 1000 złotych, ratuj�cy jedn� osob� – tylko nieliczni. Ka�de 

społecze�stwo musi jako� rozstrzygn�� dylemat, ile jest skłonne po�wi�ci� na ratowanie, 

przedłu�anie i poprawianie jako�ci �ycia swoich cierpi�cych członków. Burke i Bastiat doda-

liby zapewne, �e ci��aru tej decyzji społecze�stwo nie powinno �adn� miar� przerzuca� na 

organy pa�stwowe. Je�li wielu ludzi, czy cho�by jednego, ocali� mo�na niewielkim kosztem, 

na pewno znajd� si� inni, którzy z własnej nieprzymuszonej woli ch�tnie si� do tego przyczy-

ni�. Je�li takich ch�tnych zabraknie, sk�d czerpa� nadziej�, �e na ratunek cierpi�cym pospie-

szy pa�stwo, b�d�ce emanacj� tak nieludzkiego społecze�stwa?54  

                                                 
54 Argumentem cz�sto przytaczanym na rzecz obowi�zkowych składek na cele charytatywne jest postrzeganie 
dobroczynno�ci jako dobra publicznego. Wedle tej argumentacji, cho� radzi byliby�my widzie� popraw� losu 
najubo�szych, najch�tniej daliby�my si� wyr�czy� innym w finansowaniu tej poprawy – i w rezultacie całkowita 
pomoc b�dzie ni�sza od tej, jak� „tak naprawd�” chcieliby�my zapewni� [tak np. Sadurski 2003: 83-84]. Na 
poziomie motywacji indywidualnej sprowadza si� to do nast�puj�cego rozumowania: „Skoro niektórzy nie po-
magaj� biednym, to mo�e obejdzie si� i bez mojej pomocy”. W rezultacie, jak twierdzi Wojciech Sadurski, po 
wyborze „pa�stwa minimalnego, niskich podatków i demonta�u opieki socjalnej (…), [t]rzeba b�dzie nauczy� 
si� chłodu moralnego i znieczulenia na cierpienie” [tam�e]. Jest przy tym ciekawe, �e tak nisko oceniaj�c moral-
ny poziom społecze�stwa, autor pryncypialnie opowiada si� za demokracj�, jako zdecydowanie najlepsz� form� 
rz�dów.  
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Kwestie sprawiedliwo�ci i miłosierdzia zdecydowanie inaczej jawi� si� w perspekty-

wie omówionego wcze�niej egalitaryzmu przypadku. W dziedzinie pomocy potrzebuj�cym 

domen� sprawiedliwo�ci od domeny dobroczynno�ci rozgranicza bowiem przyczyna gorsze-

go poło�enia odbiorcy pomocy. Jak stwierdza Cohen: „Kiedy decydujemy czy sprawiedli-

wo�� (w odró�nieniu od miłosierdzia) wymaga redystrybucji, egalitarysta zadaje pytanie, czy 

osoba w gorszej sytuacji mogła była tego unikn�� w przeszło�ci, albo czy mo�e to przezwy-

ci��y� teraz” [cytat za Keller 2002: 20]. W my�l tej koncepcji zrekompensowania przez pa�-

stwo upo�ledze� niezawinionych wymaga sprawiedliwo��, natomiast ci, którzy sami sprowa-

dzili na siebie nieszcz��cie, przechodz� pod kuratel� dobroczynno�ci prywatnej.  

U pisarzy radykalnych pomoc potrzebuj�cym przechodzi ju� całkowicie pod auspicje 

sprawiedliwo�ci – do tego stopnia, �e same słowa „dobroczynno��” czy „miłosierdzie” zosta-

j� wykl�te jako ur�gaj�ce przyzwoito�ci. William Godwin w swoim Badaniu nad sprawiedli-

wo�ci� polityczn� oraz jej wpływem na moralno�� i szcz��cie, opublikowanym po raz pierw-

szy w 1793 r., reguł� sprawiedliwo�ci definiuje w kategoriach utylitarnych jako nakaz mak-

symalizacji sumy ludzkiego szcz��cia, z czego wprost wyci�ga wniosek, �e wła�ciwym u�yt-

kownikiem jakiegokolwiek dobra jest ten, kto najbardziej go potrzebuje. Kumulacja bogactwa 

jest tedy równoznaczna z gwałtem na sprawiedliwo�ci, który naprawi� mo�na jedynie rozpra-

szaj�c zbytek maj�tku pomi�dzy bardziej potrzebuj�cych. Nad czym ubolewał Godwin, prak-

tyka wspierania ubogich, podniesiona przez proroków religijnych do rangi najwy�szego obo-

wi�zku, zbyt cz�sto pojmowana jest jedynie jako wyraz dobrej woli:  

Cho� religia wpoiła ludzko�ci czyste zasady sprawiedliwo�ci, wi�kszo�� posiada-

czy zbytni� ma skłonno��, by praktyk� sprawiedliwo�ci traktowa� nie jako dług (…), 

ale jako kwesti� spontanicznej hojno�ci i dobrodziejstwa55.  

Wygodna ta doktryna składa zaspokojenie naszych potrzeb w dyspozycji garstki 

ludzi, daj�c im okazj� do pokazów szczodro�ci dzi�ki maj�tkowi, który naprawd� do 

nich nie nale�y, i do kupowania uległo�ci ubogich przez zwykł� spłat� długu. Oto ich 

system łaskawo�ci i miłosierdzia, miast systemu sprawiedliwo�ci. Wypełnia bogatych 

nieuzasadnion� dum�, dzi�ki obłudnym okre�leniom, jakimi przyozdabia ich uczynki; 

biednych za� napawa duchem słu�alstwa, ka��c im w tym nikłym wsparciu widzie� 

nie co�, co im si� bezapelacyjnie nale�y, ale dobr� wol� i łask� ze strony opływaj�-

cych w dostatki s�siadów [b.d.: But, while religion].  

W pewnym sensie ust�p ten przypomina cytowane wcze�niej stanowisko Burke’a. 

Zwłaszcza zwa�ywszy z jednej strony na niech�� Burke’a do okre�lania działa� charytatyw-

                                                 
55 Tak np. Katechizm Ko�cioła Katolickiego cytuje wypowiadaj�cego si� w tym duchu papie�a Grzegorza Wiel-
kiego (VI w.): „Gdy dajemy ubogim rzeczy konieczne, nie czynimy im ofiar osobistych, ale oddajemy im to, co 
nale�y do nich; spłacamy raczej powinno�� sprawiedliwo�ci, ni� wypełniamy dzieła miłosierdzia” (§2446).  
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nych mianem „niedoskonałego” obowi�zku, z drugiej na sprzeciw Godwina wobec ch�ci za-

prowadzania „sprawiedliwego” podziału dóbr przy u�yciu siły, z czego wynikn�� mogłoby 

wi�cej szkody ni� po�ytku. Jednak za odmiennym rozło�eniem akcentów i ró�nic� terminolo-

gii kryj� si� dwa zasadniczo ró�ne podej�cia do człowieka i zasad, jakie powinny rz�dzi� �y-

ciem społecznym. O ile dla Burke’a sprawiedliwo�� zasadza si� na obronie historycznie naby-

tych praw, dziedziczonych z pokolenia na pokolenie i po drodze ulegaj�cych doskonal�cej 

ewolucji, o tyle dla Godwina jest to projekt wywiedziony rozumowo i maj�cy bezpo�rednie 

zastosowanie. O ile dla Burke’a pomoc potrzebuj�cym jest i winna by� odruchem serca, gł�-

boko zakorzenionym w natchnionym religijnie zwyczaju, o tyle dla Godwina jest ona wyra-

zem najzimniejszej kalkulacji, która w potrzebuj�cym nigdy nie widzi konkretnego człowie-

ka, ale mniej lub bardziej u�ytecznego reprezentanta ludzko�ci.  

Punkt widzenia Godwina, wzbogacony o warstw� uczuciow�, znalazł swój literacki 

wyraz w futurystycznej powie�ci Edwarda Bellamy’ego Patrz�c wstecz [Looking Backward], 

opublikowanej w 1888 r. Przedstawia ona wizj� Stanów Zjednoczonych A.D. 2000, widzia-

nych oczami Juliana Westa, Bosto�czyka, który po wybudzeniu ze stuletniej hipnozy znalazł 

si� w idealnym społecze�stwie socjalistycznym. Wszyscy ochoczo pracuj� w nim za jedna-

kow� płac�, a sentymenty i relacje znane bohaterowi z �ycia rodzinnego zostały uogólnione 

na cał� populacj�. Poniewa� za� w obr�bie rodziny trudno mówi� o dobroczynno�ci brata 

wzgl�dem brata, tak samo poj�cie to traci sens w wymiarze ogólnospołecznym. Kluczowe 

znaczenie ma jednak fakt, �e współczesne bogactwo jest w przewa�aj�cej mierze owocem 

pracy poprzednich pokole� – z czego ludzko�� wyci�gn�ła wniosek, �e ka�demu przedstawi-

cielowi obecnego pokolenia nale�y si� równy w nim udział. West, wyra�aj�c swoje XIX-

wieczne przes�dy na ten temat, spotyka si� z natychmiastow� ripost�:  

Jak weszli�cie w posiadanie tej wiedzy i maszynerii, która w warto�ci waszych 

produktów stanowi dziewi�� cz��ci na jedn� b�d�c� waszym wkładem? Odziedziczy-

li�cie je, nieprawda�? A czy� ci inni, ci nieszcz��liwi i kalecy bracia, których ode-

pchn�li�cie, nie byli na równi z wami spadkobiercami i współdziedzicami? Co zrobili-

�cie z ich cz��ci�? Czy nie obrabowali�cie ich, rzucaj�c okruchy tym, których miejsce 

było w�ród dziedziców, i czy do tego rabunku nie doło�yli�cie jeszcze obelgi, nazywa-

j�c te okruchy dobroczynno�ci�? [Bellamy 1996: How did you]. 

W utopijnym �wiecie Bellamy’ego, podobnie jak u Godwina, sfera podlegaj�ca spra-

wiedliwo�ci rozrasta si� do tego stopnia, �e nie ma w nim ju� miejsca na uczynki miłosier-

dzia. Nie ma w nim te� miejsca na przemoc, poniewa� natura ludzka pod wpływem autore-

fleksji uległa takiemu przekształceniu, �e człowiek nie po��da ju� nic, co odbiegałoby od po-

stulatów wyrozumowanej sprawiedliwo�ci.  
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Zamykaj�c temat pełnej napi�cia relacji mi�dzy sprawiedliwo�ci� a miłosierdziem, 

wypada jeszcze kilka słów powiedzie� o tym, jak napi�cie to rozładowywane jest na gruncie 

my�li religijnej. W wywiadzie po�wi�conym problemowi moralno�ci publicznej dr Meir Ta-

mari nast�puj�co podsumowuje stanowisko obecne w tradycji �ydowskiej: 

[Tradycja ta] stwierdza kategorycznie, �e [do pomocy biednym] jeste�my zobowi�-

zani zarówno indywidualnie, jak i kolektywnie. (…) Mamy dwa aspekty tej koncepcji 

dobroczynno�ci: jeden to biblijny wers nakazuj�cy otwiera� sw� dło� dla ubogich, 

drugi to wers zabraniaj�cy zamykania swej dłoni. Chcemy to wyja�ni� jako napi�cie 

mi�dzy miłosierdziem a sprawiedliwo�ci�. Jestem zobowi�zany do �yczliwo�ci i po-

mocy ludziom na płaszczy�nie osobistej. (…) To potrzebne i wa�ne, ale to nie wystar-

cza. Co si� stanie, je�li nie jestem �yczliwie usposobiony, je�li nie chc� by� filantro-

pem, nie chc� komu� pomóc? W tym przypadku prawo �ydowskie mówi, �e zmusi 

mnie do tego. Otworzy ono moj� dło�, jako �e presja społeczna, poprzez opodatkowa-

nie i inne �rodki, jest �wietnie dostosowana do tego, by zmusi� ludzi do udziału w 

tych aktach dobroczynno�ci [Tamari 1993: Jewish tradition insists]. 

Co godne odnotowania, wypowied� ta nie ucieka si� do okre�le� eufemistycznych i 

nazbyt abstrakcyjnych, ale wprost porusza problem przymusu, tkwi�cego u podstaw redystry-

bucji politycznej. Meir zastrzega przy tym stanowczo, �e organy władzy, którym powierzy si� 

zbyt du�y udział w planie dobroczynno�ci, łatwo mog� si� wyrodzi� i sprzeniewierzy� celom, 

dla których zostały ustanowione, tote� ich rola, jakkolwiek uprawniona, musi by� utrzymana 

w rozs�dnych granicach. Linia demarkacyjna musi by� wytyczona tak, aby zachowana została 

równowaga mi�dzy sił� pa�stwa a wolno�ci� osobist� człowieka stworzonego na obraz Boga.  

Abstrahuj�c od oksymoronu zawartego w zbitce „przymus dobroczynno�ci”, uj�cie 

powy�sze wydaje si� do pewnego stopnia zbie�ne z charakterystycznym dla doktryny kato-

lickiej poj�ciem pomocniczo�ci. Punktem wyj�cia byłoby tu okre�lenie pewnego minimalne-

go poziomu, na jakim powinny by� zaspokojone potrzeby wszystkich członków wspólnoty56 

– i w tej mierze, w jakiej dokona� tego mo�e osobisty wysiłek, wsparcie rodziny, s�siadów i 

przyjaciół, w działania charytatywne nie powinny anga�owa� si� jednostki administracyjne 

wy�szego rz�du. Te ostatnie z kolei w pierwszej kolejno�ci powinny pełni� funkcj� koordy-

nuj�c� prywatne wysiłki, a dopiero w ostateczno�ci odwoływa� si� do przymusu zwi�zanego 

z realizacj� odgórnego programu, obejmuj�cego wszystkich niezale�nie od ich dobrej czy złej 

woli. Taka przynajmniej byłaby liberalna interpretacja zasady pomocniczo�ci, jak najbardziej 

zreszt� zgodna nie tylko z liter�, ale i duchem odpowiednich paragrafów Katechizmu Ko�cio-

ła Katolickiego, w których pot�piony zostaje nadmierny interwencjonizm pa�stwa oraz 
                                                 
56 Uj�cie takie byłoby do pewnego stopnia zbie�ne z postulatem równej zdolno�ci do prowadzenia �ycia przy-
zwoitej jako�ci [basic capability] Amartyi Sena [1979]. 
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wszelkie formy kolektywizmu57. Fakt, �e zasada pomocniczo�ci wprowadzona została w 

pierwszym z trzech artykułów po�wi�conych organizacji „wspólnoty ludzkiej” (§ 1883), su-

geruje �e ma ona pierwsze�stwo przed wymienionymi w kolejnych artykułach zaleceniami 

dotycz�cymi posłusze�stwa wzgl�dem władzy, dobra wspólnego oraz sprawiedliwo�ci spo-

łecznej. Tak�e w ostatnim, trzecim, artykule po�wi�conym sprawiedliwo�ci społecznej, pod-

kre�lona zostaje warto�� zaplanowanych przez Boga ró�nic zwi�zanych z „wiekiem, mo�li-

wo�ciami fizycznymi, zdolno�ciami umysłowymi lub moralnymi, wymian�, z której ka�dy 

mógł korzysta�, oraz z podziałem bogactw” (§ 1936). Dodatkowo pojawia si� tam zastrze�e-

nie, �e „�adne prawodawstwo nie jest w stanie samo przez si� usun�� niepokojów, uprzedze� 

oraz postaw egoizmu i pychy, stoj�cych na przeszkodzie ustanowieniu prawdziwie brater-

skich społeczno�ci”, poniewa� sztuki tej mo�e dokona� jedynie miło�� (§ 1931). W tej per-

spektywie autentyczne dobro wspólnoty jest nie tyle produktem odgórnego planu, ile emana-

cj� osobistej woli osób kieruj�cych si� w bezpo�rednich stosunkach przykazaniem miło�ci 

bli�niego58. Przeciwwag� dla tej niemal leseferystycznej wizji jest ust�p dotycz�cy preroga-

tyw władzy, która zapewni� ma ka�demu „wy�ywienie, odzie�, opiek� zdrowotn�, prac�, wy-

chowanie i kultur�, odpowiedni� informacj�, prawo do zało�enia rodziny, itd.” (§ 1908). Na-

wet pomijaj�c ko�cowe „itd.”, nie jest przy tym do ko�ca jasne, na czym dokładnie ma pole-

ga� obowi�zek władz w wymienionych dziedzinach. Je�li wzi�� pod uwag� „prawo do zało-

�enia rodziny”, nie sposób go sobie wyobrazi� inaczej, jak tylko w sensie negatywnym, tzn. 

gwarancji, �e jednostka b�dzie mogła podj�� w tej materii swobodn� decyzj�59. Gdyby pozo-

stałe obowi�zki tak�e miały charakter negatywny, byłaby to kwintesencja liberalnego pa�-

stwa-minimum, które w innych dokumentach ko�cielnych spotyka si� z krytyk�, z czego na-

le�y domniemywa�, �e niektóre z tych obowi�zków maj� charakter pozytywny – trudno jed-

nak okre�li�, które. Dalej jako wyra�nie sprzeczne z Ewangeli� pot�pione zostaj� „krzywdz�-

ce nierówno�ci, które godz� w miliony m��czyzn i kobiet” (§ 1938), przy czym nie jest do-

precyzowane, w jakich warunkach nierówno�� nale�y uzna� za krzywdz�c�. Przytoczony w 

tym kontek�cie fragment konstytucji soborowej Gaudium et spes wspomina jedynie o „zbyt-

nich nierówno�ciach gospodarczych i społecznych” domagaj�cych si� wprowadzenia „bar-
                                                 
57 W akapicie tym odnosz� si� do Rozdziału 2 pt. Wspólnota ludzka, zawartego w Pierwszym Dziale III Cz��ci 
Katechizmu (§§ 1877-1948). Rozwa�ania nad zwi�zkiem sprawiedliwo�ci i miłosierdzia, niekoniecznie w sferze 
ekonomicznej, zawiera artykuł dominikanina Jacka Salija pod znamiennym tytułem Miło�� jako warunek spra-
wiedliwo�ci [1998]. 
58 Nie jest jasne, czym wprowadzona w tym artykule Katechizmu „zasada solidarno�ci”, zwanej te� „przyja�ni�” 
b�d� „miło�ci� społeczn�”, miałaby si� ró�ni� od „zwykłego” przykazania miło�ci bli�niego. Klarowno�ci poj�-
cia nie słu�y te� stwierdzenie, �e „solidarno�� przejawia si� przede wszystkim w podziale dóbr i w wynagrodze-
niu za prac�” (§ 1940), co sugerowałoby, �e podstawowym przejawem solidarno�ci nie s� wcale działania bezin-
teresowne, ale takie, w których pierwszorz�dn� motywacj� stanowi interes osobisty.  
59 Sk�din�d na gruncie �wieckim i w tej kwestii pojawiła si� koncepcja „równego prawa do mał�e�stwa”. Wedle 
sugestii Philippe van Parijsa realizacja tego prawa wymagałaby, aby w warunkach niedostatku kawalerów m�-
�atki wypłacały rekompensat� pannom, które nie znalazły m��a [van Parijs 1997].  
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dziej ludzkich i sprawiedliwych warunków �ycia” bez precyzowania skali, podło�a i sposobu 

przezwyci��enia tych�e nierówno�ci60. Ogólnie rzecz bior�c, w ocenie tych zjawisk i wyborze 

sposobu ich rozwi�zania du�� rol� do odegrania ma osobista intuicja moralna61.  

(�����������
�����	�������
����	������


W koncepcjach egalitarnych uwaga skupiona jest przede wszystkim na moralnej oce-

nie ró�nych systemów społeczno-ekonomicznych oraz scharakteryzowaniu docelowych wa-

runków materialnych, które zapewni� powinny instytucje pa�stwowe, tote� teorie te stosun-

kowo mniej miejsca po�wi�caj� analizie �rodków prowadz�cych do tego celu oraz konse-

kwencjom (cz�sto niezamierzonym) ich zastosowania. Najlepszy przykład stanowi tu do�� 

obszerne hasło „redystrybucja” autorstwa dr. Christiana Barry’ego, zawarte w stanfordzkiej 

Encyklopedii Filozofii, gdzie spór mi�dzy zwolennikami a przeciwnikami polityki redystry-

bucyjnej sprowadzony został wył�cznie do (wa�nej, oczywi�cie) kwestii, czy przymusowe 

odbieranie dóbr jednym osobom celem przekazania ich innym jest moralnie dopuszczalne. 

Poza ewentualnym naruszeniem prawa do własno�ci, jedyne odniesienie do negatywnych 

skutków redystrybucji zawiera si� w zdaniu podsumowuj�cym stanowisko egalitarne62:  

Egalitary�ci (…) cz�sto argumentowali, �e redystrybucja poprzez obligatoryjne 

opodatkowanie oraz inne narzucone przymusem �rodki jest konieczna dla zaspokoje-

nia podstawowych potrzeb materialnych oraz dla promocji innych warto�ciowych spo-

łecznie celów, i oferowali uprawnione, cho� by� mo�e nie wolne od kosztów moral-

nych (podkre�lenie moje –SC.) �rodki osi�gni�cia tych celów [Barry 2002: Egalita-

rians, on the]. 

Pomijaj�c milczeniem negatywne skutki, jakie redystrybucja polityczna mo�e nie�� 

dla wszystkich, w tym tak�e dla jej docelowych beneficjentów, Barry nie omieszkał wymieni� 

po�rednich korzy�ci, jakie mog� płyn�� z niej dla podatników j� finansuj�cych. Zaliczył do 

                                                 
60 W pełnym tek�cie konstytucji Gaudium et spes mowa jest tu przede wszystkim o nierówno�ci mi�dzy poło�e-
niem ludno�ci wiejskiej i miejskiej. Charakterystyczne dla tego dokumentu, podobnie jak dla innych dokumen-
tów ko�cielnych po�wi�conych tzw. kwestii społecznej, jest poszukiwanie jakiego� �rodka pomi�dzy rozwi�za-
niami kolektywistycznymi a systemem leseferystycznym. Ich jednoznaczna interpretacja jest tym trudniejsza, �e 
do�� cz�sto operuj� one nieco mglistymi okre�leniami. By da� jeden przykład, zacytowany w Katechizmie frag-
ment konstytucji Gaudium et spes stwierdza, �e „zbytnie nierówno�ci gospodarcze i społeczne (…) sprzeciwiaj� 
si� (…) równo�ci” (§ 1938).  
61 Interesuj�ca dyskusja na temat tzw. dystrybutyzmu, b�d�cego wedłu niektórych autorów uciele�nieniem kato-
lickiej doktryny w sferze gospodarki, zob. Weber, Goodman III 2006. Apologia systemu wolnorynkowego z 
perspektywy katolickiej, zob. Thomas E. Woods 2005. 
62 Naruszenie prawa do własno�ci, jak sugeruje Barry, mo�na zreszt� uzna� za czysto pozorne, poniewa� to do-
piero przepisy podatkowe wyznaczaj� granice uprawnionej własno�ci. Ignorowanie kosztów redystrybucji odda-
je te� fakt, �e w licz�cej 29 pozycji bibliografii wyra�ne stanowisko anty-redystrybucyjne reprezentuje bodaj 
jedna: Anarchia, pa�stwo, utopia Nozicka. Nie ma na li�cie ani Bertranda de Jouvenela z jego Etyk� redystrybu-
cji[1990], ani Gordona Tullocka z jego Ekonomi� redystrybucji dochodów[1983], ani Hayeka, który redystrybu-
cji po�wi�cił cały rozdział swojej Konstytucji wolno�ci [1960: 306-323].  
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nich (powołuj�c si� na ksi��k� Liama Murphy’ego i Thomasa Nagla pod wymownym tytułem 

Mit własno�ci – podatki i sprawiedliwo��63) ograniczenie przest�pczo�ci, sprzyjanie wy�szej 

stopie wzrostu, lepsze wykształcenie siły roboczej, oraz „inne dobra społeczne, które na wiele 

sposobów przynosz� im korzy��”. Nie po�wi�cił przy tym �adnej uwagi kwestii, czy dobro-

dziejstwa te rzeczywi�cie maj� miejsce, a je�li tak, to czy nie dałoby si� ich osi�gn�� bez poli-

tyki redystrybucyjnej. Je�li np. wzi�� pod uwag� wska�niki przest�pczo�ci w ojczy�nie auto-

ra, to maj�cy miejsce od pocz�tku lat 1960-tych radykalny i systematyczny wzrost liczby 

przest�pstw przeciwko zdrowiu i mieniu trwał nieprzerwanie do roku 1980, mimo urucho-

mienia pod koniec lat 1960-tych rozlicznych programów socjalnych skierowanych na zapo-

bieganie przest�pczo�ci [Murray 2001: 172-185].  

Nawet w przypadku wyst�powania korzy�ci z konkretnych programów o charakterze 

redystrybucyjnym, analiza kosztów społecznych czy ekonomicznych prowadzi� mo�e do od-

rzucenia b�d� powa�nej modyfikacji polityki ze wzgl�du na jej niekorzystny bilans ogólny. 

Pewne cele, jakkolwiek wzniosłe i po��dane same w sobie, trzeba porzuci�, je�li nie da si� ich 

osi�gn�� bez niewspółmiernie szkodliwych skutków ubocznych. Jak stwierdza Thomas So-

well, „uto�samia� atrakcyjno�� koncepcji z obowi�zkiem prowadzenia polityki publicznej 

ukierunkowanej na równo��, to zakłada�, �e upolitycznienie nierówno�ci wolne jest od kosz-

tów i zagro�e�, podczas gdy w rzeczywisto�ci upolitycznienie to mo�e mie� bardzo wysokie 

koszty i nie�� ze sob� bardzo powa�ne zagro�enia” [1999: 51]. W poni�szych akapitach omó-

wimy pokrótce kilka cz��ciej przytaczanych problemów.  

Nawi�zuj�c do omawianych wcze�niej tar� mi�dzy sprawiedliwo�ci� a miłosierdziem, 

jako pierwszy negatywny skutek redystrybucji wymieni� mo�na osłabienie bod�ców do pry-

watnej dobroczynno�ci, co dokonuje si� dwojako. Po pierwsze, redystrybucja wprost zdejmu-

je z jednostek cz��� indywidualnej moralnej odpowiedzialno�ci za popraw� bytu osób znajdu-

j�cych si� w gorszym poło�eniu. Fakt, �e w podatkach ui�ciło si� ju� składk� na cele charyta-

tywne stanowi doskonałe uzasadnienie dla ograniczenia osobistej pomocy finansowej i ode-

słania zainteresowanych do odpowiednich instytucji pa�stwowych. Po drugie, po odj�ciu po-

datku do dyspozycji pozostaje nam mniejszy dochód, z którego trudniej wykroi� �rodki na 

tak� pomoc. Oczywi�cie jest całkiem prawdopodobne, �e nawet zwa�ywszy na potencjalnie 

wysokie koszty zwi�zane z przedsi�wzi�ciami biurokratycznymi, redystrybucja polityczna 

zapewnia ubogim wi�cej �rodków ni� otrzymaliby oni w wyniku redystrybucji swobodnej. 

Nie zmienia to jednak postaci rzeczy, �e w rezultacie osłabn�� musi charytatywne usposobie-
                                                 
63 Jak mo�na dowiedzie� si� z abstraktu zamieszczonego na stronie Uniwersytetu Oksfordzkiego, b�d�cego 
wydawc� tej pracy, główna my�l autorów jest nast�puj�ca: „Opodatkowanie nie odbiera ludziom tego, co ju� 
posiadaj� na własno��”, poniewa� tak naprawd� na własno�� posiadaj� jedynie to, co do dyspozycji pozostawi 
im demokratyczna władza, troszcz�ca si� o sprawiedliwo�� „całej struktury instytucji gospodarczych” [Murphy, 
Nagel 2002]. W Polsce podobne stanowisko zajmuje Wojciech Sadurski [2003: 83]. 
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nie jednostek, bowiem w ramach systemu obligatoryjnej dobroczynno�ci znacznie zaw��ona 

zostaje mo�liwo�� indywidualnego praktykowania cnoty miłosierdzia (czego raczej nie re-

kompensuje podatnikom równoczesne zwi�kszenie okazji do praktykowania cnoty posłusze�-

stwa). Jak uj�ł to Adam Krzy�anowski w swojej przedwojennej pracy Moralno�� współcze-

sna:  

Z chwil�, gdy zasi�g przymusu pa�stwowego niepomiernie wzrasta, kurczy si� 

mo�liwo�� post�powania moralnego warto�ciowego, albowiem jest wielce prawdopo-

dobne, �e zasi�g dobrowolnego podporz�dkowania si� woli ustawodawcy wzrasta 

znacznie wolniej. Warto�ci moralne post�powania niewolników s� wysoce problema-

tyczne. Zast�pienie wolno�ci przymusem oznacza moralne obni�enie lotu [cytat za 

Kuni�ski 2005].  

W takim samym stopniu, w jakim redystrybucja polityczna wypiera dobroczynno�� 

indywidualn�, działa te� w kierunku osłabienia odpowiedzialno�ci jednostki za własne poło-

�enie. Jest to jeden z głównych argumentów przeciwko konkretnym programom redystrybu-

cyjnym. Jak uj�ł to Louis Pojman: „Nie-egalitary�ci mog� akceptowa� obowi�zek ul�enia doli 

nieszcz��ników, nawet tych, którzy sami odpowiadaj� za swoje nieszcz��cie (…), ale nie wi-

dz� potrzeby redystrybuowania zasobów w sposób, który podkopywał b�dzie osobist� i ro-

dzinn� autonomi�” [Pojman 1994+: Inegalitarians may accept]. W ksi��ce Losing Ground, 

która w czasie ukazania si� w połowie lat osiemdziesi�tych wywołała burz� kontrowersji, 

Charles Murray dowodził, �e specjalne programy rz�dowe maj�ce na celu „walk� z bied�”, 

realizowane w Stanach Zjednoczonych w latach 1950-1980, nie tylko nie przyczyniły si� do 

poprawy losu najubo�szych, ale w wielu przypadkach pogorszyły jeszcze ich sytuacj�. Było 

to wynikiem wewn�trznej logiki tych programów, które staraj�c si� wesprze� osoby znajduj�-

ce si� w gorszym poło�eniu, w sposób tyle� niezamierzony co nieuchronny dostarczały rów-

nocze�nie wszystkim ubogim silnych bod�ców do tego, by znale�� si� w gronie beneficjen-

tów. Sztandarowym przykładem jest tu polityka zasiłków dla samotnych matek z jej ubocz-

nym skutkiem w postaci wzrostu liczby ci��y u nastolatek oraz rozbicia, cz�sto nie tylko for-

malnego, pełnych rodzin, którym dotychczas du�ym nakładem wysiłku udawało si� wi�za� 

koniec z ko�cem. Mo�na tu wr�cz mówi�, jak czyni to Murray Rothbard, o swoistej „funkcji 

poda�y klienteli społecznej”, zgodnie z zasad� „im wi�cej na co� wydajesz, tym wi�cej tego 

dostaniesz”. Jedn� z barier stanowi tu „efekt pi�tna”, tzn. �rodowiskowa dezaprobata dla ko-

rzystania z pomocy społecznej. Ta uwarunkowana kulturowo awersja do przechodzenia na 

„cudzy garnuszek” mo�e by� postaw� na tyle gł�boko zinternalizowan�, �e staje si� jednym z 
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wyznaczników szacunku do samego siebie64. Rothbard daje w tym kontek�cie dwa konkretne 

przykłady. Wspomina skrajnie ubog� mniejszo�� alba�sk� w Nowym Jorku, która z zasady 

nie korzystała z �adnej pomocy społecznej, gdy� wedle słów jednego z jej liderów: „Alba�-

czycy nie �ebrz�, a dla Alba�czyków branie zasiłku to jak �ebranie na ulicy”. Drugi przykład 

Rothbarda to 15-tysi�czna społeczno�� dzielnicy Northside na Brooklynie, w przewa�aj�cej 

mierze składaj�ca si� z polskich katolików. Mimo niskich zarobków i fatalnych warunków 

mieszkaniowych, praktycznie nikt z mieszka�ców nie był w owym czasie (wczesne lata 1970-

te) klientem opieki społecznej. „Dlaczego? Odpowiedzi udziela Rudolph J. Stobierski, prze-

wodnicz�cy Rady Osiedlowej Społeczno�ci Northside: «Oni traktuj� zasiłek jak zniewag�»” 

[Rothbard 1989: 151]. Nale�y si� jednak spodziewa�, �e tego rodzaju postawy b�d� systema-

tycznie słabn�� i zanika� w warunkach trwałego i zakrojonego na szerok� skal� systemu redy-

strybucji dochodów. Szczególnie fatalnych efektów spodziewał si� Rothbard po ewentualnym 

wprowadzeniu w �ycie propozycji Miltona Friedmana, aby mnogo�� programów społecznych 

zast�pi� jednym systemem negatywnego podatku dochodowego, w ramach którego korzysta-

nie z zasiłku stawałoby si� niemal automatyczne [Rothbard 2002].  

Do bilansu strat doda� trzeba jeszcze negatywny wpływ propagandy towarzysz�cej 

cz�sto polityce redystrybucyjnej, która to propaganda tworzy i umacnia postawy roszczenio-

we w grupach o gorszej sytuacji materialnej, osłabiaj�c równocze�nie motywacj� do starania 

si� o niezale�no�� finansow�. Zjawisko to bodaj najbole�niej dało o sobie zna� w cz��ci �ro-

dowisk czarnej młodzie�y ameryka�skiej, której wpojono gł�bokie przekonanie, �e główn� – 

je�li nie wr�cz jedyn� – przyczyn� jej gorszego poło�enia s� uprzedzenia rasowe. Jak pisze 

Thomas Sowell:  

Efekt netto jest taki, �e w wielu gettach w szkołach rozwin�ły si� postawy wrogo-

�ci wzgl�dem uczenia si� i dostosowania do zwykłych standardów zachowania w spo-

łecze�stwie. Co gorzej, ci młodzi czarni uczniowie, którzy chc� si� uczy�, mówi� po-

prawn� angielszczyzn� i zachowywa� w sposób zgodny z regułami współ�ycia oskar-

�ani s� o „wybielenie” – zdrad� rasy – i poddani s� zarówno presji społecznej, jak i 

bezpo�redniemu zastraszeniu i przemocy.  

Trudno wyobrazi� sobie bardziej destrukcyjne samozniszczenie przyszło�ci całego 

pokolenia [Sowell 1999: 41].  

                                                 
64 Oczywi�cie „efekt pi�tna”, uwewn�trzniony jako przekonanie o konieczno�ci zapracowania na własne utrzy-
manie, wyst�puje tak�e w przypadku prywatnych działa� charytatywnych. Korzystanie z prywatnej dobroczyn-
no�ci jest traktowane raczej jako przyj�cie daru ni� realizacja własnego prawa, st�d poczucie wstydu zwi�zanego 
z korzystaniem z pomocy prywatnej musi by� wy�sze. Moralne odczucie mówi nam, �e nale�y d��y� do zmini-
malizowania tego wstydu u osób naprawd� potrzebuj�cych (ewangeliczna reguła dobroczynno�ci „niech nie wie 
twoja lewa r�ka, co czyni prawa”). W przypadku systemu dobroczynno�ci administracyjnej (gdzie pomoc przy-
dzielana jest w oparciu o kryteria formalne) dylemat wi��e si� z tym, �e obni�aj�c barier� wstydu, równocze�nie 
zwi�kszamy prawdopodobie�stwo wykorzystania systemu przez „cwaniaków”.  
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Rozerwanie bezpo�redniej relacji mi�dzy darczy�c� a obdarowanym radykalnie zmie-

nia natur� działa� pomocowych. Od tej pory nie ma ju� daru – z jednej strony zamienia si� on 

w bezduszny obowi�zek podatkowy, a z drugiej w niezobowi�zuj�ce uprawnienie do okre�lo-

nego �wiadczenia. Nie szcz�dz�c ciepłych słów pod adresem „sprawiedliwo�ci społecznej”, 

rozumianej jako uwra�liwienie na krzywd� drugiego człowieka, Dietrich von Hildebrand po-

strzega t� transformacj� jako prowadz�c� do „dehumanizacji społecze�stwa, do nawyku za-

st�powania wszelkiej hojno�ci osobistej instytucjonaln� legalizacj�, do zaniku tej rado�ci, 

jak� tylko wdzi�czno�� mo�e przynie��, kiedy otrzymujemy co�, czego nie mamy �adnego 

prawa oczekiwa�” [Hildebrand 2000: 69]. W tej zabarwionej religijnie perspektywie ekspan-

sywna nacjonalizacja działalno�ci charytatywnej prowadzi do znacz�cego zubo�enia relacji 

mi�dzyludzkich, przynosz�c szkod� nie tylko zamo�niejszym płatnikom podatków, ale tak�e 

odbiorcom ustawowych zasiłków. Z politycznego punktu widzenia owa nacjonalizacja dobro-

czynno�ci niesie te� ze sob� niebezpiecze�stwo rozmycia wła�ciwych granic działania władzy 

pa�stwowej. Jak zauwa�ył Bastiat:  

[J]e�li b�dziesz usiłował nada� prawu charakter religijny, braterski, egalitarny, fi-

lantropijny (…) – znajdziesz si� na nie oznakowanym terenie (…). Jest tak dlatego, �e 

braterstwo i filantropia, w odró�nieniu od sprawiedliwo�ci65, nie maj� jasnych granic. 

Kiedy wejdziesz na t� drog�, kiedy si� zatrzymasz? W którym miejscu zatrzyma si� 

prawo? [Bastiat 1990: 69]. 

Problem ten szczególnie zaostrza si�, je�li celem staje si� nie tyle poprawa losu naj-

ubo�szych, co ogólne wyrównanie dochodów, do którego d��y si� poprzez progresj� podat-

kow�. Tematowi temu Fryderyk Hayek po�wi�cił jeden z rozdziałów swojej Konstytucji wol-

no�ci, zamieszczaj�c tam m.in. cytat z Johna McCullocha, zawieraj�cy niemal dokładnie t� 

sam� my�l, co powy�szy cytat z Bastiata – tyle �e w odniesieniu do progresji podatkowej:  

W chwili, gdy porzucisz kardynaln� zasad� egzekwowania od wszystkich jedno-

stek takiej samej proporcji ich dochodu b�d� mienia, jeste� na morzu bez steru i kom-

pasu, i nie ma takiej niesprawiedliwo�ci, ani takiego szale�stwa, którego nie mógłby� 

popełni�” [Hayek 1960: The moment you]66 

O ile naturaln� granic� wysoko�ci podatku liniowego wyznacza opór ogółu przed nad-

miernym opodatkowaniem, o tyle wprowadzenie progresji stwarza sytuacj�, w której wi�k-

szo�� mo�e w sposób prawie dowolny obci��a� dochody bogatej mniejszo�ci. Z przyczyn 

                                                 
65 Oczywi�cie pisz�c o sprawiedliwo�ci, Bastiat miał na my�li ochron� własno�ciowego status quo.  
66 Sam Hayek akceptował progresywny podatek dochodowy, ale tylko w takiej mierze, w jakiej rekompensował-
by on nieproporcjonalnie wi�ksze obci��enie osób biednych innymi rodzajami podatków (np. po�rednimi od 
�ywno�ci). Summa summarum ka�dy winien według Hayeka płaci� w podatkach mniej wi�cej równy odsetek 
swoich dochodów.  
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czysto statystycznych to znaczne obni�enie górnej granicy dochodów nie prowadzi jednak do 

odczuwalnego podniesienia dolnej granicy. Jak zauwa�a Bertrand de Jouvenel, gdy zapyta� 

ludzi o doln� i górn� granic� „przyzwoitych” dochodów67, to z reguły obie one s� znacz�co 

zawy�one w stosunku do realiów finansowych. Oznacza to, �e „nadwy�ka” dochodu powy�ej 

górnego progu przyzwoito�ci stanowczo nie wystarcza do uzupełnienia „niedoboru” poni�ej 

dolnego progu. Na podstawie analizy oficjalnych danych o dochodach w Zjednoczonym Kró-

lestwie z lat 1947-48, de Jouvenel wykazał wprost, �e „[a]by osi�gn�� [satysfakcjonuj�cy] 

dolny próg, nie mo�emy zadowoli� si� przej�ciem nadwy�ki bogatych; musimy wgry�� si� 

gł�boko w dochody ni�szej klasy �redniej”. To z kolei oznacza, �e stereotypowa wizja redy-

strybucji jako procesu obdarowywania biednych kosztem bogatych musi by� fałszywa – 

„obecny zakres redystrybucji (…) jest mo�liwy, poniewa� w równie wielkim stopniu składa 

si� ona z przesuni�� poziomych, co osuni�� w dół” [Jouvenel 1990: 28]. Poniewa� od lat 

pi��dziesi�tych ubiegłego wieku, poziom redystrybucji raczej nie uległ zmniejszeniu, powy�-

sza konstatacja jest dzisiaj zapewne jeszcze prawdziwsza ni� była wówczas68.  

Co koniecznie trzeba podkre�li�, całe rozwa�ania de Jouvenela zawarte w Etyce redy-

strybucji prowadzone s� przy całkowicie fałszywym zało�eniu, �e redystrybucja nie ma abso-

lutnie �adnego wpływu na całkowity poziom wypracowanego dochodu. Zało�enie to, które de 

Jouvenel celowo – i maj�c �wiadomo�� jego fałszywo�ci – wprowadza dla skupienia uwagi 

wła�nie na etycznych konsekwencjach redystrybucji, stanowi ukryt� przesłank� w wielu wy-

powiedziach nt. „optymalnego” podziału dochodów i polityki redystrybucyjnej. Owo roze-

rwanie zwi�zku mi�dzy podziałem bogactwa a jego wytwarzaniem, Karl Brunner okre�lił 

jako „syndrom manny”:  

Wytwarzanie bogactwa jawi si� tedy jako zewn�trzny proces obsypywania społe-

cze�stwa dobrami, niezale�ny od warunków instytucjonalnych i zwi�zanych z nimi 

ludzkich działa�. Wynika st�d naturalnie, �e bogactwo mo�na arbitralnie redystrybu-

owa� bez szkody dla dobrobytu społecznego. Skoro zaprzeczy si� jakiemukolwiek 

sprz��eniu zwrotnemu pomi�dzy podziałem a wytwórstwem, mo�na bezpiecznie po-

stulowa� dowolny schemat redystrybucji [1987: 155].  

                                                 
67 Dolna granica to dochód, poni�ej którego nikt nie powinien według nas spa��, za� górna to dochód, powy�ej 
którego uznamy, �e „to ju� przesada, �eby człowiek takie pieni�dze zarabiał”.  
68 Sk�din�d rezultat ten nie byłby �adnym zaskoczeniem  dla Burke’a, który 150 lat wcze�niej w barwnych sło-
wach i ze znaczn�, co prawda, przesad� zauwa�ył, �e klasa bogaczy jest „tak nikła liczebnie, �e je�li poder�n�� 
by im wszystkim gardła i porozdawa� wszystko, co konsumuj� w ci�gu roku, nie dałoby to nawet kromki z se-
rem na kolacj�” dla reszty. „Taki jest skutek wszelkich przymusowych wyrówna�. 	ci�gaj� one w dół, to co na 
górze, nie podnosz�c w gór�, tego co na dole” [Burke 2004: so extremely small; Such is the event]. Szacunkowe 
wyliczenie wykazuj�ce złudne przekonanie o dobrodziejstwach redystrybucji dla najubo�szych przedstawił te� 
Gustaw Le Bon w opublikowanej po raz pierwszy w 1902 r. Psychologii socjalizmu [1997: 246-7].  
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W gruncie rzeczy negatywny wpływ wyrównawczej redystrybucji politycznej na sum� 

wytworzonych dóbr jest nawet intuicyjnie oczywisty – nie trzeba wielkiej wyobra�ni, by za-

uwa�y�, �e całkowite wyrównanie dochodów sprowadziłoby ekonomiczne bod�ce do pracy w 

okolice zera. Zreszt� w tej materii nie ma potrzeby odwoływa� si� do wyobra�ni, poniewa� 

próby realizacji tego postulatu zweryfikowało samo �ycie. Włodzimierz Ulianow, znany sze-

rzej pod swoim organizacyjnym pseudonimem Lenin, u progu rewolucji głosił hasło maksy-

malnego zrównania zarobków69, jednak wkrótce porzucił je ze wzgl�du na „ogromny spadek 

wydajno�ci pracy oraz ucieczk� za granic� wykwalifikowanych kadr ekspertów i specjali-

stów.” W przemówieniu na III ogólnorosyjskiej naradzie w sprawie aprowizacji, 16 czerwca 

1921, zmuszony był wytłumaczy� si� towarzyszom ze zmiany dotychczasowej egalitarnej 

polityki: „W naszym systemie podziału �ywno�ci okazały si� braki i stan ten dalej trwa� nie 

mo�e. System podziału �ywno�ci, który opierali�my na zasadach równo�ciowych, powodował 

zrównywanie szkodliwe niekiedy dla sprawy zwi�kszenia produkcji” [Szawarski 1981: 

193]70.  

Wobec licznych argumentów, nie tylko teoretycznych, ale i praktycznych (jak wy�ej 

wspomniany), przemawiaj�cych za demotywuj�cym skutkiem urawniłowki, jest naturalne, �e 

debata specjalistów nad współczesnymi redystrybucyjnymi systemami podatkowymi w du�ej 

mierze skupia si� na takim ich ukształtowaniu, aby w mo�liwie najmniejszym stopniu osła-

biały one efektywno�� krajowych gospodarek. Samo poj�cie efektywno�ci ekonomicznej jest 

jednak zbyt abstrakcyjne i odległe, by kształtowa� pogl�dy na podatki w�ród szerokich rzesz 

społecze�stwa. Tutaj główn� rol� zdaje si� odgrywa� powszechne przekonanie o tym, �e re-

dystrybucja – w szczególno�ci ta realizowana poprzez progresj� podatkow� – daje natychmia-

stow� korzy�� ubo�szej wi�kszo�ci kosztem w�skiej elity bogaczy. Dzi�ki tej iluzji masy nie 

tylko zaaprobowały ogólny wzrost opodatkowania, ale tak�e zaakceptowały znacznie ci��sze 

brzemi� nało�one na własne ramiona [Hayek 1960: An explanation of]71. Do głosu doszła tu 

mentalno�� napi�tnowana przez Marksa, który w swoich R�kopisach ekonomiczno-

filozoficznych nie zostawił suchej nitki na, jak ich okre�lił, komunistach prymitywnych, któ-

rzy za cel stawiaj� sobie wspólnot� pracy i równo�� płacy: 

Powszechna i konstytuuj�ca si� we władz� zazdro�� jest t� zamaskowan� form�, 

któr� przyjmuje ��dza posiadania i w której, tylko w pewien odmienny sposób, znaj-

                                                 
69 Poniewa� w okresie rewolucyjnym za prac� płacono w Rosji po�ywieniem, hasło to przybrało posta� równych 
racji �ywno�ciowych.  
70 Mimo tego rodzaju rozstrzygaj�cych do�wiadcze�, ideał równo�ci dochodów i dzi� znajduje swoich zwolenni-
ków. Dr Greg Moses, członek Radical Philosophy Association, w tytule jednego ze swoich artykułów stawia, 
bynajmniej nie retorycznie, pytanie Why not equal incomes? [Moses 1996]. 
71 W gruncie rzeczy, jak pokazuj� przytoczone przez Hayeka dane, w wielu przypadkach po uwzgl�dnieniu 
wszystkich przepływów okazywało si�, �e ubo�si podobnie jak bogatsi płacili procentowo wi�kszy podatek od 
swoich dochodów ni� klasa �rednia, stanowi�ca najwi�ksz� liczebnie cz��� elektoratu [tam�e: If the belief].  



 62 

duje satysfakcj�. Idea ka�dej własno�ci prywatnej jako takiej obraca si� przynajmniej 

przeciw wi�kszej własno�ci prywatnej jako zazdro�� i d��enie do zrównania (…). 

Prymitywny komunista jest jedynie dokonaniem tej zazdro�ci i tego zrównania, a 

punktem wyj�cia jest tu urojone minimum. [Oznacza to] powrót do nienaturalnej pro-

stoty ubogiego i nie maj�cego potrzeb człowieka, który nie tylko nie przerósł własno-

�ci prywatnej, lecz nawet do niej nie dorósł. [Marks 2005].  

Niezale�nie od tego, czy przyzwolenie społeczne wynikało z przekonania wi�kszo�ci 

podatników, �e to oni odnios� ze zmian korzy�� netto kosztem grupy osób osi�gaj�cych nie-

przyzwoicie wysokie dochody, czy te� z wiary w zabezpieczenie własnego losu metodami 

etatystycznymi, faktem jest, �e okrzepni�cie podatku dochodowego (z reguły progresywnego) 

– do którego wcze�niej uciekano si� jedynie w sytuacjach wyj�tkowych – doprowadziło do 

nieprawdopodobnej wr�cz ekspansji fiskalnej pa�stwa. Kiedy pod koniec XVIII w. premier 

Wielkiej Brytanii, William Pitt Młodszy, po raz pierwszy wprowadził podatek dochodowy (a 

przy tym progresywny) na potrzeby wojny z rewolucyjn� Francj�, jego najni�sza stawka wy-

nosiła poni�ej 1% i obejmowała dochody powy�ej 60 funtów, za� najwy�sza si�gała 10% od 

dochodów powy�ej 200 funtów. Przy �rednim ówczesnym dochodzie oscyluj�cym wokół 20 

funtów, oznaczało to, �e od podatku zwolnione były wszystkie dochody poni�ej trzykrotnej 

�redniej krajowej. W kolejnych latach podatek dochodowy był w Wielkiej Brytani wielokrot-

nie znoszony, przywracany i modyfikowany, przy czym opór przed nim brał si� z przekona-

nia, �e „jest ci��arem zbyt ohydnym, by nakłada� go na człowieka, gdy� ujawnia stan jego 

finansów urz�dnikowi podatkowemu”. W drugiej połowie XIX w. William Gladstone podj�ł 

nieudan� prób� całkowitego jego zniesienia, przewiduj�c, �e „samo istnienie tego podatku, 

jako do�� łatwo dost�pnego �ródła dochodów pa�stwa, zach�ca� b�dzie do zwi�kszania wy-

datków publicznych i przyczyni si� do rozrostu rz�du”. [Gwiazdowski 2003]. Trafno�ci tej 

prognozy jednoznacznie dowiodła historia XX wieku. Szczególnie wymowny jest tu przykład 

Stanów Zjednoczonych, powołanych do �ycia w wyniku buntu przeciwko skromniutkim z 

dzisiejszej perspektywy roszczeniom podatkowym Korony Brytyjskiej, a ukonstytuowanych 

przez „Ojców Zało�ycieli” jako pa�stwo minimum, z zagwarantowan� jak najdalej id�c� au-

tonomi� poszczególnych stanów72. Przez 150 lat wydatki rz�dowe na poziomie lokalnym, 

stanowym i federalnym z reguły nie przekraczały ł�cznie 10% dochodu narodowego, w tym 

wydatki federalne oscylowały wokół 3%, rosn�c znacz�co w okresie działa� wojennych, by 

po ich zako�czeniu powróci� do wcze�niejszego poziomu. Sytuacja ta uległa radykalnej 

zmianie po II wojnie �wiatowej. W okresie mi�dzy r. 1930 a 1980 wydatki federalne wzrosły 

                                                 
72 Jak przekonywał John Jay, podpisuj�cy swoje federalistyczne teksty pseudonimem „Publius”: „Uprawnienia 
delegowane przez proponowan� Konstytucj� na rzecz rz�du federalnego s� nieliczne i zdefiniowane. Te, które 
maj� pozosta� przy rz�dach stanowych s� liczne i nieokre�lone” [Jay b.d.: The powers delegated]. 
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z niespełna 4 do ponad 28% dochodu narodowego, za� ogólne wydatki rz�dowe wzrosły w 

tym czasie z niespełna 10 do ponad 40% [Friedman 1997: 18]73. Analogiczne zmiany miały 

miejsce tak�e w innych pa�stwach zachodnich wdra�aj�cych system podatku dochodowego74. 

W tym czasie do rangi naczelnego usprawiedliwienia przyj�tego rozkładu obci��e� podatko-

wych urosła zasada „zdolno�ci do płacenia” [ability-to-pay], która w praktyce sprowadzała si� 

cz�stokro� do testowania maksymalnej wytrzymało�ci podatnika [Sommer 2006].  

Przy tak wielkiej skali dochodu przechodz�cego przez bud�et pa�stwa jest zupełnie 

niemo�liwe, aby dokonywana za po�rednictwem bud�etu redystrybucja miała charakter wer-

tykalny. Redystrybucja �rodków, realizowana poprzez dziesi�tki niepowi�zanych ze sob� pro-

jektów, przebiega we wszystkich mo�liwych kierunkach i praktycznie ka�dy obywatel staje 

si� równocze�nie beneficjentem i płatnikiem wielkiej liczby projektów rz�dowych75. Tego 

rodzaju system, w którym władza anga�uje si� w mnogo�� transferów pomi�dzy ró�nymi gru-

pami, wynikaj�cych z bie��cego układu rywalizuj�cych ze sob� koalicji politycznych, James 

Buchanan okre�la (za Anthonym de Jassay’em) mianem „pa�stwa przetokowego” [churning 

state]. Buchanan wyra�nie odró�nia je od „pa�stwa opieku�czego”, w którym dopuszczalne 

s� tylko transfery legitymizowane a priori jako wsparcie dla precyzyjnie zdefiniowanych 

segmentów społecze�stwa (osób starszych, chorych, ubogich, dzieci, itp.). Przeprowadziwszy 

to analityczne rozró�nienie, stwierdza on, �e we współczesnych pa�stwach transferowych oba 

typy koegzystuj� ze sob�, przy czym pa�stwo opieku�cze „wykazuje tendencj� do ewolu-

owania w kierunku pa�stwa przetokowego” [Buchanan 1993: 102].  

Trudno�� w zdemontowaniu tego rodzaju systemu jest ogromna, nawet gdyby dla ogó-

łu stało si� jasne, �e po uwzgl�dnieniu wszystkich przepływów praktycznie nikt nie znajduje 

si� w lepszej sytuacji ni� mógłby zapewni� sobie sam, pod nieobecno�� jakiejkolwiek polityki 

redystrybucyjnej. Wynika to st�d, �e praktycznie ka�dy ma jaki� cz�stkowy interes w pod-

trzymywaniu okre�lonego rodzaju transferów i nikt nie zdecyduje si� zrezygnowa� ze swoje-

go interesu, nie maj�c pewno�ci, �e podobnie post�pi� inne grupy. W�ród kilku motywów 

stoj�cych za redystrybucj� wła�nie ten jeden, jak dowodzi Gordon Tullock, ma znaczenie 
                                                 
73 To bezprecedensowe zwi�kszenie siły pa�stwa trudno sobie wyobrazi� bez wprowadzonej w 1913 r. XVI 
poprawki do Konstytucji Stanów Zjednoczonych. Umo�liwiła ona Kongresowi nakładanie podatku na dochody, 
„z jakiegokolwiek �ródła by nie pochodziły”, czemu wcze�niej przeciwdziałał (obowi�zuj�cy do dzi�) konstytu-
cyjny zakaz nakładania podatków bezpo�rednich bez zapewnienia, �e wszystkie stany zostan� nimi obci��one 
proporcjonalnie do liczby ludno�ci. Jak stwierdził gubernator stanu Utah, J. Bracken Lee: „Konstytucja utrzy-
mywała chwiejny i słaby rz�d federalny. A słaby rz�d jest dowodem siły ludu. Zmieniła to wszystko XVI Po-
prawka do Konstytucji. (…) Władza polityczna, któr� uzyskał rz�d federalny dzi�ki XVI Poprawce pozwoliła 
mu kupowa� posłusze�stwo rz�dów stanowych oraz ich obywateli” [Chodorov 2005: 8]. 
74 Hans-Herman Hoppe, w swojej pracy pod obrazoburczym tytułem Demokracja – bóg, który zawiódł, ekspan-
sj� fiskaln� i rozrost pa�stwa anga�uj�cego si� w działania redystrybucyjne wi��e z przej�ciem pa�stw europej-
skich od monarchicznego systemu władzy prywatnej do demokratycznego systemu władzy publicznej [2006]. 
75 Odnosz�c si� do przykładu brytyjskiego, Gordon Tullock stwierdza: „Zwa�ywszy na olbrzymie sumy docho-
dów transferowanych w t� i we w t� w przez rz�d brytyjski, jest oczywiste, �e głównym efektem, a przypusz-
czalnie i głównym celem tych transferów nie mo�e by� pomoc ubogim” [Tullock 2004: 263-4].  
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pierwszorz�dne: odbiorcy transferów po prostu chc� je otrzymywa�76. Inne motywy, takie jak 

autentyczne skłonno�ci charytatywne (ch�� pomocy ubo�szym), czy zazdro�� (ch�� �ci�gni�-

cia w dół bogatych) odgrywaj� znacznie mniejsz� rol�, cho� oczywi�cie motywy charytatyw-

ne wysuwane si� zdecydowanie na plan pierwszy jako uzasadnienie pa�stwowej redystrybucji 

[Tullock 1983: 5]. Poniewa� zorganizowane grupy interesów mog� bardzo wiele zyska�, for-

suj�c korzystny dla siebie projekt transferowy (np. ustanowienie ceł „ochronnych” na jakie� 

artykuły, dopłaty do eksportu, powołanie nowej instytucji finansuj�cej kinematografi�, itp.), 

opłaca im si� zaanga�owa� spore �rodki w odpowiedni� działalno�� lobbingow�. Z drugiej 

strony koszt takiego projektu, z reguły rozproszony na całe społecze�stwo, jest tak niewielki 

w przeliczeniu na głow� podatnika, �e nikomu nie opłaca si� podejmowa� działa� zmierzaj�-

cych do jego udaremnienia. W rezultacie pa�stwo przetokowe w naturalny sposób zmierza do 

maksymalnego mo�liwego poziomu redystrybucji.  

Przejmuj�c kontrol� nad tak znacz�c� cz��ci� dochodu narodowego pa�stwo sił� rze-

czy wypełni� musi pró�ni�, która powstaje po uszczupleniu prywatnych zasobów finanso-

wych. W ten sposób redystrybucja dochodów i centralizacja władzy staj� si� dwoma stronami 

tego samego medalu. Jak zauwa�a de Jouvenel,  

konsekwencj� redystrybucji jest zwi�kszenie roli pa�stwa. I odwrotnie, (…) zdobycie 

akceptacji dla ekspansywnych roszcze� pa�stwa jest mo�liwe tylko dzi�ki �rodkom 

redystrybucyjnym.  

Mo�emy si� zatem powa�nie zastanawia�, które z tych dwóch blisko ze sob� zwi�-

zanych zjawisk ma charakter pierwotny i dominuj�cy: redystrybucja czy centralizacja 

[1990: 76].  

Zwa�ywszy na fakt, �e przy obecnych rozmiarach redystrybucja w przewa�aj�cej mie-

rze polega na tym, i� praktycznie wszystkie warstwy społeczne, w tym tak�e te najubo�sze, de 

facto same finansuj� sobie usługi, które „bezpłatnie” zapewnia im pa�stwo, de Jouvenel kon-

kluduje:  

Im wi�cej człowiek rozwa�a t� kwesti�, tym oczywistsze staje si� dla�, �e w rze-

czywisto�ci redystrybucja w znacznie mniejszym stopniu jest redystrybucj� wolnych 

dochodów od bogatszych do biedniejszych, jak to sobie wyobra�ali�my, a w znacznie 

                                                 
76 Trudno te� nie zauwa�y�, �e w systemie nauki finansowanej w przewa�aj�cej mierze z funduszy publicznych, 
tak�e elita intelektualna kraju staje si� �ywotnie zainteresowana podtrzymaniem systemu redystrybucji i znale-
zieniem dla� uzasadnie�, które opinia publiczna b�dzie brała za dobr� monet�. Jak z wła�ciwym sobie poczu-
ciem humoru zauwa�ył Tullock: „(…) szkolnictwo wy�sze to wysoce regresywna metoda transferu �rodków od 
osób gorzej do lepiej sytuowanych. Jedyna korzy��, jakiej mog� si� w tym dopatrzy� ze społecznego punktu 
widzenia jest taka, �e sam mam z tego pensj�” [1983: 184]. Interes klasy politycznej w podtrzymywaniu i roz-
szerzaniu zakresu redystrybucji jest tak oczywisty, �e nie ma potrzeby go bli�ej opisywa�.  
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wi�kszym jest to redystrybucja władzy od jednostki do aparatu pa�stwowego [1990: 

72].  

Kiedy to sobie u�wiadomimy, jasne staje si�, �e spór o redystrybucj� jest w swej isto-

cie sporem o zakres kompetencji przyznanych pa�stwu kosztem ograniczenia swobody decy-

zji podejmowanych indywidualnie. W sporze tym, jak przekonuje Thomas Sowell, staj� na-

przeciw siebie nawet nie tyle rywalizuj�ce programy polityczne, ile cało�ciowe wizje natury 

człowieka i przyczynowo�ci rz�dz�cej �yciem społecznym [Sowell 1987]. Wedle jednej z 

nich, któr� Sowell okre�la jako skr�powan� [constrained] b�d� tragiczn�, ka�dy człowiek 

podlega wrodzonym ograniczeniom, zarówno intelektualnym, jak i moralnym, w zwi�zku z 

czym ani �adna pojedyncza osoba, ani �adna wyszczególniona grupa osób, nie posiada wie-

dzy i zdolno�ci wystarczaj�cych, aby odgórnymi decyzjami wytworzy� w społecze�stwie 

po��dany układ rezultatów (np. okre�lony rozkład dochodów), nie powoduj�c przy tym nie-

proporcjonalnych szkód w innych sferach �ycia. Nawet za�, gdyby było to mo�liwe, koncen-

tracja władzy – niezb�dna do wprowadzenia takiego programu w �ycie – byłaby zabójczym 

zagro�eniem dla społecze�stwa ze wzgl�du na defekty moralne, którym podlegaj� tak�e 

przedstawiciele o�wieconej elity. W wizji tragicznej wiedza niezb�dna do przetrwania i roz-

woju społecze�stwa jest szeroko rozproszona i znale�� mo�e swój wyraz jedynie w systemo-

wych procesach dokonuj�cych si� poprzez rynek, tradycje prawne, obyczaje, wi�zi rodzinne, 

itp. W wizji tej, która uznaje ludzk� ułomno�� moraln� i intelektualn� za stan powszechny i 

trwały, pa�stwo jest niezb�dne, aby wyznaczy� ogólne ramy społecznego współ�ycia i po-

stawi� tam� ekscesom indywidualnej woli. Na tym jednak rola pa�stwa si� ko�czy – wszelkie 

próby planowania czy projektowania struktur społecznych s� nie tylko daremne, ile wr�cz 

szkodliwe, nie ma bowiem planisty, który byłby w stanie uwzgl�dni� w swym projekcie 

wszystkie relewantne czynniki i przewidzie� jego dalekosi��ne konsekwencje.  

Zupełnie inaczej wygl�daj� sprawy w �wietle wizji „nieskr�powanej” [unconstrained], 

w której nadrz�dn� rol� powierza si� wyartykułowanej racjonalno�ci. Wizja ta sceptycznie 

podchodzi do procesów i instytucji, które s� wypadkow� zachowa� nieprzebranej masy jed-

nostek, kieruj�cych si� w swym post�powaniu pobudkami, które jak�e cz�sto odbiegaj� od 

racji rozumowych – emocjami, stereotypami, przyzwyczajeniem i przes�dami. Wizj� t� okre-

�la Sowell jako „nieskr�powan�”, poniewa� jej podstawowym zało�eniem jest, �e ludzie za-

sadniczo s� w stanie porzuci� ciemne impulsy i przyj�� �wiatło rozumu, co w wymiarze mo-

ralnym oznaczałoby przej�cie od egoizmu do altruizmu. Skoro nast�piłoby to przeistoczenie, 

dobro społeczne osi�galne byłoby bezpo�rednio, bez uciekania si� do systemu bod�ców i an-

tybod�ców w rodzaju konkurencji rynkowej, który zamiast przyczynia� si� do tworzenia no-

wego, lepszego człowieka, obywatela �wiata par excellence, umacnia w nim jeszcze bardziej 
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skłonno�ci partykularne. Dopóki to nie nast�pi, szczególn� misj� ma do wypełnienia o�wie-

cona elita, wyrastaj�ca ponad masy swoim poziomem intelektualnym i moralnym. Jej wy�-

szo�� moralna nakłada na ni� obowi�zek znalezienia rozwi�za� dla istniej�cych problemów 

społecznych w rodzaju biedy i przemocy, za� jej wy�szo�� intelektualna zapewnia, �e opra-

cowane i realizowane przez ni� projekty społeczne dadz� lepsze rezultaty od anonimowych i 

nie re�yserowanych przez nikogo procesów społecznych77. Jak konkluduje Sowell:  

Ka�da wizja prowadzi do wniosków, b�d�cych logiczn� konsekwencj� przyj�tych za-

ło�e�. (…) Któr�kolwiek z wizji uczynili�my własn�, łatwo o niezrozumienie wizji 

odmiennych – nie tylko ze wzgl�du na karykatury obecne w polemikach, ale tak�e ze 

wzgl�du na to, �e same słowa, jakich si� u�ywa („równo��”, „wolno��”, „sprawiedli-

wo��”, „władza”) oznaczaj� zupełnie ró�ne rzeczy w kontek�cie odmiennych presupo-

zycji. (…)  

W wizji nieskr�powanej, która dopuszcza bezpo�rednie kreowanie wyników, pod-

stawowe koncepcje wyra�ane s� w terminach wynikowych. (…) Sprawiedliwo�� (…) 

b�d� niesprawiedliwo�� społecze�stwa mo�na zatem okre�li� bezpo�rednio poprzez te 

wyniki, niezale�nie od tego, czy s� to wyniki �wiadomych decyzji, postaw społecz-

nych, czy warunków odziedziczonych z przeszło�ci. (…) Równo�� tak�e jest wyni-

kiem, za� stopie� równo�ci b�d� nierówno�ci jest bezpo�rednio obserwowalnym fak-

tem.  

(…) W wizji skr�powanej, w my�l której człowiek nie jest w stanie bezpo�rednio 

kreowa� społecznych wyników, a jedynie społeczne procesy, to wła�nie charaktery-

styka tych�e procesów nadaje znaczenie (…) sprawiedliwo�ci (…) i równo�ci. Proces 

społeczny cechuje sprawiedliwo�� w stopniu, w jakim sprawiedliwe s� jego reguły, 

niezale�nie od mnogo�ci wyników, jakie mog� powsta� wskutek zastosowania tych 

reguł. (…). Równo�� jako charakterystyka procesualna oznacza zastosowanie tych 

samych zasad wzgl�dem wszystkich, bez wzgl�du na uprzednie poło�enie jednostek i 

pó�niejsze dla nich skutki [Sowell 1987: 224-6]. 

Jest oczywiste, �e przyj�cie jednej b�d� drugiej wizji wi�za� si� b�dzie z zajmowa-

niem bardzo odmiennego stanowiska w całym szeregu doniosłych społecznie zagadnie� – od 

demografii i obyczajowo�ci, poprzez edukacj� i nauk�, po s�downictwo i gospodark�78. W 

szczególno�ci nie mo�e w tym kontek�cie dziwi� ró�nica pogl�dów na cel i zakres po��danej 

redystrybucji dochodów. O ile wizja nieskr�powana daje przesłanki do silnego anga�owania 

                                                 
77 Przeciwstawienie skr�powanej i nieskr�powanej wizji �wiata ludzkiego w du�ej mierze odpowiada przepro-
wadzonemu przez Hayeka rozró�nieniu mi�dzy prawdziwym i fałszywym indywidualizmem [1998: 7-41]. 
78 Nie wyklucza to w �adnym wypadku istnienia wizji hybrydowych, przyjmuj�cych ró�ne zało�enia co do ludz-
kich ogranicze� i zasad przyczynowo�ci rz�dz�cych ró�nymi sferami �ycia społecznego, b�d� wyst�puj�cych na 
ró�nych etapach rozwoju historycznego. Wydaje si� te�, �e opisany t� dychotomi� podział przestrzeni ideolo-
gicznej szczególnie silnie przejawia si� w ojczy�nie Sowella.  
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si� pa�stwa w egalitarn� polityk� redystrybucyjn�, o tyle wizja skr�powana mo�e redystrybu-

cj� dopuszcza� jedynie jako zło konieczne, jej zasi�g ograniczaj�c do minimum niezb�dnego 

dla zapewnienia sieci bezpiecze�stwa, wychwytuj�cej osoby nie potrafi�ce utrzyma� si� na 

powierzchni siłami własnymi, rodziny, przyjaciół i ludzi dobrej woli.  
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Redystrybucja dóbr wypracowanych (w szczególno�ci dochodów), odwołuj�c si� do 

okre�lonych koncepcji sprawiedliwo�ci lub równo�ci, wi��e si� równocze�nie z dokonywa-

niem kalkulacji ekonomicznych. Zało�ywszy, �e zakres redystrybucji politycznej jest po-

chodn� demokratycznych wyborów, mamy do czynienia z sytuacj�, w której ka�dy uczestnik 

wyborów ma okre�lony interes materialny w opowiedzeniu si� za b�d� przeciw danemu pro-

jektowi redystrybucji. Interes ten mo�e by� przy tym mniej lub bardziej zbie�ny z wyznawan� 

przez wyborc� wizj� sprawiedliwo�ci dystrybutywnej – nie wył�czaj�c i tej wizji, która (jak u 

Roberta Nozicka), usprawiedliwia ka�dy rozkład dochodów b�d�cy wypadkow� dobrowol-

nych interakcji mi�dzy jednostkami. Z tego wzgl�du nale�y liczy� si� z tym, �e przy podej-

mowaniu decyzji o charakterze redystrybucyjnym wyst�pi napi�cie pomi�dzy materialnym 

interesem i warto�ciami jednostki. Obecnie w eksperymentalnych badaniach z zakresu teorii 

gier dominuje zdroworozs�dkowe przekonanie, �e aby wyja�ni� zachowanie badanych nie 

wystarcza ograniczenie uwagi do ich bezpo�redniego interesu własnego, ale konieczne jest 

wyj�cie poza „standardowy model” racjonalnego egoisty i odwołanie si� tak�e do ich przeko-

na� normatywnych. W�ród tych ostatnich wymieni� mo�na poczucie sprawiedliwo�ci, reguł� 

wzajemno�ci, altruizm, czy wzgl�d na ekonomiczn� efektywno��.  

Dotychczasowe badania eksperymentalne nad grami zwi�zanymi z dzieleniem, prze-

kazywaniem i odbieraniem �rodków pieni��nych daj� cał� palet� ró�norodnych wyników, 

których jak dot�d nie udało si� uj�� w ramy jednej spójnej teorii. Przed dziesi�ciu laty wyda-

wało si� to perspektyw� zupełnie odległ�, o czym przekonuje nas jeden z artykułów zamiesz-

czonych w renomowanym podr�czniku ekonomii eksperymentalnej pod redakcj� Johna Kage-

la i Ala Rotha [1995]. Odnosz�c si� do gry dobra publicznego (któr� omówimy pokrótce w 

podrozdziale po�wi�conym efektowi wypychania), John Ledyard stwierdził:  

Czytelnik zobaczy, �e �rodowisko dóbr publicznych jest bardzo wra�liwe i wiele 

trudnych do kontroli czynników mo�e wpłyn�� na wyniki. Czynniki te w nieznany 

sposób wchodz� ze sob� w interakcje. Niczego nie wiadomo na pewno. 	rodowiska 
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gier publicznych stanowi� powa�ne wyzwanie nawet dla sprawnych eksperymentato-

rów i daj� wiele sposobno�ci do pomysłowych bada� [Ledyard 1994: 1].  

W tym �wietle nie dziwi� liczne próby konstruowania teorii cz�stkowych, z których 

dwie – okre�lane jako teorie egocentrycznej awersji do nierówno�ci – zostan� szerzej omó-

wione w dalszej cz��ci pracy. Awersja do nierówno�ci w wersji proponowanej przez Ernsta 

Fehra i Klausa Schmidta [1999] posłu�y nam te� jako jedna ze zmiennych niezale�nych w 

analizie wyników gry redystrybucyjnej.  

Jedn� z najpowa�niejszych przeszkód na drodze do skonstruowania zunifikowanej 

teorii zachowa� w grach dystrybucyjnych jest kontekstowe osadzenie gry [framing]. Jest do�� 

oczywiste, �e zachowania te s� silnie uzale�nione od interpretacji, jak� mog� nada� grze jej 

uczestnicy. Najbardziej jaskrawym przykładem wpływu kontekstu na zachowania jest jawne 

odwołanie si� w opisie gry do specyficznych motywacji graczy. Dobr� ilustracj� tego zjawi-

ska daj� Colin Camerer i Ernst Fehr:  

Je�li np. dylemat wi��nia opiszemy jako gr� giełdow� [„Wall Street” game], bada-

ni prawdopodobnie wyrobi� sobie pesymistyczne oczekiwania co do kooperacji ze 

strony innych graczy. Warunkowi kooperanci b�d� przeto skłonni do zaniechania 

współpracy w tym kontek�cie. Je�li przeciwnie, DW opiszemy jako gr� wspólnotow� 

[„Community” game], badani b�d� prawdopodobnie mieli bardziej optymistyczne 

oczekiwania co do współpracy ze strony partnera. W takim kontek�cie warunkowi ko-

operanci b�d� bardziej skłonni do współpracy [2003: 11]. 

Jakkolwiek ró�ne konteksty gry silnie oddziałuj� na procesy decyzyjne graczy, s� to 

konstrukty trudne do jednoznacznego sklasyfikowania. Jak stwierdzaj� Kevin McCabe, Mary 

Rigdon i Vernon Smith w artykule Mind, Cooperation and Social Exchange in Two-Person 

Extensive Form Games:  

Kontekst, jak poka�emy, ma istotne znaczenie dla obserwowanych zachowa� de-

cyzyjnych, ale tego nale�ało oczekiwa�, zwa�ywszy na to, co wiemy o autobiogra-

ficznym charakterze pami�ci oraz interakcji pomi�dzy aktualnym i przeszłym do-

�wiadczeniem w tworzeniu pami�ci. (…) Modele prognozuj�ce, w jaki sposób do-

�wiadczenie i abstrakcyjne funkcje [umysłu] ł�cz� si�, by uaktywni� kontekst deter-

minuj�cy decyzj�, nale�� wci�� do przyszło�ci nauki o decyzjach [McCabe i in. 

2002: 4].  

Autorzy kontynuuj� ten w�tek w odniesieniu do tzw. gier ultimatum:  

[Porównania mi�dzynarodowe] tak�e poddaj� w w�tpliwo�� zakres, w jakim mo�-

na cho�by zdefiniowa�, co rozumie si� przez „bezstronne” [unbiased] instrukcje. Pro-

blem wynika st�d, �e instrukcje zawsze definiuj� kontekst (…). Niektóre rezultaty 
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mog� by� stabilne wzgl�dem zmian w instrukcjach, ale to mo�na ustali� jedynie empi-

rycznie, jako �e o �ródłach behawioralnego zró�nicowania spowodowanego kontek-

stem wiemy bardzo niewiele. (…) Najwa�niejsza płyn�ca st�d nauka jest taka, �e ze 

wzgl�du na istot� percepcji i pami�ci kontekst powinien mie� znaczenie, za� w grze 

ultimatum zmienno�� obserwowanych wyników wraz z systematycznymi zmianami w 

instrukcji, maj�cymi na celu zmian� kontekstu, jasno dowodzi, �e kontekst rzeczywi-

�cie ma znaczenie [tam�e: 8-9].  

W podobnym duchu wypowiedział si� Ken Binmore wraz ze współpracownikami:  

[S]ama współzale�no�� wypłat nie jest w stanie wyja�ni� zachowania w ekspery-

mentach z gr� dobra publicznego. Zamiast tego, zmiany w ekstensywnej formie gry 

prowadz� do zmian w zachowaniu, niezgodnych z preferencjami odwołuj�cymi si� 

wył�cznie do wypłat. (…) [P]referencje w pozornie identycznych grach zale�� od 

szerszego kontekstu, w którym toczy si� gra. (…) Nale�y spodziewa� si� efektów kon-

tekstowych, jako �e ró�ne szczegóły �rodowiska eksperymentalnego uruchamiaj� od-

mienne analogie [Binmore i in. 2002: 85]. 

Poniewa� celem naszego badania jest analiza zachowa� i decyzji osób działaj�cych w 

specyficznym �rodowisku, gdzie dochody s� wypracowywane, ich redystrybucja dokonuje si� 

poprzez system podatkowy ustalony w demokratycznym głosowaniu, poza którym istnieje 

tak�e mo�liwo�� swobodnego przekazywania kwot mi�dzy partnerami, tylko w ograniczonej 

mierze odwoływa� si� mo�emy do teorii, które w swoich zało�eniach nie uwzgl�dniaj� kon-

tekstu zarobkowo-podatkowego. Powstaje w tej sytuacji pytanie, na ile eksperymentalne wy-

niki, zaobserwowane w grach, dziel�cych z nasz� gr� redystrybucyjn� okre�lone cechy struk-

turalne, zachowuj� sw� wa�no�� tak�e w kontek�cie wła�ciwym grze redystrybucyjnej. Np. 

sam fakt, �e wymuszony transfer dochodu od osoby bogatszej do osoby ubo�szej okre�lany 

jest wprost mianem „podatku”, a jego wysoko�� jest wypadkow� decyzji podj�tych przez 

obydwu graczy mo�e w istotny sposób wzmacnia� legitymizacj� tego transferu w stosunku do 

sytuacji, w której zale�ałby on wył�cznie od woli gracza ubo�szego i okre�lany był neutralnie 

jako „kwota pobrana”. Przedmiotem analiz w tej cz��ci pracy jest zatem krytyczny przegl�d 

gier eksperymentalnych zwi�zanych z dzieleniem, przekazywaniem i odbieraniem dochodu 

oraz próba sformułowania na ich podstawie hipotez na temat zachowania badanych w grach o 

podobnej strukturze, ale rozgrywanych w kontek�cie zarobkowo-podatkowym. Podej�cie ta-

kie odbiega od standardowej wizji eksperymentu jako testu istniej�cej teorii, natomiast wpisu-

je si� w silny nurt ekonomii eksperymentalnej, zwi�zany z testowaniem konkretnych hipotez, 

niekoniecznie uj�tych w spójne i zamkni�te ramy teoretyczne. W podej�ciu tym nacisk poło-
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�ony zostaje raczej na kwesti� wra�liwo�ci modelu gry na manipulacj� okre�lonych parame-

trów. Jak uj�li to Francesco Guala i Luigi Mittone:  

By uj�� to ostro: ekonomia eksperymentalna słu�y testowaniu hipotez, a nie testo-

waniu teorii. Powierzchowna atrakcyjno�� wizji teorio-testowej [theory-testing view] 

bierze si� z przeoczenia tego podstawowego rozró�nienia. Hipoteza eksperymentalna 

dotyczy z reguły lokalnych uwarunkowa�, pojedynczych czynników, bardzo specy-

ficznych �ródeł bł�du i mo�e (ale nie musi) wynika� z jakiej� teorii. Eksperymentato-

rzy cały czas formułuj� hipotezy dotycz�ce bod�ców, schematu eksperymentalnego, 

wła�ciwo�ci składnika bł�du. Teorie, w przeciwie�stwie do hipotez eksperymental-

nych, wyja�niaj� poprzez unifikacj�. Teorie ma cechowa� ogólna stosowalno��, pod-

czas gdy hipotezy eksperymentalne dotycz� szczególnych cech szczególnych syste-

mów laboratoryjnych. Inspiracj� hipotez s� cz�sto dane empiryczne, b�d� intuicja, a w 

ka�dym wypadku odrzucenie specyficznych hipotez nie wpływa bezpo�rednio na ak-

ceptacj� modeli teoretycznych [Guala, Mittone 2002: 6].  

Baza empiryczna bada� prowadzonych pod zbiorcz� etykiet� „ekonomii eksperymen-

talnej” obejmuje cały szereg gier, jedno-, dwu- i wieloosobowych, które badane były ekspe-

rymentalnie w ró�nych �rodowiskach kulturowych (od USA, poprzez Europ� i Izrael, po In-

donezj� i Chiny) w ró�nych wariantach słu��cych weryfikacji konkretnych hipotez odno�nie 

zachowania graczy. Najstarsze z tych gier licz� sobie ju� kilkadziesi�t lat i skupiwszy na so-

bie uwag� eksperymentatorów zd��yły zgromadzi� imponuj�c� literatur�. Inne – zwłaszcza te 

dotycz�ce stricte problemów redystrybucji – s� stosunkowo �wie�szej daty, b�d� s� na tyle 

nietypowe, �e eksplorowane były przez pojedynczych badaczy. Omawiaj�c podstawowe wy-

niki eksperymentalne wybranych gier, postaramy si� ka�dorazowo wskaza� implikacje, jakie 

mog� one mie� dla gry redystrybucyjnej w zaproponowanej przez nas postaci. Pami�ta� mu-

simy jednak cały czas, �e wyników jakiejkolwiek gry, cho�by o identycznej strukturze, nie 

mo�na mechanicznie uogólnia� na przypadek redystrybucji dochodów ze wzgl�du na specy-

ficzne uwarunkowania kontekstowe.  

Zanim przejd� do prezentacji dotychczasowego dorobku eksperymentalnego, chciał-

bym odnotowa� jeszcze pewien techniczny problem, zwi�zany z konstrukcj� tego rozdziału. 

Chc�c uwypukli� podobie�stwo pomi�dzy gr� redystrybucyjn� w wykorzystanej przeze mnie 

postaci, a innymi grami eksperymentalnymi, sensowne wydaje si� zorganizowanie materiału 

wokół konkretnych charakterystyk gry redystrybucyjnej, takich jak współwyst�powanie dzia-

ła� wymuszonych i dobrowolnych, mo�liwo�� budowania reputacji w grze powtarzanej, 

obecno�� endogennych uprawnie� do dzielonej puli dóbr, zró�nicowany koszt kooperacji, itp. 

Takie na pozór przejrzyste uj�cie byłoby jednak bardzo kłopotliwe ze wzgl�du na fakt, �e w 



 72 

wielu eksperymentach obecnych było kilka punktów wspólnych z gr� redystrybucyjn�. Aby 

za ka�dym razem nie powtarza� głównych faktów dotycz�cych zastosowanego w danym ba-

daniu schematu eksperymentalnego, istniałaby zatem konieczno�� ci�głego odwoływania si� 

do informacji zawartych w innej cz��ci tekstu. Uci��liwo�� ta wydała mi si� wystarczaj�cym 

argumentem, by za jednostki organizuj�ce tekst przyj�� raczej konkretne gry, a nie ich cechy 

charakterystyczne.  
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Problem podziału dóbr daje si� łatwo konceptualizowa� matematycznie i stał si� 

przedmiotem wielu analiz o charakterze formalnym. Pocz�tki formalnych bada� nad podzia-

łem wi��� si� �ci�le z pocz�tkami rachunku prawdopodobie�stwa i maj� t� sam�, do�� przy-

ziemn�, przyczyn� – zainteresowanie podziałem wygranych w grach hazardowych79. Do nie-

dawna pierwsze sformułowanie tego zagadnienia przypisywano franciszka�skiemu mnichowi, 

Lucasowi Paciolemu, który opisał je w swej pracy z 1494 r. Summa de arithmetica, geome-

tria, proportioni et proportionalitasi. Pacioli rozwa�ał sposób sprawiedliwego podziału puli 

w grze, która z przyczyn niezale�nych musiała zosta� przerwana przed ko�cem przy prowa-

dzeniu jednego z graczy. Je�li cał� uwag� skupimy na fakcie, �e gra nie została rozstrzygni�ta 

i nie wiemy, kto byłby jej zwyci�zc�, gdyby została rzeczywi�cie doko�czona, jako naturalne 

rozwi�zanie nasuwa si� równy podział puli. Je�li za� skoncentrujemy si� wył�cznie na aktual-

nym stanie gry, zasadne jest rozwi�zanie „prowadz�cy bierze wszystko”. Pacioli zapropono-

wał podział, który w pełni uwzgl�dniałby dotychczasow� histori� gry, tzn. pula powinna by� 

podzielona w proporcji do aktualnego wyniku80. Nieco pó�niej Niccolo Tartaglia zauwa�ył, 

�e metoda Paciolego prowadzi do absurdu (gdyby rozgrywka została przerwana po pierwszej 

partii, przypadkowemu zwyci�zcy tej partii nale�ałoby si� wszystko) i zaproponował rozwi�-

zanie, które poza dotychczasow� histori� gry, uwzgl�dniałoby tak�e liczb� gier potrzebn� do 

wygrania zakładu. Wedle tej koncepcji osoba bli�sza zwyci�stwa powinna wzi�� z puli kwot� 

odpowiadaj�c� jej przewadze nad rywalem, za� reszta powinna by� podzielona równo pomi�-

dzy graczy81. Tak�e i to rozwi�zanie nie było jednak satysfakcjonuj�ce, w zwi�zku z czym w 

XVII wieku powrócili do problemu Blaise Pascal i Pierre Fermat. Prowadz�c korespondencj� 

                                                 
79 Historia ta stanowi sk�din�d ciekawy przyczynek do socjologii nauki, gdy� pokazuje jak trywialne zagadnie-
nia prowadzi� mog� do powstania teorii o fundamentalnym znaczeniu, wykraczaj�cym nie tylko poza pierwotny 
problem, ale tak�e poza granice dyscypliny, która zaj�ła si� jego rozwi�zaniem. 
80 Istnieje wcze�niejszy r�kopis z pocz�tku XV w., którego anonimowy autor przy u�yciu do�� oryginalnej me-
tody rachunkowej dał  (poprawne z punktu widzenia rachunku prawdopodobie�stwa!) rozwi�zanie szczególnego 
przypadku tego zagadnienia [Cheng 2000]. 
81 Je�li do wygrania potrzeba 10 punktów, a osoba A prowadzi czterema punktami nad osob� B, to z tej racji 
nale�y jej si� 4/10 całkowitej puli. Pozostałe 6/10 ma by podzielone równo, co ostatecznie da podział: 7/10 dla 
A, 3/10 dla B.  
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mi�dzy sob�, dali oni uniwersalne rozwi�zanie uwzgl�dniaj�ce szanse wygrania całego zakła-

du przez ka�dego z graczy, przy zało�eniu, �e w pojedynczej grze szanse te dziel� si� równo 

po połowie. Niezale�nie od poprawno�ci wyniku Pascala i Fermata z punktu widzenia kla-

sycznego rachunku prawdopodobie�stwa, jak równie� brzemiennych konsekwencji ich docie-

ka� dla dalszego rozwoju teorii matematycznej, w mocy pozostaje uwaga, jak� swoje wcze-

�niejsze dokonania opatrzył Tartaglia: „rozwi�zanie tego problemu nale�y raczej do s�dziego 

ni� matematyka, tak wi�c jakkolwiek by tej puli nie podzieli�, zawsze da to asumpt do sporu” 

[Shafer 1990+: 2]. Oczywi�cie zarzewiem sporu jest tu próba ustalania reguł w trakcie gry, 

gdy uczestnicy zakładu wykształcili ju� w jej toku okre�lone roszczenia. Problem ten znika, 

je�li odpowiednie ustalenia zostałyby poczynione przed rozpocz�ciem rozgrywki, za obopól-

n� zgod� partnerów. Z tej perspektywy sprawiedliwo�� sprowadzałaby si� do wyboru doko-

nanego „za zasłon� niewiedzy” i usprawiedliwieniem takiego a nie innego podziału byłby nie 

tyle jego konkretny kształt, ile dobrowolna akceptacja reguły przez samych zainteresowa-

nych. Reguła Pascala-Fermata, uwzgl�dniaj�ca rzeczywiste prawdopodobie�stwa sukcesu i 

pora�ki, ma t� zasadnicz� przewag� nad innymi, �e przy jej zastosowaniu �aden z graczy nie 

ma bezpo�redniego interesu w przerwaniu gry przed czasem.  

W XX wieku temat sprawiedliwego podziału stał si� przedmiotem zainteresowania 

nowych dyscyplin, le��cych na skrzy�owaniu matematyki z naukami społecznymi, takich jak 

teoria gier, czy szerzej – teoria racjonalnego wyboru. John von Neumann i Oskar Morgen-

stern w swej klasycznej pracy Theory of Games and Economic Behavior sformułowali dwa 

warunki, które powinny by� spełnione przez arbitra�owe rozwi�zanie gry o sumie niezerowej, 

aby mogło ono zosta� uznane za sprawiedliwe. Po pierwsze, wynik tej gry musi by� optymal-

ny w sensie Pareto, tzn. �e nie mo�e istnie� �aden inny wynik tej gry, który byłby lepszy dla 

obu graczy, b�d� lepszy dla jednego a niegorszy dla drugiego. Po drugie, wypłaty obu graczy 

nie mog� by� ni�sze od ich poziomów bezpiecze�stwa, tzn. rozwi�zanie arbitra�owe nie mo�e 

dawa� �adnemu z graczy wypłaty gorszej od tej, jak� mo�e on sobie zapewni� własnym dzia-

łaniem, bez kooperacji z drug� stron�. O wynikach spełniaj�cych te dwa postulaty mówi si�, 

i� nale�� do zbioru negocjacyjnego. Wyników takich mo�e by� przy tym wiele, w zwi�zku z 

czym ustalenie zbioru negocjacyjnego jest tylko krokiem na drodze do rozstrzygni�cia pro-

blemu, otwarta pozostaje bowiem kwestia wyboru konkretnego wyniku z tego zbioru. W 1950 

r. elegancki schemat arbitra�owy, wskazuj�cy unikalne rozwi�zanie gry, zaproponował John 

Nash. Recepta Nasha jest nast�puj�ca: niech arbiter bierze pod uwag� przyrost u�yteczno�ci 

ka�dego z graczy w stosunku do status quo, czyli wylicza ró�nic� mi�dzy jego u�yteczno�ci� 

przy danym rozwi�zaniu, a jego u�yteczno�ci� w punkcie wyj�cia. Je�li arbiter chce wskaza� 

sprawiedliwy wynik, powinien zatroszczy� si�, aby iloczyn wszystkich przyrostów był naj-
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wi�kszy z mo�liwych82. Rozwi�zanie to jest przykładem zastosowania metody aksjomatycz-

nej, polegaj�cej na przyj�ciu pewnego zbioru postulatów, a nast�pnie wykazaniu, �e istnieje 

(b�d� nie istnieje) rozwi�zanie te postulaty spełniaj�ce83. Metod� aksjomatyczn� stosuje si� 

na gruncie teorii wyboru społecznego do charakterystyki i porównywania ró�nych zasad spra-

wiedliwo�ci dystrybutywnej [Lissowski 2001]. Zastosowanie tych zasad do gry polegaj�cej 

na wtórnym podziale dóbr z pierwotnie ustalonymi prawami własno�ci, w dodatku maj�cej 

charakter dynamiczny, byłoby jednak problematyczne, w zwi�zku z czym kwestii tej nie po-

�wi�cam tu wi�cej miejsca.  

Niemal równocze�nie z twierdzeniem o arbitra�u Nash udowodnił twierdzenie, które 

na trwałe zwi�zało jego nazwisko z wszelkimi rozwa�aniami w ramach teorii gier o sumie 

niezerowej. Mówi ono, �e w ka�dej grze wskaza� mo�na stan równowagi, w której ka�dy z 

graczy stosuje strategi� b�d�c� najlepsz� odpowiedzi� na kombinacj� strategii zastosowanych 

przez pozostałych graczy. Innymi słowy, zawsze istnieje taka kombinacja strategii poszcze-

gólnych graczy, �e �adnemu z nich nie opłaca si� jednostronnie zmienia� własnej strategii, 

je�li zmiany takiej nie dokona nikt z pozostałych uczestników gry. Dla uhonorowania tego 

osi�gni�cia równowag� w grach o sumie niezerowej przyj�ło si� okre�la� mianem równowagi 

Nasha [Straffin 2001].  

Przełomowa praca von Neumanna i Morgensterna dała, jak stwierdza Alvin E. Roth w 

krótkim przegl�dowym artykule Wczesna historia ekonomii eksperymentalnej, pot��ny im-

puls do bada� nad racjonalno�ci� indywidualnych wyborów oraz zachowa� interaktywnych w 

warunkach eksperymentu laboratoryjnego [Roth 1995+]. Szczególnie intryguj�ce były przy-

padki rzeczywistych zachowa�, które zadawały kłam przewidywaniom wywiedzionym z pod-

stawowych zało�e� teoretycznych. Badaj�c spójno�� wyborów indywidualnych Maurice Alla-

is wykazał, �e znaczny odsetek ludzi postawionych wobec wyboru cechuj�cego si� jasno 

sprecyzowanym ryzykiem, podejmuje decyzje niezgodne ze sformułowan� przez von Neu-

manna i Morgensterna teori� u�yteczno�ci oczekiwanej. Jakkolwiek badania Allais odwoły-

wały si� do hipotetycznych wyborów pomi�dzy loteriami o bardzo du�ych sumach pieni��-

nych, ich wyniki znalazły pó�niej potwierdzenie tak�e w sytuacji, gdy uczestnicy dokonywali 

rzeczywistych wyborów, ponosz�c ich realne konsekwencje. Bezpo�rednie wkomponowanie 

bod�ców materialnych w sytuacj� eksperymentaln� stało si� zreszt� wkrótce powszechn� 

                                                 
82 Wynik arbitra�u zale�e� b�dzie od ustalenia punktu status quo. Punkt ten mo�na wyznaczy� np. odwołuj�c si� 
do poziomów bezpiecze�stwa graczy. Co trzeba podkre�li�, arbitra� Nasha nie zakłada mi�dzyosobowego po-
równywania u�yteczno�ci.  
83 Aksjomatyka arbitra�u Nasha, b�d�cego jedynym rozwi�zaniem spełniaj�cym pewien zbiór postulatów, zob. 
Straffin 2001: 132-143. Przykład zastosowania metody aksjomatycznej, wykazuj�cego sprzeczno�� dwóch intu-
icyjnie atrakcyjnych postulatów – równo�ci szans i optymalno�ci Pareto – zob. Szaniawski 1994a, 1994b.  
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praktyk�, do czego przyczyniła si� tak�e krytyka wczesnych („hipotetycznych”) eksperymen-

tów jako niemiarodajnych dla oceny „realnego” procesu podejmowania decyzji.  

Praktycznie od samego pocz�tku sił� nap�dow� bada� z zakresu tzw. ekonomii ekspe-

rymentalnej było wła�nie wykrywanie rozbie�no�ci (cz�sto ra��cych) pomi�dzy przewidywa-

niami „teorii standardowej” (traktuj�cej graczy jako jednostki racjonalne i egoistyczne), a 

rzeczywistym zachowaniem ludzi w laboratorium. W miar� akumulacji wyników rozbie�no-

�ci mi�dzy teori� standardow� a praktyk� eksperymentaln� z nowinki zamieniły si� w truizm 

– do tego stopnia, �e obecnie praktycznie ka�dy artykuł referuj�cy wyniki kolejnych ekspe-

rymentów rytualnie zaczyna si� od nekrologu poczciwego hominis œconomici. Jak stwierdził 

J. Neil Bearden:  

W standardowej teorii gier przyjmuje si�, �e aktorzy powodowani s� [wył�cznie] 

interesem własnym i d��eniem do maksymalizacji swojej wypłaty. Jakkolwiek zało-

�enie to rozpowszechnione jest w teorii ekonomicznej, s� powa�ne dowody, by uzna� 

je za fałszywe. Ekonomi�ci mog� by� tym faktem zszokowani, ale zwykłych ludzi ra-

czej to nie zdziwi. Interakcja społeczna jest znacznie bogatsza ni� pi�kne abstrakcje 

teoriogrowe, za� czynniki motywacyjne inne ni� maksymalizacja wypłaty, takie jak 

sprawiedliwo��, zło��, czy niech�� wydaj� si� by� równie silnymi determinantami za-

chowania [2001: 3].  

Ernst Fehr i Klaus Schmidt, autorzy jednej z popularniejszych teorii zachowa� ekspe-

rymentalnych wykraczaj�cych poza interes własny (b�dzie o niej wi�cej mowy w dalszej cz�-

�ci), tak rozpocz�li artykuł, który dał asumpt do szeregu nowych eksperymentów testuj�cych 

ich teori� sprawiedliwo�ci [fairness]:  

Prawie wszystkie modele ekonomiczne zakładaj�, �e wszyscy ludzie kieruj� si� wy-

ł�cznie swoim materialnym interesem i nie zwa�aj� w ogóle na cele „społeczne” jako 

takie. Mo�e to by� prawda w odniesieniu do niektórych (mo�e nawet wielu) osób, ale 

z pewno�ci� nie jest to prawda w odniesieniu do ka�dego. Mamy ju� znaczn� liczb� 

dowodów na to, �e wielu ludzi w swych poczynaniach kieruje si� poczuciem sprawie-

dliwo�ci [Fehr, Schmidt 1998: 1].  

W podobnym tonie rozpoczynaj� swój artykuł nt. zaufania i wzajemno�ci w grach se-

kwencyjnych Catherine Eckel i Rick Wilson:  

Przewidywania standardowej teorii gier, wyprowadzone w oparciu o równowag� 

Nasha, cz�sto zawodz� w testach eksperymentalnych. Cho� proponowano niezliczone 

udoskonalenia równowagi Nasha, one tak�e zawodz� w testach empirycznych. Wyda-

je si� oczywiste, �e okre�laj�c strategie dotycz�ce własnych wyborów i wyborów do-
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konywanych przez innych, ludzie odwołuj� si� do bogatej mieszanki uwarunkowa-

nych kontekstowo wskazówek i sygnałów [1999: abstrakt]. 

Pocz�tek „kłopotów” z równowag� Nasha si�ga roku 1950, kiedy dwaj badacze z Kor-

poracji RAND, Melvin Dresher i Merrill Flood przeprowadzili eksperyment z gr� ochrzczon� 

wkrótce mianem „dylematu wi��nia”. Gra ta miała na trwałe wej�� do repertuaru bada� eks-

perymentalnych, staj�c si� prostym, a przy tym bogatym w konsekwencje modelem społecz-

nej kooperacji. Szybko przyci�gn�ła ona uwag� naukowców z bardzo ró�nych dziedzin – 

ekonomistów, psychologów, socjologów, politologów, biologów – i stała si� przedmiotem 

niezliczonych bada� o charakterze zarówno teoretycznym, jak i empirycznym. Ze wzgl�du na 

strukturalne podobie�stwo pomi�dzy dylematem wi��nia (DW) a opisan� w nast�pnej cz��ci 

gr� redystrybucyjn�, stanowi�c� podstaw� mojego badania eksperymentalnego, warto po-

�wi�ci� troch� miejsca tej (wci�� �ywej) legendzie.  

4�����	
��-7���


Ogóln� struktur� gry mo�na odda� za pomoc� przedstawionej ni�ej podwójnej macie-

rzy (z lewej posta� ogólna, z prawej cz�sto stosowane symetryczne podstawienie u�yteczno-

�ci). Warto�ci w lewym dolnym i prawym górnym rogu ka�dej komórki oznaczaj� odpowied-

nio wypłat� dla Gracza 1 i Gracza 2.  

Tab. 3.1 Dylemat wi��nia w postaci normalnej 

  Gracz 2   Gracz 2 
  współpraca odst�pstwo   współpraca odst�pstwo 

współ-
praca 

R2 
R1 

T2 
S1 

współ-
praca 

3 
3 

5 
0 

G
ra

cz
 1

 

odst�p-
stwo 

S2 
T1 

P2 
P1 

 

G
ra

cz
 1

 

odst�p-
stwo 

0 
5 

1 
1 

Oznaczenia w lewej macierzy pochodz� od pierwszych liter angielskich słów:  

Reward   – nagroda za obopóln� współprac� 

Punishment   – kara za obopólne odst�pstwo od współpracy 

Temptation  – pokusa uzyskania lepszego wyniku kosztem partnera (odrzu-

cenie jego współpracy)  

Sucker’s payoff  – wypłata frajera, który dał si� wykorzysta� (współpracował, ale 

został odrzucony).  
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Warunkiem konstytuuj�cym powy�sz� gr� jako dylemat społeczny, jest nast�puj�ce 

uporz�dkowanie wypłat:  

Dla ka�dego i: Ti > Ri > Pi > Si 

Najbardziej poci�gaj�cym wynikiem jest wykorzystanie kooperacyjnego nastawienia 

drugiej osoby przez własne odst�pstwo (co daje wypłat� T), na drugim miejscu sytuuje si� 

wynik zwi�zany z obopóln� kooperacj� (R), który z kolei jest lepszy od wyniku zwi�zanego z 

obopólnym zaniechaniem współpracy (P); najgorsza ze wszystkiego jest zawiedziona nadzie-

ja na wzajemn� kooperacj� (S).  

Warunki Ti > Ri oraz Pi > Si oznaczaj�, �e w pojedynczej partii [one-shot] ka�dy z gra-

czy dysponuje strategi� dominuj�c� i t� strategi� jest odrzucenie współpracy. Odst�pstwo 

popłaca zatem całkiem niezale�nie od tego, czy druga strona tak�e zdecydowała si� odst�pi�, 

czy raczej wybrała kooperacj�. Warunek Ri > Pi stanowi z kolei, �e równowaga wynikaj�ca z 

zastosowania strategii dominuj�cych nie jest optymalna w sensie Pareto – obydwaj gracze 

wyszliby lepiej, osi�gaj�c wzajemn� kooperacj� poprzez u�ycie strategii zdominowanych. W 

przypadku gry iteracyjnej, dodaje si� jeszcze warunek:  

Dla ka�dego i: 2Ri > Si + Ti 

Warunek ten zapewnia, �e społecznie optymalny, a przy tym obopólnie korzystny wy-

nik osi�gn�� mo�na wył�cznie dzi�ki ci�głej wzajemnej współpracy. Gdy warunek ten nie jest 

spełniony, do równie dobrego albo i lepszego rezultatu mo�na doj�� poprzez naprzemienny 

„wyzysk” (raz A odst�puje od współpracuj�cego B, raz B odst�puje od współpracuj�cego A).  

Urok dylematu wi��nia polega na tym, �e stanowi on model dla wielu ró�nych sytuacji 

społecznych, bynajmniej nie ograniczaj�cych si� do przypadku dwóch wi��niów podpuszcza-

nych przez �ledczego do donoszenia nawzajem na siebie84. Struktur� DW mo�na zaobserwo-

wa� w wy�cigu zbroje� („współpraca” = ograniczenie arsenału, „odst�pstwo” = powi�kszenie 

arsenału), w wymianie dóbr („współpraca” = przekazanie dobra partnerowi, „odst�pstwo” = 

zatrzymanie dobra dla siebie), czy w konkurencyjnej wojnie cenowej85 („współpraca” = pod-

trzymywanie wysokiej ceny, „odst�pstwo” = opuszczenie ceny).  

                                                 
84 Chc�c spopularyzowa� gr� zastosowan� w eksperymencie Flooda i Dreshera, psycholog Albert Tucker wymy-
�lił historyjk� o dwóch wi��niach przetrzymywanych w osobnych celach, którym prokurator oferuje (ka�demu z 
osobna) wolno�� w zamian za „wsypanie” kolegi. Wi��niowie mog� ze sob� „współpracowa�”, zachowuj�c 
solidarne milczenie, b�d� mog� „odst�pi�” od lojalnej współpracy, donosz�c na partnera. Wypłatami były w tym 
przypadku kary wi�zienia ró�nej długo�ci (oczywi�cie im krótsza kara, tym lepiej dla aresztanta).  
85 Jest to ten sympatyczny przypadek dylematu wi��nia, w którym działa on na korzy�� ogółu społecze�stwa. 
Zastosowanie strategii dominuj�cych przez rywalizuj�ce firmy prowadzi do wyniku „nieefektywnego” z punktu 
widzenia potencjalnych zysków tych�e firm, jednak z punktu widzenia konsumentów jest to mechanizm utrud-
niaj�cy zmow� cenow� prowadz�c� do dro�yzny.  
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Co najistotniejsze dla obecnych rozwa�a�, tak�e zjawisko swobodnej i przymusowej 

redystrybucji dóbr mo�na modelowa� wła�nie jako odmian� dylematu wi��nia. W tym przy-

padku mamy do czynienia z asymetryczn� wersj� tej gry, w której gracz „bogaty” wybiera 

pomi�dzy dobrowolnym wsparciem gracza „ubogiego”, a pozostawieniem go samemu sobie, 

za� gracz „ubogi” wybiera pomi�dzy akceptacj� pa�stwa minimum, a działaniem politycznym 

na rzecz wzmo�onej redystrybucji. Obopólna „kooperacja” oznacza w tym wypadku system 

leseferystyczny ze znacz�c� doz� dobroczynno�ci prywatnej, natomiast obopólne „odst�p-

stwo” to system znacz�cej redystrybucji politycznej przy braku charytatywnych działa� in-

dywidualnych. Nieefektywno�� wzajemnego „odst�pstwa” bierze si� st�d, �e działanie pa�-

stwa obci��one jest na tym polu wi�kszym kosztem ni� działanie prywatnych jednostek. Wli-

czy� tu trzeba przede wszystkim koszt aparatu przymusu i kontroli zwi�zanego z poborem i 

redystrybucj� podatków, tendencj� do biurokratycznego rozrastania si� administracji zarz�-

dzaj�cej programami społecznymi, oraz niezamierzon� stymulacj� zachowa� szkodliwych 

(np. uzale�nienie od pomocy socjalnej), co przyj�ło si� okre�la� mianem „moralnego hazar-

du”. Przej�cie od redystrybucji swobodnej do redystrybucji politycznej b�dzie zatem prowa-

dzi� do uszczuplenia całkowitej puli dochodów b�d�cych w dyspozycji „bogatego” i „ubo-

giego”. O ile wi�c „bogaty” skłonny b�dzie dobrowolnie zaoferowa� „ubogiemu” nie mniej 

ni� tamten mógłby sobie sam zapewni� poprzez redystrybucj� polityczn�, jedynie system wy-

ł�cznej dobroczynno�ci prywatnej gwarantuje zbiór rozwi�za� optymalnych w sensie Pare-

to86. Wszystkie elementy powy�szego rozwa�ania zawiera Tab. 3.2 z ogóln� macierz� gry 

redystrybucyjnej, w której b i u (b > u) oznaczaj� pierwotne zarobki „bogatego” i „ubogie-

go”, w to wysoko�� dobrowolnego wsparcia przekazywanego przez „bogatego” „ubogiemu”, 

a r to kwota, jak� biedny mo�e zapewni� sobie poprzez redystrybucj� polityczn�, przy jej 

koszcie wynosz�cym k. Zakładamy przy tym, �e redystrybucja polityczna ma ograniczony 

zasi�g i jakkolwiek poprawia ona pozycj� „ubogiego”, to nie mo�e zrówna� go dochodami z 

„bogatym”87.  

                                                 
86 Wi�cej na ten temat w rozdziale po�wi�conym grze redystrybucyjnej.   
87 Formalnie b > u + 2r + k. 
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Tab. 3.2 Gra redystrybucyjna jako dylemat wi��nia 

  Ubogi 

  głosowa� przeciw  
redystrybucji 

głosowa� za  
redystrybucj� 

udzieli�  
wsparcia 

u + w 
b – w 

u + w + r 
b - w - r – k 

B
og

at
y 

nie udziela� 
wsparcia 

u 
b 

u + r 
b - r - k  

Lewy dolny wynik to system leseferystyczny bez prywatnej dobroczynno�ci – oby-

dwie osoby pozostaj� przy swoich pierwotnych zarobkach. Je�li „bogaty” zdecyduje si� na 

dobrowolne wsparcie „ubogiego”, jego wypłata pomniejszana jest o w, które zasila wypłat� 

„ubogiego” (lewa górna komórka). Je�li „bogaty” nie udzieli wsparcia, a „ubogi” zagłosuje za 

redystrybucj� polityczn�, to „ubogi” przejmie tym samym r z wypłaty „bogatego”, który do-

datkowo pokry� b�dzie musiał operacyjny koszt redystrybucji k (prawa dolna komórka). 

Ostatnia ewentualno�� jest taka, �e b�dzie miało miejsce zarówno wsparcie dobrowolne, jak i 

redystrybucja polityczna, zatem „ubogi” przejmie od „bogatego” w + r, przy czym ten ostatni 

poniesie dodatkowo koszt k. Jak łatwo zaobserwowa�, dominuj�c� strategi� „ubogiego” jest 

głosowanie za redystrybucj�, natomiast dominuj�c� strategi� „bogatego” jest powstrzymanie 

si� od jakiegokolwiek wsparcia (czyli, w terminologii dylematu wi��nia, obopólne odst�p-

stwo)88. Jest to jednak rozwi�zanie nieefektywne, bowiem w jego przypadku suma wypłat 

wynosi b + u – k, podczas gdy suma wypłat „kooperacyjnych” to całe b + u. Aby wzajemne 

odst�pstwo, czyli redystrybucja polityczna bez dobroczynno�ci prywatnej, nie było rozwi�za-

niem optymalnym w sensie Pareto, wsparcie �wiadczone przez „bogatego” musi spełnia� dwa 

warunki. Po pierwsze, musi ono by� wy�sze od zasiłku redystrybucyjnego (w � r), gdy� tylko 

wówczas obopólna współpraca b�dzie dla „ubo�szego” korzystniejsza od obopólnego odst�p-

stwa. Po drugie, aby tak�e „bogaty” odniósł z takiego przej�cia korzy��, kwota wsparcia nie 

mo�e przekracza� całkowitej kwoty podatku (w � r + k). Przy spełnieniu powy�szych warun-

ków, gra redystrybucyjna jest asymetrycznym wariantem dylematu wi��nia. Dokładna posta� 

gry redystrybucyjnej, b�d�cej podstaw� mojego badania, opisana jest w nast�pnym rozdziale. 

Wyprzedzaj�c opis eksperymentu, w tym miejscu odnotuj� tylko cztery istotne sprawy.  

1. Przed przyst�pieniem do gry uczestnicy eksperymentu musieli zapracowa� na 

swoje pierwotne wypłaty.  

                                                 
88 W tym miejscu zakładamy całkowity egoizm graczy i uto�samiamy ich u�yteczno�ci z kwotami pieni��nymi 
uzyskanymi z gry.  
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2. W grze redystrybucyjnej mieli mo�liwo�� nie tylko wybiera� pomi�dzy koopera-

cj� a odst�pstwem, ale tak�e stopniowa� swoje wybory. Dobrowolne wsparcie 

mogło zatem mie� ró�n� wysoko��, podobnie jak redystrybucja polityczna mogła 

przybiera� mniejszy lub wi�kszy zakres.  

3. W ka�dej grze decyzje podejmowane były w ustalonej kolejno�ci: najpierw zapa-

dała decyzja o skali redystrybucji, a dopiero po jej ustaleniu podejmowano decyzj� 

o wysoko�ci wsparcia dobrowolnego.  

4. W toku badania ka�da para „bogaty”-„ubogi” rozgrywała mi�dzy sob� „mecze” 

składaj�ce si� z 12 rund gry redystrybucyjnej.  

Wszystkie te warunki klasyfikuj� eksperymentaln� gr� redystrybucyjn� jako dylemat 

wi��nia asymetryczny, ci�gły, sekwencyjny i sko�czenie powtarzalny, z endogenicznymi 

prawami własno�ci. Aby umie�ci� gr� redystrybucyjn� w kontek�cie eksperymentalnym, 

omówione zostan� teraz wyniki eksperymentów z ró�nymi wariantami dylematu wi��nia, jak 

równie� kilka innych gier dotycz�cych problemu podziału dóbr, które uwypuklaj� pewne 

aspekty charakterystyczne dla sytuacji redystrybucyjnej.  

1���������	����
�������
������	�
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%�� 
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Ju� pierwsze eksperymenty z dylematem wi��nia, przeprowadzone przez Flooda i 

Dreshera, wykazały, �e zachowania human subjects znacz�co odbiegaj� od przewidywa� teo-

retycznych odwołuj�cych si� do równowagi Nasha. Macierz wypłat wykorzystana przez 

Flooda i Dreshera była asymetryczna i zawierała wypłaty w centach (Tab. 3.3). Badani mieli 

rozegra� sto powtórze� takiej gry, za� ich dochód ko�cowy miał był prost� sum� wypłat ze 

wszystkich gier cz�stkowych.  

Tab. 3.3 Dylemat wi��nia (oryginalna gra Flooda i Dreshera) 

  Gracz 2 
  A B 

A 2 
-1 

1 
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B 0,5 
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-1 
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Poniewa� liczba 100 rund była z góry okre�lona i wiadoma uczestnikom, jedyn� par� 

metastrategii w równowadze było ci�głe stosowanie strategii dominuj�cych, czyli strategii B 
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Gracza 1 i strategii A Gracza 289. Ów stan obustronnego odrzucenia kooperacji wynika z za-

stosowania indukcji wstecznej, która nakazuje rozpocz�� analiz� gry od samego jej ko�ca. 

Je�li skupimy uwag� na rundzie ostatniej, czyli w tym wypadku setnej, mamy de facto do 

czynienia z jednokrotnym dylematem wi��nia, w którym kryterium dominacji prowadzi obu 

graczy do wyboru „odst�pstwa”. Skoro mo�na by� pewnym zdrady partnera w rundzie ostat-

niej, nie mo�na nic zyska� poprzez kooperacyjne zagranie w rundzie przedostatniej. Skoro za� 

tak, to współpraca nie ma sensu tak�e w rundzie trzeciej od ko�ca, itd., itd. Cofaj�c si� w ten 

sposób a� do rundy pierwszej, dochodzimy niechybnie do wniosku, �e jedynym sensowym 

podej�ciem jest działanie w my�l zasady homo homini lupus est90. Takie post�powanie dawa-

ło Graczowi 1 perspektyw� pozostania na koniec eksperymentu z niczym, Graczowi 2 daj�c 

równocze�nie pół dolara. W rzeczywisto�ci uczestnicy badania wcale nierzadko szli na 

współprac� i faktyczne �rednie wypłaty Graczy 1 i 2 wyniosły odpowiednio 40 i 65 centów. 

Wynik ten jest wi�c znacz�co lepszy od wypłat równowagi, cho� odbiega te� wyra�nie 

(zwłaszcza w przypadku Gracza 2) od optymalnych wypłat uzyskiwanych w przypadku pełnej 

kooperacji. Jak konstatuje Alvin E. Roth, to zawieszenie wyniku pomi�dzy egoistycznym 

minimum a kooperacyjnym maksimum, zostało wielokrotnie zreplikowane w pó�niejszych 

eksperymentach [Roth 1995+]. Tako� Eckel i Wilson podsumowuj�: „w eksperymentach z 

dylematem wi��nia badania, jedno po drugim, wykazuj� znaczny stopie� spontanicznej ko-

operacji” [Eckel Wilson 1999: 2].  

W miar� rozwoju techniki komputerowej obok „tradycyjnych” eksperymentów na lu-

dziach coraz wi�ksz� rol� odgrywa� zacz�ły symulacje. Najbardziej znan� z symulacji doty-

cz�cych dylematu wi��nia po dzi� dzie� pozostaje tzw. Turniej Axelroda, którego pierwsza 

edycja odbyła si� w 1979 r. Robert Axlerod, profesor politologii Uniwersytetu Michigan, 

ogłosił konkurs na najlepsz� strategi� w iterowanym dylemacie wi��nia. Wszystkie zgłoszone 

strategie (w postaci algorytmów komputerowych) miały rozegra� turniej systemem „ka�da z 

ka�d�”, przy czym długo�� pojedynczego meczu mi�dzy par� strategii ustalono na 200 rund. 

Zwyci��czyni� turnieju miała zosta� strategia, który uzyska najwy�szy wynik sumaryczny. 

Ogółem zgłoszono 14 strategii, w tym kilka bardzo wyrafinowanych, które dodatkowo uzu-

                                                 
89 Oczywi�cie zgodnie z pó�niejsz� interpretacj�, strategia A Gracza 1 i B Gracza 2 oznaczały „współprac�”, 
natomiast B Gracza 1 i A Gracza 2 równały si� „odst�pstwu”.  
90 Wynik gry ustalony w drodze indukcji wstecznej okre�la si� mianem „doskonałej równowagi podgrowej” 
[subgame perfect equilibrium]. Logika tego wywodu zbie�na jest z tzw. paradoksem kata, do którego zreszt� 
wprost odwoływał si� John Nash w swoim komentarzu do wyników Flooda i Dreshera [Roth 1995=]. W para-
doksie tym skazaniec zostaje poinformowany przez kata, �e wyrok wykonany zostanie w najbli�szym tygodniu, 
ale dzie� egzekucji b�dzie zaskoczeniem dla wi��nia. Ten ostatni szybko dochodzi do przekonania, �e nie mo�e 
zosta� stracony w niedziel�, bo skoro nie stracono by go do soboty, byłby ju� pewien, �e nast�pi to w niedziel� i 
znikn�łby element zaskoczenia. Na tej samej zasadzie wyklucza te� sobot�, potem pi�tek, itd., a� ostatecznie 
dochodzi do przekonania, �e w ogóle nie mo�e zosta� stracony (co zreszt�, ku jego zaskoczeniu, okazuje si� 
nieprawd� ju� w poniedziałek).  
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pełniono strategi� czysto losow� z rozkładem fifty-fifty. Najlepszy rezultat uzyskała jednak 

banalnie prosta (najprostsza ze wszystkich zgłosze�) strategia zaproponowana przez psycho-

loga z wiede�skiego Instytutu Studiów Zaawansowanych, Anatola Rapoporta, zgodnie ze sw� 

natur� okre�lona mianem „wet za wet” (WZW). Jej algorytm przewidywał kooperacj� w 

pierwszej rundzie, w ka�dej nast�pnej za� imitowanie ruchu partnera z rundy poprzedniej. Po 

podsumowaniu i skomentowaniu wyników Axelrod ogłosił drugi turniej, do którego zgłoszo-

no 62 strategie, przy czym niektóre z nich zostały przygotowane specjalnie z my�l� o stawie-

niu czoła WZW (tym razem liczba rund nie była uczestnikom znana z góry). Z tego nowego 

wyzwania ponownie zwyci�sk� r�k� wyszedł Rapoport, zgłosiwszy do reedycji swoj� strate-

gi� w niczym niezmienionej postaci [Axelrod, Hamilton 1981]. Analizuj�c cechy algoryt-

mów, które osi�gn�ły najlepsze wyniki, Axelrod sformułował 4 warunki, jakie spełnia� po-

winna strategia chc�ca zmaksymalizowa� swój zysk w heterogenicznym �rodowisku aktorów 

zabiegaj�cych wył�cznie o interes własny91:  

� �yczliwo�� – „nigdy nie odst�puj jako pierwszy!” 

� represyjno�� – „na odst�pstwo odpowiadaj odst�pstwem!” 

� pojednawczo�� – „skruszonemu odst�pcy daj szans� na powrót do kooperacji!” 

� prostota – „niech zasady twojego zachowania b�dzie czytelne dla innych!”92 

Powy�sze cechy, jak dowodzili Axelrod i Hamilton, czyniły z WZW strategi� odporn� 

(potrafi�c� utrzyma� si� w zró�nicowanym strategicznie �rodowisku), stabiln� (po osi�gni�ciu 

dominuj�cej pozycji odpieraj�c� próby inwazji ze strony innych strategii), oraz pierwotnie 

�ywotn� (zdoln� do przetrwania jako mniejszo�� w �rodowisku zasadniczo niekooperacyj-

nym)93.  

W wielorundowym dylemacie wi��nia – takim, jaki był podstaw� pionierskiego eks-

perymentu Flooda i Dreshera oraz symulacji Axelroda – natrafiamy na do�� paradoksalny 

wynik teoretyczny. Mianowicie w grach o z góry ustalonej, wiadomej graczom, sko�czonej 

liczbie powtórze� indukcja wsteczna wskazuje nam jeden jedyny stan równowagi: perma-

nentne odrzucenie współpracy. Niezale�nie od tego, czy iteracje b�d� dwie, czy b�dzie ich 
                                                 
91 Zało�enie o egoizmie wszystkich uczestnicz�cych w turnieju strategii ma znaczenie kluczowe. W 2004 roku 
Graham Kendall z Uniwersytetu w Nottingham zorganizował rocznicowy Turniej Axelroda, do którego zgłasza� 
mo�na było dowoln� liczb� strategii. Konkurs zwyci��ył zespół z Uniwersytetu w Southampton, który zgłosił 60 
strategii koordynuj�cych swoje działania. Strategie te rozpoznawały si� po sekwencji pierwszych dziesi�ciu 
ruchów, po czym kilka z nich wchodziło w rol� „pana”, cała reszta za� przyjmowała rol� „sług”. Kiedy „sługa” 
trafiał na „pana”, przyjmował strategi� bezwarunkowej kooperacji, któr� „pan” maksymalnie wyzyskiwał, wy-
bieraj�c bezwarunkowe odst�pstwo. W konfrontacji z obcymi „pan” grał WZW, natomiast „sługa” grał bezwa-
runkowe odst�pstwo, uniemo�liwiaj�c tym samym uzyskanie „kooperacyjnej renty” wszystkim konkurentom 
„pana” [Grossman 2004]. Sk�din�d ze wzgl�du na brak jednoznacznych reguł dotycz�cych liczby zgłaszanych 
strategii, oraz inne uchybienia formalne i merytoryczne, turniej ten spotkał si� z bardzo powa�n� krytyk� niektó-
rych uczestników [Mathieu i in. 2004] . 
92 Ten ostatni postulat nie został wprost sformułowany w oryginalnym artykule w „Science” z 1981 r. 
93 Krytyczne uwagi pod adresem symulacji Axelroda za jej nazbyt optymistyczne spojrzenie na problem koope-
racji, zob. Lan Filipic, The Prisoner’s Dilemma and the Opportunity for Cooperation [2003].  
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tysi�c. Je�li jednak gra jest „perspektywiczna”, tzn. istnieje odpowiednio wysokie prawdopo-

dobie�stwo kontynuacji, wówczas w równowadze okazuje si� by� tak�e wiele par strategii 

nastawionych na kooperacj�. Jednym z przykładów jest wspomniana ju� strategia „wet za 

wet”. WZW jest w równowadze sama ze sob�, czyli je�li obydwaj gracze stosuj� WZW, �ad-

nemu z nich nie opłaca si� zmiana strategii na inn�. Innymi słowy graj�c przeciwko WZW nie 

mo�na uzyska� lepszego wyniku ni� ten, jaki osi�gnie si�, samemu graj�c WZW. Aby tego 

dowie��, wystarczy rozwa�y� jak�kolwiek strategi�, która w pewnym momencie gry nakazy-

wałaby zachowanie odmienne od WZW, czyli odst�pstwo mimo kooperacji partnera w po-

przedniej rundzie. Jak łatwo pokaza�, je�li prawdopodobie�stwo kontynuacji gry jest dosta-

tecznie wysokie, zysk oczekiwany z przyszłej wzajemnej kooperacji przewa�a nad jednora-

zowym zyskiem z jednostronnego odst�pstwa. Jakiekolwiek odej�cie od kooperacji zostanie 

bowiem w nast�pnym ruchu ukarane odst�pstwem przez drug� stron�. Je�li pierwotny odst�p-

ca b�dzie trwał przy swoim, obydwaj gracze zafiksuj� si� na nieefektywnych wypłatach nie-

kooperacyjnych. Z kolei gdy odst�pca b�dzie chciał wróci� do współpracy, b�dzie musiał 

jako pierwszy zagra� kooperacyjnie, co w danej rundzie przyniesie mu wypłat� „frajera”. Po-

wrót do efektywno�ci – nawet natychmiastowy – mo�e si� zatem odby� wył�cznie poprzez 

oddanie z nawi�zk� wcze�niejszego zysku z odst�pstwa. W tej sytuacji nie ma najmniejszego 

sensu odchodzenie od WZW, quod erat demonstrandum94.  

Paradoks iterowanego dylematu wi��nia polega na tym, �e w grze powtarzanej z na-

wet niezbyt wysokim prawdopodobie�stwem, dajmy na to 50% (co daje oczekiwan� liczb� 

zaledwie dwóch rund), „racjonalne” – w sensie niesprzeczno�ci z logik� indukcji wstecznej – 

mo�e by� stosowanie strategii kooperacyjnych (takich jak WZW), podczas gdy w przypadku 

dylematu wi��nia rozgrywanego cho�by najwi�ksz�, ale z góry ustalon� liczb� razy „racjo-

nalne” jest zasklepienie si� we wzajemnym odst�pstwie. Zestawienie tych dwóch teoretycz-

nych wyników jest tak kontr-intuicyjne, �e niektórych komentatorów prowadzi wr�cz do za-

kwestionowania sensowno�ci samej teorii. Jak uj�ł to Robert Murphy z ameryka�skiego od-

działu Instytutu Misesa, komentuj�c fakt, �e rzeczywiste zachowania osób bior�cych udział w 

eksperymentach odbiegaj� znacz�co od rozwi�za� dawanych przez teoretyków: „To nie zało-

�enie racjonalno�ci, ale obsesja na punkcie analizy równowagowej sprowadza na manowce 

ekonomistów głównego nurtu zajmuj�cych si� tymi grami” [Murphy 2002: it is not]95.  

                                                 
94 Wzajemne stosowanie WZW da oczywi�cie wypłaty symetryczne, jednak w my�l tzw. twierdzenia potoczne-
go, w równowadze mog� pozostawa� tak�e strategie prowadz�ce do bardzo nierównych wypłat.  
95 Pewnego smaczku tej krytyce dodaje fakt, �e Murphy jest przedstawicielem szkoły austriackiej, programowo 
neguj�cej empiryzm w ekonomii. Według „austriaków” wszelkie prawa ekonomii wywodzi si� na drodze de-
dukcji z podstawowego „Aksjomatu Działania”, uzupełnionego wedle potrzeby kilkoma twierdzeniami pomoc-
niczymi. Prawa te s� prawdziwe na mocy swej wewn�trznej logiki i jakiekolwiek próby ich testowania s� „rów-
nie bezsensowne jak «testowanie», czy wewn�trzne k�ty trójk�ta (w geometrii euklidesowej) maj� sum� 180 
stopni” [Murphy 2006]. Gwoli sprawiedliwo�ci trzeba przyzna�, �e wspomniany Aksjomat Działania („Wszyscy 
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Faktem jest, �e poj�cie „racjonalno�ci” w sensie, w jakim potocznie u�ywaj� go cał-

kiem rozs�dni ludzie, po prostu rozsadza ramy doskonałej równowagi podgrowej. Załó�my, 

�e n razy pod rz�d rozgrywamy z tym samym partnerem dylemat wi��nia o wypłatach zdefi-

niowanych w tabeli Tab. 3.1 (s. 76). Doskonała równowaga podgrowa ka�e nam (podobnie 

jak naszemu partnerowi) wybra� strategi� permanentnego odst�pstwa (ALL-D), co na zako�-

czenie da ka�demu wypłat� w wysoko�ci n. Powiedzmy jednak, �e przez chwil� rozwa�aliby-

�my zastosowanie strategii WZW (któr� potraktujemy tu jako modelowy przykład strategii 

kooperacyjnej) i mieliby�my przypuszczenie, �e inne osoby te� mog� by� skłonne do takiego 

wyboru. Co spotkałoby nas w najgorszym wypadku, gdyby�my podj�li ryzyko zagrania „wet 

za wet”? Otrzymaliby�my wypłat� n–1 (w pierwszej rundzie 0, a w nast�pnych po 1). Co na-

tomiast mogliby�my zyska�, gdyby przypadkiem nasz partner te� skłonny był do warunkowej 

kooperacji? Nasza wypłata wyniosłaby 3n. Rezygnuj�c tedy ze strategii równowagowej, zy-

skujemy szans� potrojenia całkowitej wypłaty za cen� ryzyka utraty marnej jednostki u�y-

teczno�ci. Skromna cena ryzyka jest w dodatku niezale�na od długo�ci gry, natomiast zysk ze 

wzajemnej kooperacji przyrasta liniowo z ka�d� rund�. Stosuj�c kryterium maksymalizacji 

oczekiwanej u�yteczno�ci, WZW opłaca si� zastosowa� je�li przyjmiemy, �e prawdopodo-

bie�stwo spotkania partnera tak�e stosuj�cego WZW przekracza 1/(2n–3)96. W przypadku gry 

dwunastorundowej wystarczy wi�c na przykład, �e prawdopodobie�stwo kooperacyjnego 

nastawienia ze strony partnera wynosi 5%, aby i dla nas korzystniejsze było pój�cie na 

współprac�. Czy jakikolwiek racjonalny gracz wzbraniałby si� przed podj�ciem takiego ryzy-

ka? Oczywi�cie podej�cie to idzie całkowicie na przekór indukcji wstecznej, która kamieniem 

w�gielnym czyni ostatni� rund� gry. W tym wypadku rozumowanie skupia si� na próbie osi�-

gni�cia obopólnie korzystnych wyników „od samego pocz�tku”.  

Troch� inaczej predykcyjn� ułomno�� doskonałej równowagi podgrowej uzasadnia 

Ken Binmore:  

[S]pójno�� podgrowa i indukcja wsteczna byłyby nieodparte w klasycznym uj�ciu 

teorii gier, w którym gry stanowi� kompletne i dosłowne reprezentacje strategicznych 

interakcji. Jednak teorii gier nie traktuje si� z reguły jako dosłownego opisu – u�ywa 

si� jej raczej w charakterze modelu bardziej zło�onych interakcji i nie ma powodu 

przypuszcza�, �e skonstruowana przez analityka ekstensywna posta� gry b�dzie wier-

nie oddawa� sposób my�lenia graczy analizuj�cych interakcj�” [Binmore i in. 2002: 

85].  

                                                                                                                                                         
ludzie podejmuj� działania.”) ró�ni si� zasadniczo od teoriogrowego aksjomatu racjonalno�ci („Wszyscy ludzie 
działaj� racjonalnie”).  
96 Dopuszczenie mo�liwo�ci, �e partner wybierze strategi� nierównowagow� jest samo w sobie odej�ciem od 
zało�e� standardowej teorii gier.  
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Jest to o tyle znamienne, �e w latach 1980-tych, w dobie pierwszych eksperymentów z 

gr� ultimatum, daj�c� wyniki sprzeczne z przewidywaniami teoretycznymi (omówienie w 

dalszej cz��ci), Binmore wyst�pował w obronie indukcji wstecznej [Bearden 2001: 5-6].  

Nieco „lu�niejsze” podej�cie do doskonałej równowagi podgrowej przyj�ł Pedro Dal 

Bó w swojej interesuj�cej pracy nt. ró�nic pomi�dzy dylematem wi��nia powtarzanym sko�-

czon� liczb� razy a dylematem wi��nia rozgrywanym „w cieniu przyszło�ci”, czyli przy z 

góry danym, stałym prawdopodobie�stwie rozegrania nast�pnej rundy. Sztywnej prognozie o 

całkowitym braku kooperacji w grach sko�czenie iterowanych nadał on charakter jako�ciowy. 

Dwie pierwsze z testowanych przez niego hipotez brzmi� nast�puj�co: 1) Im wi�ksze praw-

dopodobie�stwo kontynuacji gry, tym wy�szy poziom współpracy, oraz 2) Poziom współpra-

cy w grach sko�czenie iterowanych b�dzie ni�szy ni� w grach niesko�czenie iterowanych o 

takiej samej oczekiwanej długo�ci. Obydwie te hipotezy znajduj� potwierdzenie w wynikach 

przeprowadzonego przeze� eksperymentu. Ponadto Bó stwierdza te�, �e w grach sko�czenie 

iterowanych wyst�puje zjawisko wymierania kooperacji. Przejawia si� ono dwojako – po 

pierwsze, w danej grze wielorundowej prawdopodobie�stwo kooperacji maleje w kolejnych 

rundach, po drugie za� z jednej gry wielorundowej na drug�, w miar� nabywania do�wiadcze-

nia, badani coraz mniej skłonni s� podejmowa� ryzyko współpracy [Dal Bó 2003]. Ten 

pierwszy efekt znalazł potwierdzenie w szeregu innych bada�, w tym np. u Jamesa Andre-

oniego i Johna H. Millera, którzy swoje wyniki opublikowali w „The Economic Journal” pod 

wymownym tytułem Rational Cooperation in Finitely Repeated Prisoner’s Dilemma [1993].  

Andreoni i Miller podzielili badanych na 4 grupy eksperymentalne – w ka�dej z nich 

uczestnicy mieli rozegra� seri� dwudziestu 10-rundowych dylematów wi��nia o wypłatach: 

R=7, T=12, P=4, S=0. W pierwszej grupie ka�da z 10 rund danej gry rozgrywana była z lo-

sowo dobran� osob� („strangers”). W drugiej badani na czas ka�dej 10-rundowej gry ł�czeni 

byli z jedn�, losowo dobran� do tej gry osob�, a wi�c mogli bezpo�rednio budowa� reputacj� 

(„partners”). Trzecia grupa tym ró�niła si� od „partnerów”, �e w ka�dej grze badani mieli 

50% szans, �e poł�czeni zostali nie z �yw� osob�, lecz z programem komputerowym stosuj�-

cym strategi� „wet za wet” („computer50”). Aby wykluczy� ewentualno��, �e w tym ostatnim 

przypadku badani b�d� bardziej skłonni do współpracy ze wzgl�du na znajomo�� wyja�nionej 

im strategii WZW, wprowadzono jeszcze czwart� grup�, któr� tak�e zaznajomiono z WZW, 

tyle �e prawdopodobie�stwo poł�czenia z komputerowym symulatorem w którejkolwiek z 

gier wynosiło zaledwie 1/1000 („computer0”).  
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Rys. 3.1 Kooperacja w sko�czenie powtarzanym dylemacie wi��nia 

 

ródło: Andreoni, Miller 1993: 576. 

Rys. 3.1 pokazuje �redni odsetek wyborów kooperacyjnych w kolejnych rundach, za-

gregowany po wszystkich 20 grach. Mo�na na nim zaobserwowa� kilka charakterystycznych 

faktów. Po pierwsze, we wszystkich grupach pocz�tkowy poziom kooperacji radykalnie od-

biega od doskonałej równowagi, która przewiduje permanentne odst�pstwo. Po drugie, gry 

prowadzone z tym samym partnerem cechuje daleko wi�ksza współpraca ni� gry toczone z 

obcymi. Dodatkowo poziom współpracy zwi�ksza si�, je�li badani maj� 50% szans, �e tak 

naprawd� poł�czeni b�d� z partnerem graj�cym WZW. Po trzecie wreszcie, w ka�dej grupie 

daje si� zaobserwowa� zjawisko wymierania kooperacji, która na koniec spada poni�ej 10% 

(z wyj�tkiem grupy „computer50”, gdzie współpraca spada do nieznacznie wy�szego pozio-

mu).  
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Interesuj�c� z naszego punktu widzenia modyfikacj� dylematu wi��nia jest wprowa-

dzenie sekwencyjno�ci ruchów, bowiem w pojedynczej rundzie gry redystrybucyjnej gracze 

najpierw wybieraj� poziom redystrybucji, a dopiero wówczas decyduj� o wysoko�ci dobro-

wolnego wsparcia.  

W pewnych �rodowiskach symulacyjnych wprowadzenie sekwencyjno�ci w �aden 

sposób nie wpływa na wyniki. Tak na przykład Axelrod i Hamilton, relacjonuj�c opisan� 

wcze�niej symulacj� turniejow�, stwierdzaj�:  

Model zakłada, �e wybory dokonywane s� równocze�nie w dyskretnych odst�pach 

czasowych. Dla wi�kszo�ci celów analitycznych jest to równowa�ne ci�głej interakcji 

w czasie, przy czym okres czasu obowi�zuj�cy w modelu odpowiadałby minimalnemu 

okresowi czasu pomi�dzy zmian� zachowania przez jedn� stron� i reakcj� na t� zmia-

n� drugiej strony. I jakkolwiek model traktuje te wybory symultanicznie, nie sprawi-

łoby wielkiej ró�nicy, gdyby traktowa� je sekwencyjnie [Axelrod, Hamilton, 1981: 

1392-3].  

Wyniki eksperymentów, w których uczestniczyli ludzie, dowodz�, �e sekwencyjno�� 

ruchów mo�e mie� do�� istotny wpływ na dokonywane wybory. Wpływ ten przejawia si� 

ewidentnie na przekór doskonałej równowadze podgrowej, która prognozuje dokładnie taki 

sam wynik gry, jak w przypadku wersji symultanicznej. Ken Clark i Martin Sefton przepro-

wadzili badania sekwencyjnego dylematu wi��nia na do�� du�ych próbach w Stanach Zjed-

noczonych i Wielkiej Brytanii, skupiaj�c uwag� na decyzjach drugiego gracza, który �wiadom 

był ju� wyboru dokonanego przez partnera98. Spo�ród badanych czynników istotne okazały 

si� trzy. Po pierwsze, decyzje drugiego gracza w bardzo istotny sposób zale�ały od wyboru 

poprzednika – o ile współprac� na współprac� odpowiadało ok. 30-40% second movers, o tyle 

odpowiedzi� na odst�pstwo było praktycznie zawsze odst�pstwo. Po drugie, podobnie jak w 

wersji symultanicznej, kooperacja miała tendencj� spadkow�. Wreszcie po trzecie, na warun-

kow� współprac� istotny wpływ miała wysoko�� wypłaty kusz�cej do odst�pstwa (T) – wy�-

                                                 
97 W gruncie rzeczy mo�na twierdzi�, �e sekwencyjna wersja DW jest znacznie starsza od synchronicznej. Pro-
blem b�d�cy w swej istocie sekwencyjnym dylematem wi��nia dostrzegł np. David Hume w relacji mi�dzy 
dwoma s�siaduj�cymi ze sob� rolnikami: „Twoje zbo�e dojrzało dzisiaj, moje dojrzeje jutro. Byłoby z korzy�ci� 
dla nas obu, gdybym ja dzi� z tob� pracował, a ty wspomógłby� mnie jutro. Jednak nie mam ku tobie �yczliwo-
�ci, a wiem, �e i ty mnie ni� nie darzysz. Przeto nie b�d� podejmował �adnego wysiłku na twój rachunek; a gdy-
bym pracował z tob� na swój własny rachunek, spodziewaj�c si� wzajemno�ci, wiem, �e doznam zawodu i pró�-
no zdałbym si� na tw� wdzi�czno��. Oto zostawiam ci� wi�c w pracy samego, a ty potraktujesz mnie tak samo. 
Zmieni si� pora roku i obaj stracimy zbiory z braku wzajemnego zaufania i bezpiecze�stwa” [cytat za: Kuhn 
2003].  
98 Ka�dy z uczestników rozgrywał 10 partii DW. Ci sami gracze nigdy nie byli ł�czeni w par� dwukrotnie, o 
czym wszystkich uprzednio poinformowano.   



 88 

sza wypłata, podnosz�c koszt kooperacji, prowadziła do cz�stszych odst�pstw99. Nie stwier-

dzono natomiast zmian w strukturze decyzji pod wpływem podwojenia wszystkich wypłat w 

macierzy gry [Clark, Sefton, 1997].  

William R. Nelson i Jose M. Plehn-Dujowich [2005] przeprowadzili eksperyment, w 

którym skupili si� wprost na porównaniu sekwencyjnej wersji dylematu wi��nia z wersj� sy-

multaniczn�. Ka�dy z badanych rozgrywał cztery 25-rundowe partie DW (ka�d� z innym lo-

sowo dobranym partnerem), w tym dwie sekwencyjne i dwie symultaniczne, rozgrywane na 

przemian. Interesuj�c� cech� eksperymentu było przedstawienie badanym istoty dylematu 

wi��nia bez odwoływania si� do macierzy wypłat. W ka�dej rundzie mieli oni po prostu pod-

j�� decyzj�, czy przydzielone 40 centów zachowa� dla siebie, czy przekaza� je partnerowi 

(przy czym w wypadku przekazania kwota ulegała podwojeniu).  

Ogólny poziom kooperacji był niemal identyczny w obydwu warunkach i utrzymywał 

si� przez wi�ksz� cz��� gry na poziomie ok. 60%, by w ostatniej, 25-tej rundzie spa�� poni�ej 

30%. Zasadnicza ró�nica miała miejsce w rundzie przedostatniej – o ile w przypadku gry se-

kwencyjnej kooperacja wci�� pozostawała w niej na niezmienionym poziomie, o tyle w grze 

symultanicznej poziom kooperacji zacz�ł ju� wyra�nie spada� (do ok. 40%). Przebieg ostat-

nich 5 rund przedstawia Rys. 3.2. 

Rys. 3.2 Kooperacja w symultanicznym i sekwencyjnym DW 

 

ródło: Nelson, Plehn-Dujowich 2005: 6. 

Autorzy interpretuj� to jako silniejsz� rol� rozumowania opartego o reguł� indukcji 

wstecznej w symultanicznym DW. Wydaje si� jednak, �e rozumowanie badanych było po-

                                                 
99 Pewnym mankamentem warunku eksperymentalnego „podwójne kuszenie” było podniesienie wypłat za jed-
nostronne odst�pstwo do takiego poziomu, �e odst�pienie od współpracuj�cego partnera stawało si� równocze-
�nie strategi� optymaln� „społecznie”, tj. maksymalizuj�c� sum� wypłat.  
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dobne w obydwu przypadkach – zakładali interesown� wzajemno�� partnera, czyli przewidy-

wali, �e b�dzie on odwzajemniał kooperacj� tak długo, jak długo b�dzie mógł sam co� na tym 

zyska�. St�d wynikało, �e ostatnia decyzja w grze b�dzie niekooperacyjna, zatem nie było 

ekonomicznego sensu anga�owa� si� w kooperacj� przy podejmowaniu decyzji przedostat-

niej. Ró�nica polegała na tym, �e w grze symultanicznej ła�cuch decyzji składał si� z 25 

ogniw (i przedostatnie ogniwo przypadało w przedostatniej rundzie gry), natomiast w grze 

sekwencyjnej ła�cuch miał 50 ogniw (a wi�c przedostatnie ogniwo przypadało w ostatniej 

rundzie gry). Abstrahuj�c od interpretacji, bezsporny jest spadek kooperacji w ostatniej fazie 

gry (w obu jej wersjach).  

��3$�
����� 
�	��	�� � 


Dotychczasowe rozwa�anie skupiały si� na pierwotnej i najprostszej wersji dylematu 

wi��nia, w której ka�dy z graczy stawiany był wobec dychotomicznego wyboru pomi�dzy 

kooperacj� a odst�pstwem. Poniewa� jednak gra redystrybucyjna b�d�ca pierwszorz�dnym 

przedmiotem naszego zainteresowania daje graczom mo�liwo�� stopniowania swoich wybo-

rów, kilka słów po�wi�cimy teraz dylematowi wi��nia z przestrzeni� dopuszczalnych strategii 

rozszerzon� tak, by (w pojedynczej rundzie) obejmowała stopnie po�rednie mi�dzy pełn� ko-

operacj� a całkowitym odst�pstwem. Rozszerzenia tego mo�na dokona� poprzez zastosowa-

nie interpolacji liniowej. Zamiast dychotomii odst�pstwo-kooperacja gracz mo�e wybra� do-

woln� liczb� s mi�dzy zerem (pełne odst�pstwo), a jedno�ci� (pełna kooperacja). Je�li przez si 

oznaczymy wybór gracza i, a przez sj wybór dokonany przez jego partnera j, wówczas stosu-

j�c oznaczenia z Tab. 3.1 (s. 76) wypłaty z pojedynczej rundy mo�emy zapisa� nast�puj�co:  

wi(si,sj) = sisjR + si(1–sj)S + (1–si)sjT + (1–si)(1–sj)P 

Jak łatwo zauwa�y�, w przypadku wyborów „skrajnych” macierz wypłat upro�ci si� 

do postaci z Tab. 3.1: obopólna kooperacja da obydwu graczom po R, obopólne odst�pstwo 

przyniesie ka�demu P, jednostronne odst�pstwo da T odst�pcy i S „frajerowi”. Tak rozsze-

rzon� wersj� dylematu wi��nia Tom Verhoeff okre�lił mianem „dylematu handlowca” [tra-

der’s dilemma] ze wzgl�du na jej podobie�stwo do sytuacji, jakie powszechnie wyst�puj� w 

handlu (barman mo�e nie tylko zaserwowa� nam piwo, albo odprawi� nas z kwitkiem, ale 

mo�e tak�e w ró�nym stopniu rozcie�czy� to piwo wod�, sprzedawca mo�e posługiwa� si� 

oszukan� wag�, itp.). Ze wzgl�du na ten rys mo�na uzna�, �e dylemat handlowca jest bardziej 

realistycznym modelem sytuacji społecznych od tradycyjnego DW [Verhoeff 1998].  

W tak zmodyfikowanej grze Verhoeff demonstruje ci�gły odpowiednik dychotomicz-

nej strategii „wet za wet”, jak równie� jej dwie modyfikacje umo�liwiaj�ce bardziej elastycz-
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n� reakcj� na ruchy partnera. Obie te modyfikacje id� w kierunku uczynienia z WZW strategii 

bardziej skłonnej do wybaczenia odst�pstwa, a przez to umo�liwiaj�cej powrót do kooperacji 

po „przypadkowym” zagraniu niekooperacyjnym z której� strony. Zmodyfikowana strategia 

zostaje okre�lona jako „WZW z tłumikiem r” (WZWTr)100. W pierwszej rundzie gra ona 1, 

natomiast w nast�pnych rundach gra �redni� wa�on� z jedynki i poprzedniego ruchu przeciw-

nika. Ogólnie w rundzie t+1 WZWTr zagra  

( ) tjti srrs ,1, 11 −+⋅=+ , gdzie 0 � r � 1 

Strategi� t� mo�na traktowa� jako mikstur� składaj�c� si� ze zwykłego WZW (r=0), 

doprawionego w odpowiedniej proporcji bezwarunkow� kooperacj� (r=1). Verhoeff dowodzi, 

�e o ile „tłumik” nie jest zbyt silny, a gra ma dostatecznie du�e prawdopodobie�stwo konty-

nuacji, WZWTr jest strategi� stabiln�, tzn. stanowi�c� najlepsz� odpowied� na sam� siebie 

(podobnie jak zwykły WZW w dychotomicznym iterowanym dylemacie wi��nia). Verhoeff 

proponuje te� dalsze udoskonalenie strategii poprzez wprowadzenie modulacji tłumika101. 

Modulacja polega na dopasowaniu poziomu tłumienia do zachowania partnera interakcji – w 

przypadku permanentnego braku kooperacji tłumienie szybko zanikałoby, obna�aj�c pełn� 

moc represyjn� zwykłego WZW, z drugiej za� strony dzi�ki modulacji szybciej dochodziłoby 

do odbudowy pełnej kooperacji po niezamierzonym jej spadku. Jak stwierdza autor: „Wst�p-

ne symulacje pokazały, �e WZWT, zwłaszcza za� jego modulowany wariant WZWMT do-

brze sprawuj� si� w turniejach” [Verhoeff 1998: 11]. Ciekawa jest te� zaproponowana przez 

Verhoeffa interpretacja tego wyniku:  

Kara [za odst�pstwo] powinna by� przynajmniej na tyle surowa, by wypłata dru-

giego gracza w ka�dym wypadku spadała poni�ej poziomu cechuj�cego wzajemn� 

kooperacj�. L�ejsza kara nie mogłaby działa� odstraszaj�co. Jednak kara nie musi by� 

maksymalna, powinna tylko by� wystarczaj�co surowa, by uczyni� odst�pstwo mniej 

opłacalnym od kooperacji. W gruncie rzeczy, aby zmaksymalizowa� szans� powrotu 

do wzajemnej współpracy, kara powinna by� mo�liwie najłagodniejsza. W praktyce 

cz�sto si� o tym zapomina, a jest nawet tendencja, by kara była dotkliwsza od prowo-

kuj�cego j� wyst�pku [Verhoeff 1998: 11].  

Otwarte pozostaje pytanie, na ile powy�sze uwagi odnie�� mo�na do rzeczywistego 

zachowania ludzi, wzi�wszy pod uwag� ograniczenia ludzkiej percepcji, jak równie� nasze 

niedoskonałe zdolno�ci kalkulacyjne. Mo�e si� bowiem okaza�, �e utrzymywanie stopnia 

represji tu� powy�ej granicy, pod któr� opłacalne staje si� porzucenie kooperacji, zostanie 

przez badanych przeoczone i wbrew przewidywaniom stanowi� b�dzie zach�t� do stosowania 
                                                 
100 Oryginalna nazwa to r-Damped Tit-for-Tat (DTFTr). 
101 Oryginalna nazwa to Adaptive r-Damped Tit-for-Tat (ADTFTr).  
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strategii niekooperacyjnych. W szczególno�ci tyczy� si� to mo�e osób stosuj�cych strategie 

rywalizacyjne, przez co rozumiem tu strategie d���ce do wykorzystania słabo�ci przeciwnika 

i uzyskania jak najlepszego wyniku jego kosztem. Antytez� strategii rywalizacyjnej jest „wet 

za wet”, który ze swej istoty nigdy nie mo�e osi�gn�� wyniku lepszego od partnera interakcji. 

Strategia rywalizacyjna b�dzie natomiast testowa� przeciwnika, podejmuj�c próby jedno-

stronnego odst�pstwa i obserwuj�c jego reakcje. W przypadku ludzi z krwi i ko�ci łagodno�� 

kary, nawet je�li uczyniła ona odst�pstwo od kooperacji troszk� nieopłacalnym, mo�e zosta� 

poczytana za oznak� słabo�ci i zach�ci� do dalszych „testów”, podczas gdy natychmiastowa 

silna retorsja mo�e stanowi� czytelny sygnał, �e przeciwnik nie nale�y do naiwnych i próby 

wyzyskania jego kooperacyjnego nastawienia z góry skazane s� na niepowodzenie102.  

Dylemat wi��nia z rozszerzonym zestawem opcji, umo�liwiaj�cym wybór po�redni 

mi�dzy pełn� kooperacj� a pełnym odst�pstwem, uczyniono w ostatnich latach przedmiotem 

symulacji komputerowych. Jak podsumowuj� Paul J. Darwen i Xin Yao: „Ogólnie rzecz bio-

r�c, badania te prowadz� do wniosku, �e po wprowadzeniu po�rednich opcji wzajemna ko-

operacja wci�� wyst�puje, jednak nie jest ona ani tak cz�sta, ani tak stabilna jak w przypadku 

dychotomicznym”. Cytuj�c za� Marcusa Freana, dodaj�: „wszelkie działania kooperacyjne, 

jakie si� pojawiły, nie zmierzały do osi�gni�cia całkowitej kooperacji” [Darwen, Yao, 2001: 

987]. Darwen i Yao starali si� dociec przyczyn takiego stanu rzeczy, analizuj�c wyniki symu-

lacji komputerowej podobnej do Turnieju Axelroda, lecz dopuszczaj�cej na kolejnych etapach 

mutacje i krzy�owanie genetyczne (strategie zdefiniowane zostały jako sieci neuronowe). 

Zwrócili oni uwag� na dwa czynniki utrudniaj�ce wyst�pienie maksymalnej kooperacji, z 

których pierwszy opisuj� nast�puj�co:  

[G]dy proces ewolucyjny stabilizuje si�, gwałtownie spada zró�nicowanie beha-

wioralne populacji, tak �e wszystkie strategie wybieraj� ten sam wynik z maj�cej wy-

miary n×n macierzy wypłat. Poniewa� ka�da podmacierz o wymiarach 2×2 sama w 

sobie jest dylematem wi��nia, odpowiada to sytuacji, w której wszyscy gracze przez 

cały czas wybieraj� odst�pstwo; du�o czasu musi upłyn��, zanim jaka� mutacja do-

prowadzi do powstania inwazyjnej strategii, która podniesie ogólny poziom współpra-

cy” [Darwen, Yao, 2001: 993]103.  

                                                 
102 W�ród wyników naszego eksperymentu z gr� redystrybucyjn� mo�emy wskaza� przypadek skuteczno�ci tego 
rodzaju drako�skiej retorsji ze strony altruistycznie nastawionego „bogatego” (zob. gry 51 i 128 w Aneksie).  
103 Tytułem ciekawostki odnotujmy, �e drugim czynnikiem było pojawianie si� w toku ewolucji pary asyme-
trycznych strategii b�d�cych w symbiozie (nazwijmy je umownie A i B). Zarówno strategia A jak i B, graj�c 
przeciwko samej sobie, nie osi�gały pełnej kooperacji, jednak osi�gały j� graj�c A przeciwko B. Pary takie oka-
zywały si� wyj�tkowo odporne na inwazj� ze strony nowych zmutowanych strategii i, cytuj�c autorów, „pełniły 
one funkcj� blokad na drodze do pełnej kooperacji” [Darwen, Yao, 2001: 987].  
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Jakkolwiek powy�sza obserwacja poczyniona została na podstawie analizy procesów 

zachodz�cych w modelu ewolucyjnym, ma ona te� pewien rys uniwersalny, który mo�na od-

nie�� do gry redystrybucyjnej. Chodzi mianowicie o spostrze�enie, i� w grach o strukturze 

ci�głego dylematu wi��nia podnoszenie poziomu współpracy ka�dorazowo wymaga pewnego 

wysiłku, zwi�zanego z podejmowaniem ryzyka jednostronnej kooperacji. Mo�na si� zatem 

spodziewa�, �e ze wzgl�du na ostro�no�� uczestników gry, pełna współpraca przejawiaj�ca 

si� całkowit� eliminacj� redystrybucji politycznej, przy odpowiednio wysokim wsparciu pry-

watnym, nale�e� b�dzie do rzadko�ci. Taka sytuacja odpowiadałaby sk�din�d wspomnianym 

wcze�niej wynikom eksperymentów z dychotomicznym dylematem wi��nia, w których z re-

guły obserwuje si� tylko cz��ciow� kooperacj�.  

(����������
��-���
������� 


Zamykaj�c rozwa�ania na temat dylematu wi��nia, poruszymy jeszcze kwesti� komu-

nikacji pomi�dzy uczestnikami gry. Zasadne jest pytanie, w jakim stopniu dopuszczenie ko-

munikacji stanowi� mo�e czynnik sprzyjaj�cy osi�gni�ciu wzajemnej kooperacji. Sama mo�-

liwo�� wymiany zda� nie zmienia bowiem materialnej struktury gry – w dalszym ci�gu jedy-

n� strategi� dominuj�c� w pojedynczej rundzie jest odst�pstwo, za� jakiekolwiek deklaracje o 

gotowo�ci do współpracy mog� a posteriori okaza� si� jedynie prób� wystrychni�cia na dudka 

partnera interakcji. Wyniki eksperymentów rozstrzygaj� t� kwesti� całkiem jednoznacznie: 

komunikacja prowadzi do radykalnego wzrostu zachowa� kooperacyjnych w grupie badanej. 

Efekt komunikacyjny w sko�czenie iterowanym dylemacie wi��nia doskonale ilustruj� wyni-

ki bada� Marka R. Isaaca i Jamesa M. Walkera z drugiej połowy lat 80-tych. W ich ekspery-

mencie badani byli ł�czeni w pary, w których rozgrywali 10 rund typowego dylematu wi��-

nia, po czym nast�powała krótka przerwa i pary po raz wtóry przechodziły przez 10 rund gry. 

Badani przypisani byli do jednej z trzech grup eksperymentalnych: w pierwszej, kontrolnej, 

jakakolwiek komunikacja była niemo�liwa (BK/BK), w drugiej mo�liwa była komunikacja 

tylko przed pierwsz� tur� gry (K/BK); w trzeciej natomiast komunikacj� umo�liwiono jedynie 

w przerwie przed rozpocz�ciem drugiej tury (BK/K).  
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Rys. 3.3 Kooperacja a mo�liwo�� komunikacji 

 

ródło: Isaac, Walker 1988, za: Lev-on 2005+: 3. 

W obu grupach nie mog�cych porozumie� si� przed pierwsz� tur�, u�redniona trajek-

toria gry wygl�dała niemal identycznie – zaczynała si� od połowicznej kooperacji, która stop-

niowo spadała, by w ostatniej rundzie pierwszej tury zej�� do ok. 10% (Rys. 3.3). Druga tura 

wygl�dała bardzo podobnie w grupie, która nadal nie mogła si� komunikowa�, z t� ró�nic�, 

�e stopie� współpracy był ni�szy na pocz�tku i szybciej zmierzał do zera, natomiast w grupie, 

której w przerwie umo�liwiono wymian� zda�, druga tura zacz�ła si� od 60% kooperacji, 

która w toku kolejnych rund podnosiła si� a� do przekroczenia 90% na koniec gry. Tymcza-

sem grupa maj�ca mo�liwo�� komunikacji wył�cznie przed pierwsz� tur�, przez cały ekspe-

ryment utrzymywała bardzo wysoki stopie� kooperacji, okresowo si�gaj�cy nawet 100% 

[Lev-on 2005+: 3]. Dane te silnie sugeruj�, �e w iterowanej grze redystrybucyjnej efektyw-

no�� systemu mogłaby zosta� znacznie podniesiona, gdyby uczestnikom udost�pniono kanały 

wzajemnej komunikacji104.  

%��
�
���'����


W sekwencyjnym dylemacie wi��nia gracz wykonuj�cy pierwszy ruch mógł zdecy-

dowa� si� na kooperacj�, je�li oczekiwał, �e ma do czynienia z partnerem nastawionym na 

warunkow� współprac�. Je�li prawdopodobie�stwo trafienia na tak� osob� jest dostatecznie 

du�e, wówczas oczekiwana u�yteczno�� kooperacji jest wi�ksza od oczekiwanej u�yteczno�ci 

odst�pstwa. Decyzja pierwszego gracza w zasadniczy sposób zale�y zatem od oszacowania 

tego prawdopodobie�stwa, czyli od przekonania, �e drugi gracz odwzajemni okazan� mu 

                                                 
104 Hipotez� t� po�rednio potwierdzaj� wypowiedzi badanych w kwestionariuszu poeksperymentalnym.  
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�yczliwo��. Poniewa� podejmuj�c decyzj� kooperacyjn�, pierwszy z graczy niejako składa 

swój los w r�ce partnera, mo�na powiedzie�, �e istot� sekwencyjnego DW jest relacja mi�dzy 

zaufaniem a spolegliwo�ci�105. Ten aspekt gry uwypuklił David Kreps, proponuj�c gr� o 

strukturze zbli�onej do sekwencyjnego DW, któr� wprost nazwał „gr� w zaufanie” [Mittone 

2003]. Ci�gł� wersj� gry w zaufanie (zwan� te� gr� inwestycyjn�) po raz pierwszy studiowali 

eksperymentalnie Joyce Berg, John Dickhaut i Kevin McCabe w 1995 r. W grze tej sekwen-

cyjnie podejmowane s� dwie decyzje. Pierwsza osoba, inwestor [truster], otrzymuje od ekspe-

rymentatora pewn� kwot� pieni�dzy (k), po czym decyduje jak� cz��� otrzymanej kwoty 

( kp ≤ ) przekaza� drugiej osobie, powiernikowi [trustee]. Przekazana kwota jest przemna�a-

na przez okre�lony współczynnik ( 1>α ), po czym druga osoba decyduje, jak� cz��� tej po-

wi�kszonej kwoty ( pz α≤ ) zwróci� pierwszej osobie106. Ko�cowe wypłaty obu graczy wy-

gl�daj� wi�c nast�puj�co:  

Gracz 1:  zpkw +−=1  

Gracz 2:  zpw −= α2  

W grze jednokrotnej b�d� sko�czenie powtarzalnej doskonała równowaga podgrowa 

nakazuje, by powiernik nic nie zwracał inwestorowi (z=0), w zwi�zku z czym inwestor – 

przewiduj�c takie zachowanie partnera – nie powinien podejmowa� �adnej inwestycji (p=0). 

W tej sytuacji gra w zaufanie powinna raczej nazywa� si� „gr� w nieufno��”, ko�cz�c si� par� 

wypłat k dla Gracza 1 i zero dla Gracza 2. Potencjalny społeczny zysk z kooperacji, równy 

( )p1−α , zostaje utracony.  

W przegl�dowym artykule Colin F. Camerer i Ernst Fehr podsumowuj� wyniki do-

tychczasowych eksperymentów z gr� w zaufanie nast�puj�co:  

Z reguły w eksperymentach przeprowadzanych w szeregu rozwini�tych krajów 

�rednia wysoko�� inwestycji oscyluje wokół połowy kwoty maksymalnej, cho� po-

mi�dzy badanymi wyst�puj� znacz�ce ró�nice. Powiernicy na ogół oddaj� kwot� nie-

co ni�sz� od inwestycji, tak �e zaufanie nie do ko�ca popłaca. Kwota zwracana przez 

                                                 
105 To samo mo�na odnie�� do sekwencyjnej gry redystrybucyjnej, w której pierwszy gracz („ubogi”) wstrzymu-
j�c si� od redystrybucji politycznej, mo�e liczy� na to, �e jego pow�ci�gliwo�� zostanie doceniona przez dobro-
wolny transfer ze strony drugiego gracza („bogatego”).  
106 Dwuznaczno�� angielskiego słowa „trust” (zaufanie, powiernictwo finansowe), jak równie� alternatywne 
okre�lenie tej gry jako investment game, sugeruje mo�liwo�� dwojakiej interpretacji decyzji Gracza 1. Według 
interpretacji „społecznej” decyzja ta odzwierciedla ch�� budowania dobra wspólnego poprzez obdarzenie zaufa-
niem drugiej osoby, natomiast w my�l interpretacji „ekonomicznej” decyzja ta dotyczy ryzykownej inwestycji, 
maj�cej przynie�� indywidualny profit. Mo�na postawi� hipotez�, �e nadanie grze kontekstu „społecznego” 
podniosłoby poziom kooperacji Gracza 2, natomiast nadanie kontekstu „ekonomicznego” obni�yłoby poziom 
kooperacji w stosunku do gry „bezkontekstowej”. Taki rezultat dowodziłby wpływu intencji przypisywanych 
partnerowi na wynik gry. Oczywi�cie wi�kszo�� eksperymentów, zarówno z t� gr�, jak i z innymi, przeprowa-
dzana jest przy u�yciu mo�liwie neutralnej terminologii.  
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powierników zwi�ksza si� wraz ze wzrostem inwestycji, co mo�na zinterpretowa� ja-

ko pozytywn� wzajemno�� b�d� poczucie zobowi�zania, by wi�cej odda� inwestoro-

wi, który okazał zaufanie [Camerer, Fehr 2003: 18]. 

W pierwotnym eksperymencie Berga, Dickhauta i McCabe’a, inwestor otrzymywał 10 

dolarów na ewentualn� inwestycj�, której kwota była nast�pnie potrajana (k=10, �=3). Bada-

nie przeprowadzone było w dwóch rzutach, przy czym w drugim rzucie uczestników infor-

mowano uprzednio o zachowaniu ich poprzedników z pierwszego rzutu („historia społecz-

na”). Spo�ród 32 inwestorów z pierwszego rzutu („bez historii”) tylko dwóch nie przekazało 

nic (p=0), podczas gdy pi�ciu przekazało cał� otrzyman� kwot� (p=k=10). Spo�ród 28 inwe-

storów z drugiego rzutu trzech nie przekazało nic, a siedmiu dokonało maksymalnej mo�liwej 

inwestycji. Podsumowanie wyników zawiera Tab. 3.4.  

Tab. 3.4 Wyniki jednokrotnej gry w zaufanie 

 Bez historii Z histori� 

[1] �rednia inwestycja (p) $5,16 $5,36 

[2] �redni zwrot (z) $4,66 $6,46 

[3] Bilans inwestycji (z – p) –$0,50 +$1,10 

[4] Liczba zwróconych inwestycji (z – p � 0) 50% 71% 


ródło: Berg i in. 1995.  

Jest do�� interesuj�ce, �e w grupie zaznajomionej z „histori� społeczn�” wiedza o 

ogólnej nieopłacalno�ci inwestycji nie zmniejszyła zaufania inwestorów, natomiast znajo-

mo�� tych danych doprowadziła do radykalnego wzrostu kooperacji ze strony powierni-

ków107. Autorzy nie daj� przekonuj�cej interpretacji tego zjawiska, natomiast w podsumowa-

niu odnotowuj� ewidentne odej�cie przez badanych od doskonałej równowagi w obydwu wa-

runkach eksperymentalnych. Porównuj� te� wyniki gry w zaufanie z wynikami gry dyktator-

skiej, która stanowi wła�ciwie indywidualny problem decyzyjny (jedna osoba dostaje kwot� 

pieni�dzy, z której dowoln� cz��� mo�e przekaza� drugiej osobie; druga osoba jest tylko bier-

nym odbiorc�):  

[W] podwójnie �lepej grze dyktatorskiej 77 badanych, którzy otrzymali od ekspe-

rymentatora po 10 dolarów, przeci�tnie odesłało [drugiej osobie] 11 centów z ka�dego 

otrzymanego dolara; kontrastuje to z zachowaniem 55 badanych z obu naszych grup 

eksperymentalnych (…), którym przesłano pieni�dze – odesłali oni z powrotem �red-
                                                 
107 Badanych poinformowano, jak� kwot� �rednio zwracali powiernicy obdarzeni przez inwestorów 1 dolarem, 
jak� kwot� �rednio zwracali ci, którzy otrzymali 2 dolary, itd. Na 9 poziomów inwestycji (od $1 do $10, z wy-
j�tkiem $9, poniewa� nikt nie zainwestował takiej kwoty), 5 poziomów przyniosło straty, dwa wyszły na zero, a 
tylko dwa ($5 i $10) dały zysk inwestorom.  
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nio 35 centów z ka�dego otrzymanego dolara. Sugeruje to, �e uprzednia sygnalizacja, 

tj. wysyłanie pieni�dzy w grze inwestycyjnej, mo�e mie� kluczowe znaczenie dla od-

wzajemniania [zachowa�]. Gdy badani postawieni w pozycji dobrowolnego dyktatora 

po prostu dostaj� od eksperymentatora kwot� pieni�dzy (…), nie ma �adnego powodu 

do wzajemno�ci [Berg i in. 1995: 137-8]. 

Opisana powy�ej gra w zaufanie ma te� szereg swoich uproszczonych wersji, w któ-

rych ka�dy z graczy ma do wyboru tylko dwie ustalone opcje działania108. Kevin McCabe, 

inicjator pierwotnego eksperymentu z 1995 r., kontynuował badania nad gr� w zaufanie wraz 

z Mary Rigdon i Vernonem Smithem, stosuj�c minigr�, w której inwestor mógł wybra� bez-

pieczny podział puli ($20 dla siebie i $20 dla partnera) albo te� przekaza� decyzj� partnerowi, 

który mógł wówczas wybra� pomi�dzy par� równych wypłat ($25, $25), a korzystniejsz� dla 

siebie par� ($15, $30).  

Rys. 3.4 Minigra w zaufanie (McCabe, Rigdon, Smith 2003) 

 
Doskonała równowaga podgrowa (DRP) ko�czy gr� wynikiem ($20, $20), który w 

sensie Pareto ust�puje wynikowi ($25, $25), b�d�cemu maksimum społecznym (MS), przy-

nosz�cym najwi�ksz� sum� wypłat (Rys. 3.4). Ka�dy uczestnik przechodził przez 20 rund tej 

minigry, przy czym w zale�no�ci od grupy eksperymentalnej, do której został przydzielony, 

dobór w pary na ka�dym etapie był albo czysto losowy, albo opierał si� o dotychczasowe za-

chowanie badanych. W tym drugim przypadku po ka�dej rundzie obliczano skłonno�� do ko-

operacji ka�dego inwestora (jak cz�sto okazywał zaufanie) i ka�dego powiernika (jak cz�sto 

odwzajemniał okazane mu zaufanie). Nast�pnie rangowano inwestorów od najbardziej do 

najmniej ufnego i podobnie rangowano powierników od najbardziej do najmniej godnego 

zaufania. W kolejnej rundzie pierwsz� par� tworzyli inwestor i powiernik z rang� 1, drug� 

par� inwestor i powiernik z rang� 2, itd. Celem eksperymentu było sprawdzenie, czy takie 

grupowanie [clustering] kooperacyjnie nastawionych graczy ułatwi podtrzymanie kooperacji, 

                                                 
108 Dychotomizacja ci�głego zbioru strategii jest do�� cz�sto stosowan� praktyk� eksperymentaln�. Uproszczon� 
wersj� gry odró�nia si� z reguły od wersji ci�głej dodaniem przedrostka „mini-”.  W przypadku gry zaufania 
chronologicznie pierwsze były wła�nie minigry. 
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jak ma to miejsce np. w symulacyjnych badaniach z powtarzanym dylematem wi��nia109. 

Wyniki dowiodły, �e efekt grupuj�cy jest bardzo silny i wyst�puje on zarówno po stronie in-

westorów, jak i po stronie powierników (zaznaczy� tu trzeba, �e badani nie byli �wiadomi 

według jakiej procedury ł�czeni s� w pary).  

Rys. 3.5 Kooperacja w minigrze inwestycyjnej. 

a) odsetek ufnych inwestorów 

 

b) odsetek godnych zaufania powierników 

 

ródło: McCabe, Rigdon, Smith 2003: 11.  

Przy doborze losowym (jasnoszare linie na wykresach) zaufanie inwestorów wykazy-

wało do�� systematyczn� tendencj� spadkow� od pocz�tkowych 50% do poziomu 20-30%, 

natomiast warunkowa kooperacja ze strony powierników obdarzonych zaufaniem cechowała 

si� du�� zmienno�ci� wokół �redniej (nieco poni�ej 50%), nie wykazuj�c stałej tendencji ani 

do wzrostu, ani do spadku (Rys. 3.5). Zupełnie inaczej wygl�dał przebieg eksperymentu przy 

doborze rangowym (linie czarne). Odsetek ufnych inwestorów cały czas oscylował wokół 

warto�ci z pocz�tku gry (ok. 50% podobnie jak w grupie losowej), natomiast odsetek koope-

ruj�cych powierników systematycznie wzrastał, w ostatnich 10 grach przekraczaj�c 80%. 

Ró�nica w zachowaniu inwestorów w obydwu grupach jasno pokazuje, �e podtrzymanie ko-

operacji mo�liwe jest tylko wówczas, gdy ich zaufanie b�dzie dostatecznie cz�sto wynagra-

dzane (czemu stanowczo sprzyja rangowy dobór par). Interesuj�ce jest te�, �e powiernicy 

maj�cy cz��ciej do czynienia z ufnymi inwestorami (dobór rangowy), byli bardziej skłonni 

odwzajemni� zło�one w nich zaufanie. Ten ostatni wynik jest jednak do�� wra�liwy na zmia-

                                                 
109 Eksperyment ten jest ciekawym przykładem stymuluj�cej interakcji pomi�dzy wynikami symulacji kompute-
rowych a badaniami nad zachowaniem rzeczywistych ludzi. W tym miejscu mo�na te� wspomnie� o badaniu 
symulacyjnym porównuj�cym gr� inwestycyjn� z sekwencyjnym dylematem wi��nia, które jego autorzy, Jörg 
Rieskamp i Peter Todd, podsumowuj� nast�puj�co: „(…) najlepiej wypadaj�ce strategie dla gry asymetrycznej 
ró�ni� si� od tych dla gry symetrycznej (np. dylematu wi��nia). Strategie, które umo�liwiaj� kooperacj� w grze 
inwestycyjnej s� bardziej wra�liwe na wyzysk, co sprawia, �e współpraca mo�e si� łatwiej załama�. S�dz�c po 
tych wynikach, pojawienie si� w interakcji asymetrii wydaje si� by� istotnym czynnikiem wpływaj�cym na 
adaptacyjne zachowanie w tych powszechnych sytuacjach społecznych” [Rieskamp, Todd, 2002+: 2].  
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n� struktury wypłat. Iris Bohnet i Steffen Huck [2004+] badali gr� w zaufanie, o strukturze 

wypłat danej na Rys. 3.6.  

Rys. 3.6 Minigra inwestycyjna (Bohnet, Huck 2004+). 

 
Badani podzieleni zostali na trzy grupy: 1) obcych [strangers], którzy pierwsze 10 gier 

(„krótki okres”) rozgrywali w losowo dobieranych parach; 2) partnerów [partners], którzy w 

krótkim okresie grali w stałych parach; oraz 3) obcych z reputacj� [reputation strangers], 

którzy podobnie jak obcy grali w losowo dobieranych parach, ale ka�dorazowo informowani 

byli o wyborach dotychczas dokonanych przez drug� osob�. W drugiej fazie eksperymentu 

(„długi okres”) wszyscy rozgrywali kolejne 10 gier jako obcy. Bohnet i Huck tak podsumo-

wuj� wyniki:  

[P]rzeszłe do�wiadczenie [z pierwszych 10 gier –SC.] ma wi�ksze znaczenie dla 

inwestorów ni� dla powierników. Prawdopodobie�stwo zaufania zwi�ksza si� dzi�ki 

do�wiadczonej spolegliwo�ci w danym warunku eksperymentalnym, natomiast praw-

dopodobie�stwo spolegliwo�ci nie ma zwi�zku z do�wiadczonym zaufaniem, innymi 

słowy zaufanie nie ma charakteru samospełniaj�cej si� przepowiedni (…).  

Wreszcie, co chyba najwa�niejsze, odnotowujemy znacz�ce efekty historyczne. W 

szczególno�ci powiernicy s� bardziej godni zaufania po serii gier w warunkach „part-

nerskich”. Warunek „partnerski” jest najefektywniejszym rozwi�zaniem instytucjo-

nalnym wzmacniaj�cym zaufanie i spolegliwo�� zarówno w krótkim, jak i w długim 

okresie. W rzeczy samej, wydaje si� �e do�wiadczenie bliskiej relacji partnerskiej wy-

twarza autentyczn� spolegliwo��110 [2004+: 6].  

W porównaniu z wariantem gry zastosowanym przez McCabe’a i innych decyzja in-

westora obci��ona była znacznie wi�kszym ryzykiem. O ile u McCabe’a ufaj�cy inwestor 

mógł zyska� lub straci� 25% swojej wypłaty, o tyle u Bohnet i Hucka mógł albo straci� 40%, 

albo zyska� 60%. Z kolei kooperacyjne decyzje inwestorów były w tym drugim badaniu ob-

ci��one znacznie wi�kszym kosztem. O ile u McCabe’a, spolegliwy powiernik, id�c na 

                                                 
110 Wniosek ten jest troch� na wyrost, poniewa� w długim okresie czasu spolegliwo�� powierników grupy „part-
nerskiej” – mimo, �e na ogół wy�sza ni� w pozostałych grupach – podobnie jak w innych grupach systematycz-
nie spada a� do zera.  
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współprac�, po�wi�cał zaledwie 17% swojej „egoistycznej” wypłaty, o tyle u Bohnet i Hucka 

koszt współpracy si�gał 55%. Dodatkowo u McCabe’a rozwi�zanie egoistyczne było nieefek-

tywne społecznie (mniejsza suma wypłat), podczas gdy u Bohnet i Hucka było ono równie 

dobre jak kooperacyjne (ta sama suma wypłat). Ró�nice widoczne s� w poziomie kooperacji, 

jaka miała miejsce w pierwszych 10 rundach gry w grupach z losowym doborem par („dobór 

losowy” u McCabe’a i „obcy” u Bohnet i Hucka).  

Tab. 3.5 Zaufanie i spolegliwo�� w grach o ró�nej strukturze wypłat 

 McCabe i in. 2003 Bohnet, Huck 2005 

Inwestorzy okazuj�cy 
zaufanie 44% 32% 

Powiernicy okazuj�cy 
spolegliwo�� 45% 30% 

 

Zestawienie to jest zgodne z potoczn� intuicj�, �e zaufanie b�dzie rzadsze tam, gdzie 

wi��e si� ono z ryzykiem wi�kszej straty (w tym wypadku nawet mimo szansy nieproporcjo-

nalnie wi�kszego zysku), natomiast spolegliwo�� b�dzie rzadsza, je�li wymaga� b�dzie wi�k-

szego po�wi�cenia. Z drugiej za� strony wła�nie obecno�� tego ryzyka mo�e stanowi� pod-

staw� zachowa� opartych o reguł� wzajemno�ci. Jak stwierdzaj� McCabe, Rigdon i Smith:  

Wa�n� implikacj� teorii wzajemno�ci jest to, �e gdy osoba A po�wi�ca wynik 

osi�gany w doskonałej równowadze [czyli nie zatrzymuje całej puli dla siebie –SC.], 

proponuj�c kooperacj� partnerowi, B, opcje wypłat powinny by� takie, i�by B jasno 

widział, �e A, po�wi�caj�c mniejsz� wypłat� i próbuj�c dzi�ki temu uzyska� lepsze 

wypłaty dla obu graczy, ponosi koszt alternatywny. Innymi słowy: powinien wyst�-

powa� zarówno koszt, jak i zysk z wymiany. Gdy warunki te nie s� spełnione, podko-

pana zostaje podstawa wymiany, czy wzajemno�ci, bowiem osobie B trudniej wów-

czas jednoznacznie odczyta� intencje A (…) [McCabe i in. 2002+: An important im-

plication].  

W grze w zaufanie obecno�� potencjalnego kosztu bierze si� z faktu, �e inwestor prze-

kazuje powiernikowi cz��� własnego uposa�enia, za� potencjalny zysk wynika z pozytywnej 

reakcji powiernika. Podobna sytuacja ma miejsce we wszystkich grach maj�cych charakter 

dylematu społecznego. W grze redystrybucyjnej osoba ubo�sza nara�a si� na strat�, ograni-

czaj�c swoje roszczenie podatkowe – co mo�e by� z nawi�zk� wynagrodzone przez bogatsze-

go partnera, ale mo�e te� zosta� zlekcewa�one. Podobnie bogaty przekazuj�c datek, mo�e (w 

nast�pnej rundzie) zyska� dzi�ki zmniejszeniu presji podatkowej ubogiego, ale mo�e te� spo-

tka� si� z brakiem reakcji. Otwiera si� tu wi�c przestrze� do kooperacji opartej o reguł� wza-

jemno�ci.  
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Gra w stonog� jest wieloetapowym rozwini�ciem gry w zaufanie. W typowej wersji 

gracze na przemian podejmuj� decyzje, czy zako�czy� gr� na danym etapie, czy te� przekaza� 

decyzj� partnerowi, przy czym przekazanie decyzji zawsze wi��e si� z powi�kszeniem cał-

kowitej puli wypłat i równoczesnym ryzykiem pogorszenia wypłaty własnej, je�li partner za-

ko�czy gr� w nast�pnym ruchu. Mo�na przyj�� ró�ne formuły przyrostu całkowitej puli w 

kolejnych rundach – szybsze tempo wzrostu nadaje grze wi�ksz� dramaturgi�. Typowy sche-

mat opiera si� na przyro�cie geometrycznym z podwajaniem puli po ka�dej decyzji o przeka-

zaniu głosu partnerowi (Rys. 3.7).  

Rys. 3.7 Czteroetapowa gra w stonog� 

 
Analizuj�c gr� od ko�ca, widzimy, �e w ostatnim ruchu Graczowi 2 bardziej opłaca 

si� „wzi��” ni� „przekaza�”, w zwi�zku z czym w przedostatnim ruchu Gracz 1 nie „przeka-

�e” mu decyzji, itd. W ten sposób indukcja wsteczna nakazuje Graczowi 1 zako�czy� gr� w 

pierwszym ruchu, za� doskonała równowaga podgrowa daje par� wypłat o najmniejszej su-

mie: 4 dla pierwszego gracza i zaledwie 1 dla drugiego.  

Powy�szy schemat wypłat mo�na uogólni�, umo�liwiaj�c stopniowanie tempa, w ja-

kim zwi�ksza si� suma wypłat oraz stosunek, w jakim nast�puje podział sumy. Je�li przez St 

oznaczymy sum� wypłat na etapie t, przez � (� > 1) współczynnik wzrostu sumy z rundy na 

rund�, a przez � (0 
 � 
 1) stosunek mniejszej wypłaty do wi�kszej, wówczas w rundzie t do 

„wzi�cia” b�dzie para wypłat  

( )tt SS γ
γ

γ ++ 11
1 , , przy czym ( )γδδ 1

1
1 ≤= − SS t

t
111. 

Gracze podejmuj� na przemian decyzje, czy zatrzyma� gr� na danej parze wypłat, bio-

r�c wi�ksz� z nich dla siebie, czy te� „przekaza�” decyzj� partnerowi. Przy podstawieniu 

S1=5, �=2, �=0,25 i ograniczeniu do 4 etapów, otrzymujemy gr� przedstawion� na powy�-

szym wykresie, w której stawka podwaja si� z ka�d� rund�, a na ka�dym etapie mniejsza wy-

płata stanowi �wier� wypłaty wi�kszej.  
                                                 
111 Je�li tempo przyrostu puli przekroczyłoby t� warto�� progow�, „przekazanie” decyzji stałoby si� dla ka�dego 
z graczy strategi� dominuj�c�.   

G1: 64 
G2: 16 

G1: 2 
G2: 8 

G1: 4 
G2: 1 

przekaza� 

wzi�� 

Gracz 2 Gracz 1 

DRP 

Wyniki: 

przekaza� 

wzi�� 

G1: 8 
G2: 32 

G1: 16 
G2: 4 

przekaza� 

wzi�� 

Gracz 2 Gracz 1 

przekaza� 

wzi�� 

MS 



 101 

Wyniki eksperymentów z gr� w stonog� odbiegaj� znacz�co od doskonałej równowagi 

podgrowej. Jak podsumowuje David Levine, odwołuj�c si� do pierwszego eksperymentu Ri-

charda McKelveya i Thomasa Palfreya z 1992 roku112:  

[Gra] ma tak� struktur�, �e dla egoistycznych graczy jedyn� równowag� Nasha jest 

natychmiastowe „wzi�cie”. W rzeczywisto�ci post�puje tak jedynie 8% populacji. 

(…)[Ponadto z]nacz�cy odsetek graczy decyduje si� na oddanie pieni�dzy w ostatniej 

rundzie. Jest to odsetek na tyle du�y, �e dla egoistycznego gracza optymaln� strategi� 

jest pozostanie w grze tak długo, jak to tylko mo�liwe w nadziei, �e mu si� poszcz��ci 

i w ostatniej rundzie spotka altruistycznego oponenta [Levine 1997: 4-5]. 

Warunkowe prawdopodobie�stwa decyzji na poszczególnych etapach gry były nast�-

puj�ce:  

Rys. 3.8 Decyzje w eksperymentalnej stonodze 

 

ródło: Levine 1997: 19. 

Wyniki te jasno pokazuj�, �e zdecydowana wi�kszo�� badanych jest skłonna zaryzy-

kowa� swój bezpo�redni interes materialny, je�li w perspektywie mo�e zwi�kszy� własn� 

wypłat�. Co wi�cej, istnieje pewien odsetek badanych, którzy gotowi s� wprost po�wi�ci� 

swój interes materialny, aby powi�kszy� zysk partnera, o ile b�dzie on wyra�nie wi�kszy od 

poniesionej przez nich straty113. W rzeczy samej, zwa�ywszy na rzeczywiste prawdopodo-

bie�stwa decyzji Gracza 2 na czwartym w��le, okazuje si�, �e Gracz 1, o ile kieruje si� kryte-

rium maksymalizacji oczekiwanej wypłaty, powinien na trzecim w��le przekaza� głos partne-

rowi. Oczekiwany skutek takiego wyboru to uzyskanie $1,81, podczas gdy bezpo�rednie 

„wzi�cie” daje mu tylko $1,60. 

                                                 
112 W eksperymencie tym gra w stonog� miała 4 rundy przy parametrach �=2, �=0,25 i S1=0,50$.  
113 Mo�na postawi� hipotez�, �e prawdopodobie�stwo „przekazania” b�dzie rosło wraz z � (wzgl�d na efektyw-
no��) i malało wraz z � (awersja do ryzyka). Po�rednio sugeruje to Alexander Kritikos, gdy porównuje własne 
wyniki z trójetapowej stonogi przy nieregularnym wzro�cie puli (30�30�50) z eksperymentem McKelveya i 
Palfreya: „Wi�kszy odsetek kooperatorów stwierdzili McKelvey i Palfrey (1992), którzy zastosowali wykładni-
czo rosn�ce kursy wymiany” [Kritikos, Bolle 2000+: 5, p10]. 
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Gra wymiany darów jest bardzo zbli�ona do gry w zaufanie i wi��e si� z tzw. proble-

mem szefa-podwładnego [principal-agent problem], w którym podwładny �wiadczy na rzecz 

szefa prac�, za któr� ten mu z góry zapłacił. W jednym z typowych wariantów gry wymiany 

darów pierwszy gracz („szef”), dysponuj�cy funduszem f, przekazuje płac� p (0 
 p 
 f) dru-

giemu graczowi („podwładnemu”), który decyduje si� nast�pnie na okre�lony poziom wysił-

ku x pomi�dzy danym niezerowym minimum i maksimum, ponosz�c przy tym koszt c(x), 

równy 0 dla minimalnego wysiłku i rosn�cy wraz z x. Wypłaty ko�cowe s� nast�puj�ce:  

Gracz 1 („szef”):   ( )xpfw −=1  

Gracz 2 („podwładny”): ( )xcpw −=2  

Analizuj�c gr� od ko�ca, stwierdzamy, �e podwładny ograniczy swój wysiłek do mi-

nimum (x=xmin), aby nie ponosi� �adnych dodatkowych kosztów, w zwi�zku z czym szef nie 

ma �adnego interesu w dawaniu mu jakiejkolwiek płacy (p=0). Doskonała równowaga pod-

growa oznacza zatem, �e podwładny zostanie na koniec z niczym, za� pracodawca zachowa 

dla siebie cały fundusz f przemno�ony przez najmniejszy mo�liwy współczynnik x. Clou gry 

polega na tym, �e obopólnie korzystniejszy wynik jest mo�liwy, o ile szef zdecyduje si� da� 

podwładnemu wi�ksz� płac�, za co ten odpłaci si� wzmo�onym wysiłkiem.  

Gra wymiany darów dorobiła si� szeregu bada� eksperymentalnych, przy czym o ile 

wyniki europejskie z reguły cechował w miar� wysoki poziom kooperacji, o tyle nieliczne 

studia ameryka�skie dawały sprzeczne rezultaty. Gary Charness, Guillaume Frechette i John 

Kagel, którzy zainteresowali si� tym problemem, tak podsumowuj� wyniki pierwszych ekspe-

rymentów europejskich:  

Gra wymiany darów została po raz pierwszy opisana przez Fehra, Kirchsteigera i 

Reidla (1993). Godnym odnotowania rezultatem tego eksperymentu (jak równie� wie-

lu kolejnych) jest fakt, �e osoby chc� po�wi�ci� własne pieni�dze, aby pomóc innej 

osobie w zamian za otrzymany od niej „dar” wy�szych płac. Jako �e w grze rozgry-

wanej jednokrotnie takie po�wi�cenie finansowe nie przynosi �adnej [osobistej] ko-

rzy�ci, wnioskowa� st�d nale�y, �e zachowanie to przedstawia jak�� form� preferencji 

społecznych, przypuszczalnie opartych na regule wzajemno�ci [Charness i in. 2002: 

2]. 

Jak stwierdził Ernst Fehr, jeden z autorów pierwotnego badania: „gra wymiany darów 

wskazuje, �e znacz�cy odsetek uczestników pragnie nagrodzi� działania postrzegane jako 

hojne b�d� sprawiedliwe” [Fehr, Schmidt 2001: 6]. Dodatkowo wysoko�� nagrody (czyli po-
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ziom wysiłku ze strony podwładnego) okazała si� by� bardzo �ci�le skorelowana z wysoko-

�ci� płacy zaproponowanej przez szefa (Rys. 3.9)114.  

Rys. 3.9 Odwzajemnianie daru (Fehr i in. 1993) 

 
Linia pozioma wyznacza poziom wysiłku w równowadze.  

ródło: Bolton, Ockenfels 1997: 45.  

Jakkolwiek autorzy pierwotnego badania z gr� wymiany darów uznali swoje wyniki za 

�wiadectwo nieegoistycznej wzajemno�ci, alternatywn� interpretacj� zaproponowali Gary 

Bolton i Axel Ockenfels, którzy dostrzegli, �e zaobserwowana prawidłowo�� jest zgodna tak-

�e z d��no�ci� badanych do osi�gni�cia bardziej wyrównanych dochodów [Bolton, Ockenfels 

1997]. Obydwa te motywy maj� przestrze� do ujawnienia si� równie� w grze redystrybucyj-

nej. Gdy „ubogi” ogranicza korzystanie z redystrybucji politycznej, dobrowolne wsparcie 

�wiadczone mu przez „bogatego” mo�e by� powodowane ch�ci� odwzajemnienia koopera-

tywnego nastawienia „ubogiego”, ale mo�e te� wypływa� z egalitarnego b�d� altruistycznego 

nastawienia „bogatego”, tudzie� innych motywów, takich jak ch�� pozytywnej autoprezenta-

cji. Motyw wzajemno�ci mo�na natomiast wykluczy�, je�li wsparcie „bogatego” byłoby nie-

zale�ne od stopnia aktualnie wymuszonej przez „ubogiego” redystrybucji politycznej. Nieco 

inaczej ma si� sprawa w przypadku „ubogiego” – kooperacja z jego strony (polegaj�ca na 

ograniczeniu własnych roszcze� redystrybucyjnych) nie mo�e wynika� z ci�got egalitarnych, 

poniewa� powstrzymanie si� od redystrybucji politycznej przyczynia si� do podtrzymania 

wy�szego poziomu nierówno�ci dochodowych. Ograniczenie tych roszcze� mo�e by� nato-

miast pozytywnym rewan�em za wsparcie otrzymane od „bogatego”. Tym, co odró�nia gr� 

redystrybucyjn� od gry wymiany darów jest przede wszystkim fakt, �e „bogaty” raczej nie 

b�dzie postrzegał ni�szego roszczenia podatkowego jako „daru” ze strony „ubogiego”. Ten 

drugi nie daje mu bowiem nic extra – pozostawia tylko to, co „bogaty” ju� ma w swoim po-

siadaniu.  

                                                 
114 W eksperymencie Fehra i innych z 1993 r. podwładny mógł w ogóle odrzuci� ofert� płacow� szefa, co dawa-
ło obydwu graczom zerowe wypłaty.  
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Wspomniani wcze�niej Charness, Frechette i Kagel odkryli, do�� niespodziewanie dla 

samych siebie, jeszcze jeden czynnik maj�cy bardzo silny wpływ na zachowanie badanych w 

grze wymiany darów. Stwierdzili oni, �e dostarczenie badanym tabeli o wymiarach 10×10, w 

której wprost zestawione s� wypłaty obu graczy przy poszczególnych kombinacjach premii i 

wysiłku prowadzi do znacz�cego obni�enia kooperacji115.  

Dane wskazuj�, �e obecno�� tabeli wypłat zmniejsza �redni� płac�, a w jeszcze 

wi�kszym stopniu zmniejsza przeci�tny wysiłek. Bez tabeli przeci�tna płaca jest o 

19% wy�sza, za� opcjonalny wysiłek (tj. przekraczaj�cy minimalny próg) jest o 69% 

wy�szy. [Mimo to] dla szefa wci�� opłacalne jest zaoferowanie podwładnemu wy�szej 

płacy, jako �e przy minimalnej płacy wynosz�cej zero zarabia ona116 10, za� �rednia 

zrealizowana płaca przy �rednim zrealizowanym poziomie wysiłku daje jej 15,1. Tym 

niemniej przeci�tne zarobki mened�era s� o 26% wy�sze bez tabeli wypłat [Charness i 

in. 2002: 5-6].  

Ró�nica mi�dzy wynikami gier z tabel� i bez tabeli wypłat przejawiała si� głównie w 

wyborach poziomu wysiłku przy wy�szym poziomie płac zaoferowanych przez szefa (Rys. 

3.10).  

Rys. 3.10 Wpływ sposobu prezentacji gry na zachowanie powiernika 

 

ródło: Charness, Frechette, Kagel 2002: 7. 

O ile pod nieobecno�� tabeli wraz ze wzrostem płacy systematycznie wzrastał poziom 

wysiłku, o tyle przy dost�pno�ci tabeli wypłat, wysiłek rósł wraz z płac� tylko do pewnego 

                                                 
115 W innych eksperymentach uczestnikom podawano tylko wzory na obliczenie wypłat szefa i podwładnego 
oraz dokładnie obja�niano konsekwencje ró�nych wyborów. 
116 W praktycznie wszystkich pracach angielskoj�zycznych przyjmowana jest politycznie poprawna konwencja 
cz�stego u�ywania �e�skich zaimków w odniesieniu do graczy. W szczególno�ci w zestawieniach typu me-
nad�er-pracownik, pozycja o „wy�szym statusie” jest feminizowana. Troch� wi�cej o tym zjawisku pisze Tho-
mas Sowell w swojej ksi��ce The Vision of the Annointed, w podrozdziale The Generic „He” [1995: 147-9]. 
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poziomu płac, a potem trend si� odwracał i wysiłek zaczynał male�. Wi��e si� to najprawdo-

podobniej ze sposobem zdefiniowania ko�cowej wypłaty szefa. Przy wypłacie szefa zdefi-

niowanej jako ( )xpfw −=1  wraz ze wzrostem płacy p malała kra�cowa efektywno�� wysił-

ku x. Przykładowo przej�cie od minimalnego do maksymalnego poziomu wysiłku zawsze 

kosztowało podwładnego utrat� 18 jednostek wypłaty, ale przy płacy zerowej wysiłek ten 

przynosił szefowi dodatkowe 90 jednostek, przy płacy równej 50 (połowa dost�pnego fundu-

szu f) dawał mu dodatkowe 45 jednostek, a przy płacy maksymalnej (100) nie dawał mu zgoła 

nic. Badani, którzy mieli przed oczami pełn� tabel� wypłat, o wiele łatwiej mogli sobie ten 

fakt u�wiadomi� i dostosowa� do niego swoje wybory. Nało�enie si� na siebie troski o efek-

tywno�� i ch�ci odwzajemnienia kooperacyjnego nastawienia partnera tłumaczyłoby pagór-

kowaty kształt oferowanego wysiłku przy rosn�cej płacy.  

��	���	��


Gra ultimatum, po raz pierwszy testowana przez Wernera Gütha, Rolfa Schmittbergera 

i Bernda Schwarze w 1982 r. nale�y – obok dylematu wi��nia – do najcz��ciej wykorzysty-

wanych gier eksperymentalnych. Jej urok bierze si� z prostoty i radykalnej rozbie�no�ci wy-

ników ze „standardowym” zało�eniem racjonalnego egoizmu. Istnieje bardzo wiele warian-

tów tej gry (jak równie� cały zestaw gier odwołuj�cych si� do podobnego schematu), ale naj-

prostsza posta� jest nast�puj�ca. Pierwszy gracz, okre�lany jako „oferent” [proposer] otrzy-

muje pewn� kwot� pieni�dzy, któr� ma podzieli� pomi�dzy siebie i drugiego gracza, okre�la-

nego jako „respondent” [responder]. Kiedy oferent dokona podziału puli, respondent podej-

muje decyzj�, czy podział ten jest do zaakceptowania, czy te� nale�y go odrzuci�. W razie 

akceptacji, podział wchodzi w �ycie i obydwaj gracze dostaj� zaproponowane przez oferenta 

kwoty; w razie odmowy pula jest kasowana i obydwaj gracze zostaj� z niczym. Indukcja 

wsteczna daje klarowne wskazanie, jak powinni zachowa� si� w tej sytuacji racjonalni ego-

i�ci. Respondent, któremu zaproponuje si� najmniejsz� cho�by kwot�, powinien j� przyj��, bo 

zawsze lepiej mie� co� ni� nic. 	wiadom tego oferent powinien mu zatem zaproponowa� 

najmniejsz� mo�liw� kwot� – skoro ka�dy podział daj�cy co� respondentowi zostanie przeze� 

zaakceptowany, nie ma najmniejszego sensu wykracza� poza absolutne minimum. Doskonała 

równowaga podgrowa daje zatem podział puli skrajnie korzystny dla oferenta. Wyniki Gütha 

i innych pokazały, �e prognoza ta ma si� nijak do zachowania graczy z krwi i ko�ci. Bearden 

streszcza wyniki tego eksperymentu nast�puj�co:  

Z 21 ofert (…) tylko dwie zgodne były z przewidywaniami teorii gier, a z tych 

dwóch tylko jedna została zaakceptowana. Ponad jedna czwarta (6 z 21) oferentów 
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zaproponowała podział 50:50. (…) Jak podsumowuj� autorzy: „[B]adani cz�sto opie-

raj� si� na tym, co uwa�aj� za wynik sprawiedliwy czy usprawiedliwiony [fair or ju-

stified]. Co wi�cej, ultymatywny aspekt [gry] nie mo�e by� w pełni wykorzystany, 

bowiem badani nie wahaj� si� ukara� swego partnera, je�li ten ��da dla siebie «zbyt 

du�o»” (s. 384). Ten wniosek z wczesnych bada� nad gr� ultimatum dał pocz�tek ca-

łej bran�y bada� nad zachowaniami w grach targu [bargaining behavior] [Bearden 

2001: 5].  

Poniewa� badania Gütha i kolegów pokazały, �e badani podejmuj�c decyzje w grze 

ultimatum masowo rozstaj� si� z bezpo�rednim interesem własnym i wykraczaj� daleko poza 

obszar równowagi doskonałej, wywołało to o�ywion� dyskusj� nt. mocy predykcyjnej „stan-

dardowej” teorii gier i zdawało si� zupełnie podwa�a� zało�enie o racjonalno�ci graczy. Osta-

tecznie jednak gór� wzi�ł pogl�d, �e to nie tyle obserwowane zachowania badanych były irra-

cjonalne, ile dotychczasowa definicja racjonalno�ci była za ciasna. Jak uj�ł to profesor Uni-

wersytetu Hebrajskiego, Shmuel Zamir:  

[Z]upełnie nie zgadzam si� z [tak�] interpretacj�, która moim zdaniem przeczy sa-

ma sobie, a w najlepszym przypadku narusza sens poj�cia racjonalno�ci. Twierdzi ona 

po prostu, �e ci co graj� wbrew doskonałej równowadze podgrowej s� nieracjonalni, 

za� ci, którzy si� do niej zbli�aj�, uzyskuj� raczej kiepskie wyniki…  

Wi�c mo�e jednak racjonalne było WŁA	NIE odej�cie od doskonałej równowagi 

podgrowej?! 

Dalej przytacza on zabawn� anegdot�, ilustruj�c� konflikt mi�dzy racjonalno�ci� „teo-

retyczn�” i „praktyczn�”:  

Nawiasem mówi�c, z tego typu rozumowaniem zetkn�łem si� tak�e w�ród bada-

nych. Po zako�czeniu jednej z jerozolimskich sesji eksperymentalnych, gdy wypłaca-

łem uczestnikom zarobione przez nich pieni�dze, jeden z nich, wyra�nie niezadowo-

lony, podszedł do mnie i powiedział:  

„Nic nie zarobiłem, poniewa� wszyscy pozostali gracze s� głupi! Jak 

mo�na odrzuca� cho�by drobn� kwot� pieni�dzy i zamiast niej pozo-

sta� z niczym? Oni po prostu nie rozumieli gry! Powinien Pan był 

przerwa� eksperyment i im to wyja�ni�…” 

Innymi słowy, student ten jak najlepiej rozumiał indukcj� wsteczn� i doskonało�� 

podgrow� i miał bardzo klarown� (aczkolwiek do�� w�sk�) koncepcj� racjonalno�ci, 

wedle której był on jedynym racjonalnym graczem. Tym niemniej osi�gn�ł on wynik 

najgorszy z wszystkich.” [Zamir 2000: 5].  
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Bazuj�c na danych z eksperymentu Johna Cartera i Michaela Ironsa z 1991 r., Jan 

Tullberg wprost wykazał, �e obserwowane zachowanie oferentów było bardzo zbli�one do 

optymalnego, zwa�ywszy na to, jak rozkładał si� próg akceptacji ofert w�ród respondentów 

[Tullberg 2002].  

Eksperymenty nad gr� ultimatum przeprowadzano w ró�nych krajach, przy ró�nej 

stawce do podziału mi�dzy graczy i z zastosowaniem ró�nych procedur eksperymentalnych, 

jednak zdecydowana wi�kszo�� wyników mie�ci si� w typowych granicach, które Ernst Fehr i 

Klaus Schmidt ujmuj� w 4 punktach:  

1. Praktycznie nikt nie składa respondentom ofert powy�ej 50%. 

2. W niemal ka�dym badaniu wi�kszo�� ofert oscyluje mi�dzy 40 a 50%. 

3. Oferty poni�ej 20% s� zupełnym wyj�tkiem.  

4. Niskie oferty s� cz�sto odrzucane, a prawdopodobie�stwo odrzucenia spada wraz 

ze wzrostem oferty.  

Za odej�ciem oferentów od wyników równowagowych kry� si� mog� ró�ne motywy, z 

których potencjalnie najistotniejsze wydaj� si� trzy. Pierwszy to motyw strategiczny, o któ-

rym wspominał Zamir, a którego racjonalno�� potwierdził Tullberg. Poniewa� respondenci 

skłonni s� ponosi� straty, aby ukara� nazbyt egoistyczne zachowanie oferentów, tym drugim 

opłaca si� zwi�kszy� udział respondentów w puli, zwi�kszaj�c tym samym szans� na akcepta-

cj� podziału. Pomijaj�c motyw strategiczny, cz��� badanych mo�e te� mie� motywy altru-

istyczne (ch�� wsparcia osoby w gorszym poło�eniu), jak równie� mo�e d��y� do zaspokoje-

nia swojego poczucia sprawiedliwo�ci. W szczególno�ci wiele miejsca po�wi�cono w ostat-

nim czasie próbom wyja�niania wyników eksperymentalnych poprzez odwołanie do jakiej� 

koncepcji sprawiedliwo�ci117, najcz��ciej silnie nacechowanej egalitarnie [Bolton, Ockenfels 

1997; Fehr, Schmidt 1999].  

Niektórzy krytycy sugerowali, �e nierównowagowe wyniki ultimatum spowodowane 

s� słabymi bod�cami finansowymi u�ywanymi w eksperymentach. Respondenci mog� sobie 

pozwoli� na beztroskie odrzucanie niskich ofert, poniewa� niewiele ich to kosztuje. Gdyby 

pula do podziału wynosiła 10 milionów dolarów, w�tpliwe by respondent lekk� r�k� odrzucił 

zaledwie 0,1‰ tej kwoty, czyli 1000 dolarów [Telser 1995]. To przypuszczenie znalazło cz�-

�ciowe potwierdzenie w praktyce. Lisa Cameron przeprowadziła eksperyment z gr� ultima-

tum w Indonezji, gdzie w jednej z grup oferenci dzielili stawk� równ� 200.000 rupii, co było 

równowarto�ci� przeci�tnych trzymiesi�cznych wydatków uczestników badania. Przy kwocie 

5.000 rupii proponowane podziały zaakceptowano w 69% przypadków, podczas gdy przy puli 

                                                 
117 W j�zyku angielskim u�ywa si� w tym kontek�cie szeregu bliskoznacznych terminów, takich jak justice, 
fairness, czy equity.  
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40.000 i 200.000 rupii, akceptacja si�gn�ła 90%. Co ciekawe, we wszystkich trzech grupach 

�rednia oferta była niemal identyczna i oscylowała pomi�dzy 40 a 45% [Bearden 2001: 33]. 

Podobne zjawisko – wpływ zwi�kszenia puli na obni�enie progu akceptacji ofert przez re-

spondentów i brak wpływu na wysoko�� propozycji składanych przez oferentów – odnotowu-

je David Dickinson [2002]118.  

Z punktu widzenia gry redystrybucyjnej, w której gracze sami wypracowuj� swoje 

pierwotne dochody, istotne jest, jaki wpływ na zachowanie uczestników ma sposób uzyskania 

pierwotnego uposa�enia (uprawnienie versus przydział losowy). Bearden cytuje w tym kon-

tek�cie m.in. wyniki eksperymentów Waltera Gütha i Reinharda Tietza (1986), którzy przy-

dzielali rol� oferenta w oparciu o wynik aukcji (kwota licytacji była odejmowana od ko�co-

wych wypłat graczy), oraz eksperymentu Elizabeth Hoffman wraz ze współpracownikami 

(1994), u których rola oferenta przyznawana była zwyci�zcom quizu dotycz�cego bie��cych 

wydarze�. W obu przypadkach nast�pił znacz�cy spadek liczby ofert, które mo�na by uzna� 

za egalitarne. Bearden odnotowuje, �e w tym drugim badaniu mimo, i� „uprawnieni” oferenci 

dzielili pul� w sposób mniej korzystny dla respondentów, proponowane przez nich podziały 

były akceptowane równie cz�sto jak propozycje oferentów „nieuprawnionych” (na ogół ko-

rzystniejsze dla respondentów). Sugeruje to, �e nie tylko oferenci skłonni s� bardziej kiero-

wa� si� interesem własnym, gdy maj� poczucie uprawnienia, ale tak�e, �e logik� t� uznaj� 

równie� respondenci, pow�ci�gaj�c odruch odwetu wzgl�dem mniej korzystnych propozycji. 

Istniej� jednak tak�e badania, w których eksperymentatorom nie udało si� wytworzy� uzna-

wanego uprawnienia. Bearden wspomina tu badanie Joakima Sonnegårda (1996), w którym 

zachowanie oferentów było niezale�ne od tego, czy zdobyli oni swoje pozycje w wyniku do-

boru losowego, wyniku gry w ko�ci, wyniku testu wiedzy ogólnej, czy wyniku gry kompute-

rowej119. Jak podsumowuje Bearden:  

Mimo �e wyniki bada� nad wpływem uprawnienia oferentów na składane przez 

nich propozycje w grze ultimatum nie s� jednoznaczne, istniej� dowody, �e oferenci 

domagaj� si� wi�kszej cz��ci puli, gdy swoj� pozycj� osi�gn�li własnym działaniem. 

W j�zyku teorii sprawiedliwo�ci [equity] stwierdzenie to wi��e si� z przekonaniem 

oferentów, �e zainwestowali oni [w gr�] wi�cej ni� respondenci, przez co zyskali 

                                                 
118 Wynik ten staje si� zrozumiały, je�li we�miemy pod uwag� interes materialny graczy. O ile w przypadku 
respondentów powi�kszenie puli oddziałuje w jednym kierunku – odrzucenie takiej samej procentowo oferty 
staje si� kosztowniejsze, o tyle w przypadku oferentów zachodz� dwa przeciwstawne efekty, które zdaj� si� 
neutralizowa�. Odrzucenie takiej samej procentowo oferty staje si� mniej prawdopodobne (mo�na by wi�c ofert� 
zmniejszy�), jednak – podobnie jak w przypadku respondentów – koszt jej odrzucenia ulega zwi�kszeniu (nale-
�ałoby wi�c ofert� raczej zwi�kszy�).  
119 Bearden sugeruje przy tym, �e stłumienie wpływu uprawnie� wynika� mogło z zastosowanej przez Sonne-
gårda procedury eksperymentalnej. 
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uprawnienie do wi�kszej cz��ci puli. Niestety dane dotycz�ce reakcji respondentów na 

uprawnienie oferentów nie s� konkluzywne [Bearden 2001: 20-1].  

W 2002 r. Simon Gächter i Arno Riedl opublikowali wyniki swojego eksperymentu z 

gr� negocjacyjn�, b�d�c� w istocie swobodnym dwustronnym ultimatum. Grze nadano kon-

tekst korporacyjny – cover story była taka, �e szefowie dwóch działów firmy do tej pory dzie-

lili bud�et 2490 punktów w stosunku 1:2 („historyczne uprawnienie”), ale z przyczyn nieza-

le�nych pula ta zmniejszyła si� do 2050 punktów i teraz mog� go podzieli� w ustalonych 

przez siebie proporcjach. W przypadku braku porozumienia, obydwaj kierownicy mieli zosta� 

zwolnieni, co równało si� likwidacji puli. Rola szefa „bogatszego działu” przypisywana była 

w oparciu o wyniki quizu. Przed rozpocz�ciem gry badani proszeni byli o mo�liwie bezstron-

n� ocen�, jak pula powinna by� według nich sprawiedliwie podzielona. Nast�pnie rozpoczy-

nała si� gra i badani mogli składa� sobie nawzajem oferty za po�rednictwem sieci kompute-

rowej, za� czas negocjacji ustalony został na 15 minut. Negocjacje miały przy tym charakter 

swobodny, wi�c pozycja obydwu graczy była strukturalnie symetryczna. Warto przytoczy� 

główne wyniki tego eksperymentu:  

1. Efekt uprawnienia był bardzo silny, co ujawniło si� ju� w dokonanych przed gr� 

s�dach sprawiedliwo�ciowych – były one mniej wi�cej proporcjonalne do „histo-

rycznych uprawnie�”.  

2. S�dy sprawiedliwo�ciowe wyartykułowane przy podniesionej „zasłonie niewie-

dzy” (tzn. kiedy badani znali ju� swoje pozycje) w statycznie istotny sposób wi�-

zały si� z ofertami otwieraj�cymi negocjacje, z czasem trwania negocjacji, z goto-

wo�ci� do ust�pstw, oraz wynikami negocjacji zako�czonych porozumieniem120.  

3. W zako�czonych porozumieniem negocjacjach, „szefowie bogatszych działów” 

uzyskiwali �rednio 60% puli, co potwierdza do�� silny efekt uprawnienia w prak-

tyce.  

Do rzadko�ci nale�� eksperymenty z powtarzaln� gr� ultimatum, cho� – jak zauwa�a 

Tilman Slembeck – „w prawdziwym �yciu te same osoby [bargainers] mog� wchodzi� w 

powtarzalne interakcje, w zwi�zku z czym w gr� wchodzi reputacja” [1999: 2]. Według de-

klaracji Slembecka, jego eksperyment był pierwszym studium nad „tak� bardziej realistyczn� 

sytuacj� w eksperymencie laboratoryjnym, gdy badani rozgrywaj� sko�czenie powtarzalne 

ultimatum z pełn� informacj� w parach ze stałym partnerem”. Slembeck stwierdza dalej, �e 

„je�li gracze s� egoistycznie nastawieni, b�d� stosowa� rozszerzone strategie [supergame 

strategies], aby zmaksymalizowa� własne dochody. Gracze ci mog� stara� si� wyrobi� sobie 

                                                 
120 Co ciekawe, �adnego zwi�zku pomi�dzy s�dami a rzeczywistym zachowaniem nie stwierdzono w grupie, w 
której s�dów dokonywano za „zasłon� niewiedzy”. 
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reputacj� «twardzieli» we wczesnych rundach gry, aby w pó�niejszych rundach uzyska� wy�-

sze dochody” [tam�e: 4-5]. Hipoteza ta znalazła połowiczne potwierdzenie w praktyce, bo-

wiem rzeczywiste zachowanie badanych cechowało si� swego rodzaju krótkowzroczno�ci�. 

Slembeck podsumowuje to nast�puj�co:  

Gdy zezwoli si� na tworzenie reputacji, oferty s� na ogół albo niskie albo wysokie 

(…), za� stopa odrzuce� jest wyra�nie wy�sza ni� w grupie kontrolnej. W szczególno-

�ci odrzucanych jest znacznie wi�cej ofert wysokich i „sprawiedliwych” [fair], za� 

przewaga oferenta wynikaj�ca z pierwsze�stwa ruchu zostaje znacznie zredukowana, 

gdy gra toczy si� w stałych parach. (…) 

[H]ipoteza, �e gracze staraj� si� maksymalizowa� swoje długookresowe dochody 

[poprzez tward� gr�] raczej nie znajduje potwierdzenia (…). Twarda gra nie jest [bo-

wiem] strategi� maksymalizuj�c� długookresowe dochody, jako �e koszty niezgody 

nie s� odzyskiwane dzi�ki pó�niejszym zyskom. (…) 

W przeciwie�stwie do tego, czego mo�na si� było spodziewa� z literatury, powta-

rzana gra przeciwko temu samemu oponentowi znacz�co podnosi stop� konfliktu i nie 

ułatwia przeci�tnej parze porozumienia [tam�e: 14].  

Podobny efekt w eksperymencie z powtarzaln� gr� ultimatum stwierdzili tak�e Ernst 

Fehr i Urs Fischbacher (2001). Porównuj�c zachowanie (tych samych) badanych w serii 10 

gier w warunkach całkowitej anonimowo�ci oraz w serii 10 gier w sytuacji, gdy graczom 

udzielano informacji o dotychczasowym zachowaniu partnera, stwierdzili oni, �e nieco ponad 

80% respondentów podnosiło swoje progi akceptacji, gdy budowa reputacji była mo�liwa 

[Camerer, Fehr 2003: 23].  

4��	�	��


W grze ultimatum obecny jest silny element strategiczny, tote� badacze chc�cy wyod-

r�bni� zachowania motywowane altruizmem b�d� jak�� koncepcj� sprawiedliwo�ci, upro�cili 

t� gr� do jednoosobowego problemu decyzyjnego, okre�lanego nieco myl�co jako „gra dykta-

torska” [dictator game]. W najprostszej wersji dyktator otrzymuje po prostu kwot�, z której 

dowoln� cz��� mo�e zachowa� dla siebie, reszt� przekazuj�c drugiej osobie, „odbiorcy”. Od-

biorca nolens volens musi zaakceptowa� decyzj� dyktatora, wi�c zanika zupełnie aspekt stra-

tegiczny. Znajduje to odzwierciedlenie w wynikach eksperymentów porównuj�cych gr� dyk-

tatorsk� z ultimatum. Pionierskie badanie porównawcze przeprowadzili Robert Forsythe, Joel 

Horowitz, N.E. Savin i Martin Sefton (1994). Wyniki jednoznacznie dowodz�, �e po wyru-

gowaniu z gry wzgl�dów strategicznych radykalnie maleje wysoko�� kwot przekazywanych 

odbiorcy (Rys. 3.11).  
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Rys. 3.11 Porównanie ofert w grze ultimatum i grze dyktatorskiej 

 

ródło: Bolton, Ockenfels 1997: 45. 

Co godne jest podkre�lenia, tak�e w przypadku gry dyktatorskiej w eksperymencie 

Forsythe’a ze współpracownikami zaledwie 20% badanych zachowało si� w sposób �ci�le 

egoistyczny i nie przekazało drugiej stronie zupełnie nic – niemal identyczny odsetek dyktato-

rów przekazał odbiorcom połow� puli, za� reszta wybrała oferty po�rednie. Pó�niejsze ekspe-

rymenty z gr� dyktatorsk� ujawniły jednak, �e jest to gra bardzo podatna na drobne cho�by 

ró�nice w schemacie eksperymentalnym. Zdarzały si� eksperymenty, w których niemal wszy-

scy dyktatorzy przekazywali co� drugiej stronie, jak równie� takie, w których zachowania 

altruistyczne nale�ały do zupełnej rzadko�ci [zob. Fehr, Schmidt 2001: 30]. 

Todd Cherry badał, jaki wpływ na zachowanie dyktatorów b�dzie miał sposób przy-

dzielania im pierwotnych uposa�e�. Cz��� badanych przez mniej wi�cej godzin� brała udział 

w „kupowaniu”, „sprzeda�y” i wymianie losów na ró�ne proste loterie i ich pierwotne uposa-

�enie wynikało z udziału w zdobytych przez nich loteriach, cz��� za� otrzymywała �rodki 

bezpo�rednio od eksperymentatora w wysoko�ci zbli�onej do tych, jakie mo�na było wygra� 

na loteriach. 74% dyktatorów, którym pieni�dze zostały dane, zdecydowało si� przekaza� 

jak�� cz��� tej sumy odbiorcom, przy czym 14% zaproponowało równy podział. W grupie, 

która pieni�dze „zarobiła”, zaledwie 24% dyktatorów przekazało cokolwiek i �aden z nich nie 

był na tyle hojny, by proponowa� równy podział. Jak podsumowuje Cherry:  

Rozró�nienie mi�dzy bogactwem zarobionym i nie zarobionym w laboratorium jest 

z pewno�ci� zale�ne od kontekstu. Ró�nica ta b�dzie si� prawdopodobnie zmniejsza�, 

w miar� jak zadanie laboratoryjne stanie si� bardziej czasochłonne i wymagaj�ce po-

znawczo. Tak czy owak, rezultaty tego badania wskazuj�, �e charakterystyka poło�o-

nych na stół pieni�dzy mo�e odgrywa� pewn� rol� w zachowaniach uczestników gier 

targowych i autorzy przyszłych bada� laboratoryjnych mog� chcie� uwzgl�dni� w 

nich protokół zarobkowy. (…)  



 112 

Wcze�niejsze wyniki bada� nad gr� dyktatorsk� stale dowodziły znacz�cego po-

ziomu zachowa� z odniesieniem zewn�trzosobowym [other-regarding behavior], jed-

nak działania nieegoistyczne powinny by� umieszczane w kontek�cie. Obserwowane 

zachowania w grach targowych na ogół wi��� si� z nie zapracowanymi pieni�dzmi. 

Przedstawione tu rezultaty wskazuj�, �e jest to kwestia istotna. Gdy uczestnicy działali 

na sumach zarobionych we wcze�niejszej sesji, zachowania z odniesieniem ze-

wn�trzosobowym zmniejszyły si� o mniej wi�cej 70% w stosunku do uczestników 

działaj�cych na pieni�dzach nie zarobionych [Cherry 2001: 611].  

W kolejnym eksperymencie Cherry, wraz z Peterem Frykblom’em i Jasonem Sho-

gren’em, zgł�biali wpływ uprawnie� i anonimowo�ci na zachowanie dyktatorów. W grupie 

kontrolnej dyktatorzy otrzymywali pierwotne uposa�enie od eksperymentatora bez �adnego 

wysiłku ze swojej strony, nie było te� zachowanej pełnej anonimowo�ci wzgl�dem ekspery-

mentatora. W grupie „zarobkowej” dyktatorzy rozwi�zywali najpierw 45-minutowy test ma-

tematyczno-logiczny, za� w „podwójnie �lepej grupie zarobkowej” dodatkowo zapewniono 

dyktatorom pełn� anonimowo�� indywidualnych decyzji. W ka�dej z 3 grup eksperymental-

nych połowa dyktatorów otrzymała uposa�enie w wysoko�ci $10, połowa za� w wysoko�ci 

$40 (w grupach zarobkowych wy�sz� kwot� przyznawano za lepszy wynik na te�cie). W dru-

gim etapie dyktatorzy ł�czeni byli anonimowo z odbiorcami, którym mieli przekaza� dowoln� 

cz��� swojego pierwotnego uposa�enia. W grupie kontrolnej zachowania w pełni egoistyczne 

(zerowe oferty) były raczej rzadkie – cał� kwot� zatrzymało dla siebie zaledwie 19% dyktato-

rów z uposa�eniem $10 i 15% dyktatorów z $40. Zupełnie inaczej miała si� sytuacja w gru-

pach zarobkowych: przy niepełnej anonimowo�ci całkowity egoizm okazało 79% b�d� 70% 

dyktatorów (odpowiednio dla 10$ i $40); przy pełnej anonimowo�ci oba odsetki przekroczyły 

90%. Skumulowany rozkład cz�sto�ci dla podziału $40 przedstawia Rys. 3.12.  
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Rys. 3.12 Skumulowany rozkład ofert dyktatorów przy podziale $40 

 

ródło: Cherry i in. 2002: 1220. 

Cherry ze współpracownikami podsumowuj� wyniki swojego eksperymentu dwoma 

stwierdzeniami:  

Po pierwsze, przy wyja�nianiu zachowa� z odniesieniem zewn�trzosobowym w 

prostych grach targowych legitymizacja bogactwa poprzez wysiłek jest niemniej wa�-

na od kontrolowania wzajemno�ci. (…) Po drugie, pochodzenie zasobów ł�cznie z 

anonimowo�ci� zlikwidowało długo istniej�c� rozbie�no�� pomi�dzy standardow� 

teori� gier i obserwacj�. (…) To wzgl�dy strategiczne – a nie sprawiedliwo�� – wyda-

j� si� by� motywatorem zachowa� z odniesieniem zewn�trzosobowym, gdy ludzie 

targuj� si� o bogactwo wypracowane. To prowadzi z kolei do pytania, czy teoria musi 

wyja�nia� rozbie�no�� wynikaj�c� z losowego rozdziału zasobów [Cherry i in. 2002: 

1220-1].  

Zaprezentowana obrona prognoz „standardowych” jest oczywi�cie mocno dyskusyjna, 

cho�by z tego wzgl�du, �e standardowe zało�enie mówi�ce, i� ka�dy gracz jest �wiadomy, �e 

wszyscy pozostali s� – podobnie jak on sam – racjonalnymi egoistami, nie czyni �adnego roz-

ró�nienia pomi�dzy okoliczno�ciami pierwotnej alokacji �rodków. Tym niemniej ekspery-

ment Cherry’ego jest kolejnym z serii bada� dowodz�cych, �e dobra wypracowane znacznie 

silniej aktywuj� poczucie interesu własnego od dóbr otrzymanych w drodze przypadku. Ma to 

szczególne znaczenie w przypadku mojego eksperymentu z gr� redystrybucyjn�, gdzie pier-

wotne dochody zarabiane były w sposób mo�liwie dosłowny.  

Ujmuj�c rzecz od drugiej strony, Bradley J. Ruffle przeprowadził eksperyment z gr� 

dyktatorsk� i gr� ultimatum, w których pierwotne uposa�enie oferenta zale�ało albo od umie-

j�tno�ci biorcy (wynik quizu), albo od szcz��cia biorcy (wynik rzutu monet�). Bior-
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cy/respondenci, którzy wygrali konkurs quizowy b�d� rzut monet�, zapewniali dyktatoro-

wi/oferentowi $10, za� przegrani zapewniali jedynie $4 do podziału. Wynik potwierdzaj� 

sformułowan� przez Ruffle’a hipotez� nagrody – respondenci, którzy wypracowali $10, 

otrzymywali od dyktatorów znacz�co wy�sze kwoty od respondentów, którzy $10 wygrali w 

drodze losowania. Nie znalazła natomiast jednoznacznego potwierdzenia hipoteza kary, bo-

wiem kwoty ofiarowane przez dyktatorów biorcom, którzy przegrali quiz, nie ró�niły si� 

istotnie od tych, które otrzymali pechowi przegrani rzutu monet�. Jak zauwa�a Ruffle, wynika 

to z przekonania dyktatorów, �e sam dodatkowy wysiłek zwi�zany z udziałem w quizie do-

magał si� pewnej odpłaty, niezale�nie od osi�gni�tego wyniku. Porównuj�c gr� dyktatorsk� z 

gr� ultimatum, autor odnotował, �e w sytuacji, gdy pula wynikała ze szcz��cia, pecha, b�d� 

gorszego wyniku biorcy w quizie, wprowadzenie mo�liwo�ci odrzucenia oferty przez biorc� 

zaowocowało radykalnym zwi�kszeniem wysoko�ci ofert. Oznacza to, �e w ultimatum ofe-

renci składaj�cy swe oferty „niezasłu�onym” respondentom, kieruj� si� przede wszystkim 

wzgl�dami strategicznymi – wysokie oferty spowodowane s� jedynie obaw� przed odrzuce-

niem. Inaczej ma si� sytuacja w przypadku respondentów „zasłu�onych” – zachowaniem w 

stosunku do nich rz�dzi raczej zasada sprawiedliwo�ci, która utrzymuje sw� moc tak�e wów-

czas, gdy s� oni zdani na łask� dyktatorów121 [Ruffle 1998].  

Poniewa� w grze redystrybucyjnej istotn� zmienn� strukturaln� jest koszt transferów 

podatkowych, warto przyjrze� si�, jak efektywno�� transferu wpływa na decyzje podejmowa-

ne w grze dyktatorskiej. James Andreoni i Lise Vesterlund [2001] przeprowadzili ekspery-

ment z gr� dyktatorsk�, manipuluj�c warto�ci� kwoty pozostawionej przez dyktatora sobie i 

przekazanej odbiorcy122. Dyktatorzy proszeni byli o dokonanie podziału mi�dzy siebie i drug� 

osob� okre�lonej puli �etonów w 8 ró�nych sytuacjach, z których jedna wybierana była loso-

wo jako podstawa do uzyskania wypłat z eksperymentu. Sytuacje te ró�niły si� liczb� �eto-

nów do podziału, oraz warto�ci� pieni��n�, jak� miały �etony zachowane i przekazane (poje-

dynczy �eton mógł mie� warto�� 10, 20 lub 30 centów). W skrajnym przypadku, gdy �eton 

zachowany wart był 10 centów, a przekazany 30 centów, zachowania altruistyczne były bar-

dzo tanie, poniewa� ka�de 3 centy trafiaj�ce do odbiorcy kosztowały dyktatora zaledwie 1 

centa. W odwrotnej sytuacji cena altruizmu była bardzo wysoka, poniewa� przekazanie 1 cen-

ta kosztowało dyktatora całe 3 centy. Ten relatywny koszt altruizmu znalazł bardzo wyra�ne 

                                                 
121 Trzeba tu podkre�li�, �e „zasługa” respondentów bezpo�rednio przekładała si� na pul� pieni�dzy oddan� do 
dyspozycji dyktatorów. Zasadne jest wi�c przypuszczenie, �e ci ostatni kierowali si� raczej wdzi�czno�ci� ni� 
jak�� form� abstrakcyjnej sprawiedliwo�ci dystrybutywnej.  
122 W typowej grze dyktatorskiej przelicznik wynosi 1, czyli odbiorca dostaje dokładnie tyle, ile zechciał mu 
wydzieli� z puli dyktator. U Andreoniego i Vesterlund kwota przekazana odbiorcy przemna�ana była przez 
znany badanym współczynnik z zakresu od 1/3 do 3. Tego rodzaju modyfikacj� gry dla odró�nienia nazywa si� 
czasem „dylematem dyktatora”.  
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odbicie w wyborach dyktatorów. Wraz ze wzrostem kosztu, malała wyra�nie kwota ostatecz-

nie otrzymana przez odbiorc�, wyra�ona jako cz��� własnego bud�etu dyktatora (przez bud�et 

rozumie si� tu kwot�, jak� dyktator otrzymałby, zachowuj�c wszystkie �etony dla siebie)123.  

Rys. 3.13 Procent bud�etu przekazany przez dyktatora (jako funkcja kosztu) 
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ródło: Wykres własny na podstawie Andreoni, Vesterlund 2001. 

Autorzy nie stwierdzili znacz�cej ró�nicy w ogólnym poziomie altruizmu pomi�dzy 

m��czyznami i kobietami – u�redniaj�c po wszystkich 8 sytuacjach, m��czy�ni przekazali 

$2,56, za� kobiety $2,60. Podobie�stwo to jest jednak pozorne, jak pokazuje Rys. 3.13. Od-

powiadaj�c na postawione w tytule artykułu pytanie „Która płe� jest sprawiedliwa?”, Andre-

oni i Veterlund stwierdzaj�:  

Badanie to pokazuje, �e w zale�no�ci od ceny dawania, b�d� jedna b�d� druga płe� 

mo�e by� uznana za bardziej altruistyczn�. Kiedy cena dawania jest niska, bardziej al-

truistyczni wydaj� si� m��czy�ni, kiedy cena jest wysoka, bardziej hojne s� kobiety. 

Ujmuj�c to inaczej, m��czy�ni maj� wi�ksz� tendencj� do zachowa� albo doskonale 

egoistycznych, albo doskonale bezinteresownych, podczas gdy kobiety bardziej dbaj� 

o wyrównanie wypłat [Andreoni, Vesterlund 2001: 306].  

                                                 
123 Zilustrowan� na wykresie zale�no�� potwierdza te� np. eksperyment Wernera Gütha, Hartmuta Kliemta i 
Axela Ockenfelsa. W  badanych przez nich grach dyktatorskich, przekazywane kwoty albo były przemna�ane 
przez m=2, albo pozostawały niezmienione (m=1). Przy m=2 (ni�szy koszt transferu) odbiorcy otrzymali �rednio 
3,66DM z pierwotnej puli 10DM, podczas gdy przy m=1 trafiło do nich 2,78DM [2000+].  
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Ujmuj�c to jeszcze inaczej, m��czy�ni okazali si� zwraca� wi�ksz� uwag� na efek-

tywno�� swoich decyzji i cho� przeci�tnie przekazali odbiorcom niemal dokładnie tyle samo 

pieni�dzy, co kobiety, sami zarobili �rednio $6,94, podczas gdy kobiety wyszły z badania z 

�redni� kwot� 6,34124.  

%��
�
����3
����������
���$�	


Poniewa� w grze redystrybucyjnej gracz „ubogi” dysponuje mo�liwo�ci� przejmowa-

nia cz��ci uposa�enia gracza „bogatego”, warto wspomnie� o „grze gangsterskiej”, b�d�cej 

prostym odwróceniem sytuacji znanej z gry dyktatorskiej. O ile dyktator decydował, jak� 

cz��� własnej puli przekaza� odbiorcy, o tyle gangster decyduje, jak� cz��� cudzej puli przy-

właszczy� sobie. Gr� gangstersk� na tle gry dyktatorskiej badali – przypuszczalnie jako 

pierwsi, a by� mo�e do tej pory jedyni – Reiner Eichenberger i Felix Oberholzer-Gee [1998]. 

Uczestnikami eksperymentu byli studenci Uniwersytetu w Zurychu, którzy w oparciu o wynik 

w miar� pracochłonnego zadania zaliczeniowego podzieleni zostali na dwie grupy – ci, którzy 

znale�li si� w górnej połówce, otrzymali 7 franków szwajcarskich i pełnili albo rol� dyktato-

ra, albo ofiary125. Osoby ze słabszymi wynikami wcielały si� albo w rol� odbiorcy datków 

dyktatora, albo w rol� gangstera. Dyktatorzy �rednio oddali anonimowym kolegom 34,6% 

uzyskanej kwoty, natomiast gangsterzy, nie wykazuj�c wi�kszych skrupułów, przej�li �rednio 

75,9% uposa�enia swoich ofiar126. W alternatywnym uj�ciu, gdy nie przyznawano �adnych 

kwot grupie z lepszymi wynikami zadania zaliczeniowego, a zamiast tego grup� gorsz� ob-

ci��ano siedmiofrankowym długiem, gangsterzy przerzucali na swoje ofiary ponad 60% dłu-

gu [Eichenberger, Oberholzer-Gee 1998: 196].  

Bearden cytuje wyniki eksperymentu Gütha i Hucka z ultimatum i gr� dyktatorsk�, 

oraz ich dwoma modyfikacjami – gr� w bezkarno�� [impunity game] i gr� w zawi�� [spite 

game]. Od ultimatum ró�niły si� one tym, �e w pierwszej z nich oferent był bezkarny, tzn. 

respondent mógł przyj�� albo odrzuci� oferowan� mu kwot�, ale nie miało to wpływu na wy-

płat� oferenta. W drugim wypadku respondent tak czy owak otrzymywał przyznan� mu przez 

oferenta kwot�, ale swoj� decyzj� mógł pozbawi� oferenta kwoty, jak� tamten sobie zostawił. 

                                                 
124 Wyliczenie własne, autorzy nie podali tych wielko�ci wprost.  
125 Jak pisz� autorzy, ich celem było wywołanie mo�liwie silnego poczucia uprawnienia do otrzymanej kwoty. 
Wydaje si� jednak, �e co najmniej dwie okoliczno�ci działały na rzecz osłabienia roli uprawnie�. Po pierwsze, 
wypełniaj�c zadanie, badani nie zdawali sobie sprawy, �e w oparciu o jego wynik b�d� mogli otrzyma� nagrod� 
pieni��n�. Po drugie, podział dychotomiczny musiał prowadzi� do tego, �e do ró�nych grup trafiały osoby z 
bardzo podobnymi wynikami, a z kolei w jednej grupie mogły znajdowa� si� osoby o do�� ró�nych wynikach.  
126 W badaniu tym brała udział bardzo mała liczba osób – 12 dyktatorów i 8 gangsterów, jednak bardzo podobne 
wyniki uzyskali autorzy w kilku kolejnych badaniach.  
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Je�li przez p oznaczymy cz��� puli, jak� oferent chce przekaza� respondentowi (zachowuj�c 

dla siebie 1–p), wówczas 4 rozpatrywane gry mo�na sklasyfikowa� nast�puj�co: 

Tab. 3.6 Typy gier w zale�no�ci od skutków braku porozumienia 

wypłata respondenta 
(udział w puli) Gdy respondent nie akceptuje 

oferowanego podziału… 
p 0 

1–p dyktator bezkarno�� wypłata oferenta 
(udział w puli) 0 zawi�� ultimatum 

Oferenci dokonywali wyboru p w ka�dej z 4 gier, za� respondenci dla ka�dej z 4 gier a 

priori decydowali, przy jakiej kwocie odrzuc� propozycj� podziału127. Güth i Huck stwierdzi-

li, �e w grach z wetem respondenta (ultimatum, zawi��) oferty p były wi�ksze ni� w sytuacji, 

gdy respondenci nie mogli pozbawi� oferenta wypłaty (dyktator, bezkarno��). Oferty były te� 

wi�ksze, gdy koszt odmowy dla respondenta był ni�szy (zawi�� vs. ultimatum). Oferenci spo-

dziewali si� zatem odtr�cenia zbyt niskich ofert, jak równie� przewidywali, �e niskie oferty 

b�d� tym łatwiej odtr�cane, im mniej to b�dzie kosztowa� respondentów. Z kolei respondenci 

stawiali zdecydowanie wy�sze wymagania w grach, w których mogli wpłyn�� na wypłat� 

oferenta (ultimatum vs. bezkarno��), jakby w przekonaniu, �e ta mo�liwo�� daje im prawo do 

wi�kszej cz��ci puli [Bearden 2001: 23].  

Gra w zawi�� – pod alternatywn�, chyba bardziej popularn�, a przy tym bardziej traf-

n�, nazw� „gry w łask�-niełask�” [mercy game] – badana była eksperymentalnie przez Wil-

liama Nelsona. Gra została rozegrana w postaci strategicznej, tzn. respondentów nie infor-

mowano o podziale puli zaproponowanej przez wylosowanego dla nich partnera, ale proszono 

o uprzednie podanie progu akceptacji oferty. Je�li w wylosowanej parze oferta zło�ona re-

spondentowi była równa b�d� wi�ksza od jego progu akceptacji, podział był realizowany; 

je�li oferta była poni�ej progu, respondent zatrzymywał przyznan� mu cz���, natomiast ofe-

rent odchodził z kwitkiem. Jak si� okazało, modalna oferta była równa modalnemu progowi 

akceptacji, który wynosił dokładnie połow� całej puli. 77% z 26 oferentów zaproponowało 

partnerowi połow� puli, za� 36% z 28 respondentów nie akceptowało �adnej kwoty poni�ej 

połowy. 64% respondentów przewidywało, �e otrzymaj� połow� puli, za� 54% oferentów 

spodziewało si�, �e �adna kwota poni�ej połowy puli nie zostanie zaakceptowana. Jak pod-

sumowuje Nelson:  

                                                 
127 Pula do podziału wynosiła 38 marek z prawdopodobie�stwem 2/3 lub 16 marek z prawdopodobie�stwem 1/3. 
Oferenci dokonywali wyboru znaj�c ju� wielko�� puli, podczas gdy respondenci znali tylko podany wy�ej roz-
kład prawdopodobie�stwa.  
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[R]ówny podział to – podobnie jak w ultimatum – najbardziej dochodowa oferta, 

zwa�ywszy na próg akceptacji wybrany przez respondenta. (…) Jak si� okazuje, 

uczciwe post�powanie popłaca [Nelson 2000+: 11].  

Rys. 3.14 Oferta proponowana respondentowi a �redni zarobek oferenta 

 

ródło: Nelson 2000+: 15. 

Jak wida� z powy�szego wykresu nie tylko oferta równa połowie puli ($10 z $20) była 

najbardziej opłacalna, ale nieznaczne obni�enie oferty do $9 (i pozostawienie sobie $11) da-

wało gorsze perspektywy zarobku ni� oddanie respondentowi całych $15 i pozostanie z $5. 

Gdy oferent zdany jest na łask� i niełask� respondenta, równy podział zdaje si� by� natural-

nym punktem ci��enia.  

James Fowler, Tim Johnson, Richard McElreath i Oleg Smirnov [2005+] przeprowa-

dzili eksperyment, w którym dali uczestnikom mo�liwo�� pomniejszania wypłat innych osób 

pod nieobecno�� jakichkolwiek motywów strategicznych czy te� zwi�zanych z odwzajemnia-

niem zachowa� partnera. Badani ł�czeni byli anonimowo w czwórki, po czym komputer lo-

sowo rozdzielał im wypłaty (wyra�one w abstrakcyjnych „jednostkach monetarnych”)128. 

Wypłaty te losowane były z rozkładu typowego dla pierwszej rundy czteroosobowej gry do-

bra publicznego, poniewa� głównym celem autorów było wykazanie, �e karanie egoistów w 

grach dobra publicznego mo�e mie� zwi�zek nie tyle z niech�ci� do „paso�ytów” �eruj�cych 

na ofiarno�ci innych osób, ile z egalitarn� ch�ci� obci�cia ponadprzeci�tnych wypłat129. Za-

                                                 
128 Autorzy nie pisz� tego wprost, ale nale�y domniemywa�, �e ko�cowe wypłaty z eksperymentu wynikały z 
wymiany „jednostek monetarnych” na gotówk� według ustalonego kursu. 	rednia wypłata wyniosła ok. 10 dola-
rów.  
129 W typowej grze dobra publicznego n graczy niezale�nie od siebie decyduje, jak� cz��� swego uposa�enia 
przekaza� do wspólnej puli. Zawarto�� puli zostaje nast�pnie powi�kszona (pomno�ona przez ustalony współ-
czynnik) i podzielona po równo pomi�dzy wszystkich uczestników gry. Współczynnik wzrostu puli jest zawsze 
mniejszy od n, w zwi�zku z czym indywidualnie racjonaln� strategi� jest powstrzymanie si� od jakiegokolwiek 
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poznawszy si� z wysoko�ci� wypłat własn�, jak równie� pozostałych trzech osób w grupie, 

ka�dy miał mo�liwo�� pomniejszenia wypłat innych osób, płac�c ze swojego uposa�enia 1 

jednostk� za ka�de 3 odebrane komu�. Gra w zabieranie rozegrana została kolejno 5 razy przy 

losowo zmienianym składzie grupy, a w ka�dej z gier uczestnik mógł pomniejszy� dochody 

jednej, dwóch, b�d� wszystkich trzech pozostałych osób o co najwy�ej 10 „jednostek mone-

tarnych”. Nawi�zuj�c do gier dobra publicznego autorzy konsekwentnie okre�lali pomniej-

szanie cudzych wypłat jako „kar�”, chocia� trudno w sensowny sposób mówi� o karaniu, gdy 

cała „wina” lepiej zarabiaj�cych sprowadzała si� do losowania dokonanego przez komputer.  

Wyniki dowodz�, �e jednostki karz� (same ponosz�c przy tym pewien koszt), na-

wet wówczas, gdy nie mog� w ten sposób narzuci� �adnej normy kooperacyjnej. 

Wielko�� kary wzrasta wraz z dochodem, a co wi�cej członkowie grupy dysponuj�cy 

najwi�kszym dochodem otrzymuj� kary niewspółmiernie wielkie.  

W ci�gu 5 sesji kary były cz�ste: 62% uczestników ukarało chocia� raz, 31% wy-

mierzyło przynajmniej 5 kar, za� 9% przynajmniej 10 kar. Wi�kszo�� (67%) kar wy-

mierzona była w osoby z ponadprzeci�tn� płac� w ka�dej z grup, przy czym najlepiej 

zarabiaj�cy skupiał na sobie 44% ogółu kar [Fowler i in., 2005: 1,3].  

W kwestionariuszu poeksperymentalnym badani proszeni byli o ocen� poziomu swo-

jej irytacji w zwi�zku z faktem przydzielenia komu� przez komputer wy�szej wypłaty od 

nich. Przedstawiono im dwie hipotetyczne sytuacje – w jednej rozpi�to�� dochodów była bar-

dzo du�a, w drugiej bardzo mała. Sformułowano je nast�puj�co: „Otrzymałe� 23 �etony. Dru-

gi członek grupy otrzymał ich 25, a trzeci 21. Załó�my, �e czwarty członek otrzymał 37 �eto-

nów. Przypadkiem spotykasz teraz tego członka. Prosz�, okre�l swoje uczucia wzgl�dem tej 

osoby”. W alternatywnym scenariuszu wypłata własna wynosiła 19, dwie kolejne osoby mia-

ły wypłaty 21 i 17, a „przypadkiem spotkany” członek grupy – 22. Po przeczytaniu historyjki 

badani odpowiadali na 7-punktowej skali, czy odczuwali wobec wskazanej osoby irytacj� 

b�d� zło�� (1=„wcale”, 7= „zdecydowanie tak”). W przypadku du�ej ró�nicy dochodów, 68% 

uczestników przyznało, �e byliby przynajmniej troch� zirytowani, za� 32% zdradzało zło�� (4 

punkty lub wi�cej). W drugim scenariuszu, w którym nierówno�� była zupełnie łagodna, iry-

tacj� wci�� deklarowało 41% badanych, za� zło�� 26%. Ka�dego uczestnika postawiono te� w 

odwrotnej sytuacji, tzn. zapytano go o to, jakie uczucia �ywiliby wzgl�dem niego pozostali 

                                                                                                                                                         
wkładu. Społecznie optymalny wynik zapewnia natomiast pełna współpraca graczy, tj. kiedy wszyscy przekazu-
j� wszystko do wspólnej puli. Poniewa� z puli wszyscy korzystaj� w równym stopniu, egoi�ci nie dokładaj�cy 
si� do puli osi�gaj� wy�sze wypłaty od kooperatorów. Wyniki eksperymentów pokazuj�, �e je�li gra dobra pu-
blicznego rozgrywana jest szereg razy pod rz�d, wkłady systematycznie malej�, w miar� jak kolejni gracze po 
trochu przechodz� na free-riding i zaczynaj� obni�a� swoje wkłady. Sytuacja zmienia si� diametralnie, gdy ko-
operatorzy dostan� mo�liwo�� karania egoistów. Mimo, �e stosowanie kar jest kosztowne tak�e dla karz�cego, 
znaczna cz��� badanych korzysta z tej sankcji, co sprawia, �e najbardziej opłacaln� strategi� staje si� kooperacja 
[Fehr, Gächter 1999].  



 120 

członkowie grupy, gdyby to akurat jemu trafiła si� najlepsza wypłata w dwóch przedstawio-

nych powy�ej sytuacjach. Spodziewane reakcje ze strony innych były nawet gorsze ni� w 

rzeczywisto�ci – w tym sensie mo�na powiedzie�, �e postawy badanych były spójne: nieza-

le�nie czy przytrafiłoby si� to im samym, czy komu� innemu, wy�sza wypłata zakrawała na 

grzech domagaj�cy si� kary. Oczywi�cie mo�na argumentowa�, �e wyniki te s� do pewnego 

stopnia artefaktem. Sam fakt, �e pytano o poziom irytacji mógł by� dla respondentów sugeru-

j�cy, je�li nie dano im w ogóle mo�liwo�ci wyra�enia uczu� pozytywnych (np. „Czy cieszysz 

si�, �e osobie X udało si� uzyska� tak dobr� wypłat�?”), tym niemniej uzyskane przez auto-

rów wyniki s� do�� wymowne, bowiem pytanie dotyczyło nie tyle irytacji z powodu własnego 

pecha, ile stosunku do drugiej osoby w sytuacji bezpo�redniego spotkania. Zwa�ywszy, �e 

przydział wypłat był czysto losowy, �ródłem skierowanej przeciw „bogatym” irytacji mogła 

by� tylko zawi�� – wyra�nie skorelowana z rzeczywistym zachowaniem w toku eksperymen-

tu. Gdyby nie owo skoncentrowanie negatywnych emocji na wskazanych przez los osobach, 

stosowanie „kar” mo�na by przypisa� d��eniu do zrealizowania której� z równo�ciowych 

koncepcji sprawiedliwo�ci, w rodzaju „egalitaryzmu przypadku”. Taka interpretacja jest jed-

nak trudna do przyj�cia. Skrajny egalitarysta przypadku mógłby bowiem d��y� do zniwelo-

wania niezasłu�onej przewagi jednych osób nad innymi – nawet wiedz�c, �e powstałej stracie 

po stronie lepiej sytuowanych nie b�dzie odpowiadał �aden obiektywny po�ytek – ale z samej 

definicji „egalitaryzmu przypadku” nie mógłby on obraca� swej zło�ci przeciwko osobom, 

które wła�nie przypadek postawił w takiej a nie innej pozycji. W tym wypadku zachowanie 

badanych lepiej opisuje poni�szy fragment z Ludwika von Misesa:  

Nie ma potrzeby wiele mówi� o zawi�ci i zazdrosnej wrogo�ci. Z zawi�ci� mamy 

do czynienia wówczas, gdy kto� tak nienawidzi drugiego, �e jest gotowy ponie�� ci��-

kie straty, byle tylko tamtemu te� stała si� krzywda. (…) Wielokrotnie słyszy si� so-

cjalistów mówi�cych, �e nawet materialny niedostatek b�dzie łatwiejszy do zniesienia 

w społecze�stwie socjalistycznym, bo ludzie b�d� mieli �wiadomo��, �e nikt nie ma 

si� lepiej od swego s�siada [Mises 2001: 29].  

Daniel John Zizzo [2003] przeprowadził podobny eksperyment w czteroosobowych 

grupach o zró�nicowanych dochodach130. Schemat Zizzo był jednak bardziej skomplikowany 

– po pierwsze, wprowadził on zró�nicowanie grup eksperymentalnych na te, w których pier-

wotny dochód zale�ał od decyzji uczestników zwi�zanych z udziałem w loterii (wypłaty „za-

słu�one”) oraz te, w których otrzymywali oni dochód bez własnego udziału (wypłaty „nieza-

słu�one”); po drugie, poza zabieraniem �rodków innym osobom („palenie pieni�dzy”), do-

                                                 
130 W ka�dej grupie znajdowały si� dwie osoby o wysokich dochodach (+), oraz dwie o niskich dochodach (–). 
Dochody wysokie były �rednio ok. 1,8 razy wi�ksze od dochodów niskich.  
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st�pne opcje działania uwzgl�dniały tak�e „redystrybucj�” (czyli zabieranie innym, by da� 

komu� innemu), oraz – w połowie grup – „kradzie�” (czyli zabieranie od innych dla siebie)131. 

Skrzy�owanie warunku „charakter dochodów” (zasłu�one – niezasłu�one) i „kradzie�” (do-

puszczalna – niedopuszczalna) dawało 4 grupy eksperymentalne. Podobnie, jak w ekspery-

mencie Fowlera i innych, podj�cie działania obci��one było kosztem – po zapłaceniu 10% 

swego pierwotnego uposa�enia, uczestnik mógł spali�, redystrybuowa�, b�d� zawłaszczy� 

(tylko w grupie z dozwolon� kradzie��) dowoln� cz��� dochodu pozostałych graczy. Dla ka�-

dego z graczy Zizzo policzył całkowit� stop� kradzie�y wyra�on� jako suma wszystkich skra-

dzionych kwot, podzielona przez sum� pierwotnych dochodów wszystkich pozostałych gra-

czy (czyli suma tego, co mo�na było ukra��). Analogicznie wyliczona została stopa palenia 

pieni�dzy oraz stopa pozostałej redystrybucji. Główne wyniki przedstawia Rys. 3.15 (plusem 

zaznaczono wyniki osób z wi�kszymi wypłatami, minusem – osób z mniejszymi wypłatami).  

Rys. 3.15 Redystrybucja, kradzie� i palenie pieni�dzy. 

 

ródło: Zizzo 2003: 26. 

                                                 
131 Oczywi�cie w toku eksperymentu nie u�ywano �adnych warto�ciuj�cych terminów.  
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Pierwsza rzecz, która rzuca si� w oczy, to znacz�ca skala kradzie�y – tam, gdzie było 

to mo�liwe, uczestnicy cz�sto starali si� przej�� dla siebie pieni�dze od pozostałych graczy. 

Ciekawe jest przy tym, �e o ile gracze b�d�cy w gorszym poło�eniu kradli mniej wi�cej tyle 

samo zasłu�onych wypłat, co niezasłu�onych, o tyle gracze b�d�cy w lepszym poło�eniu kra-

dli wyra�nie wi�cej, gdy ich pierwotne wypłaty były niezasłu�one. Zizzo sugeruje, �e w�ród 

„niezasłu�onych bogaczy” silniejsza była obawa, �e sami padn� oni ofiar� kradzie�y i dlatego 

starali si� „grabi� zagrabione”, aby w ostatecznym rozrachunku wyj�� na swoje. Ogólnie sto-

sunkowo niewielka była stopa „innej redystrybucji”, czyli zabierania jednym graczom po to, 

by da� innym (przypis: tak�e inne eksperymenty potwierdzaj�, �e gdy mo�liwe jest realizo-

wanie własnego interesu, wzgl�d na osoby trzecie jest z reguły niewielki). W szczególno�ci w 

grupach, gdzie dopuszczalna była kradzie�, „inna redystrybucja” spadała niemal do zera. 

Wreszcie, gdy nie było mo�liwo�ci kradzie�y, nasilało si� zjawisko „palenia pieni�dzy” pozo-

stałych członków grupy, co szczególnie zaznaczyło si� w grupie z niezasłu�onymi wypłatami. 

Warto te� zwróci� uwag�, �e w ten najbardziej destrukcyjny rodzaj działania anga�owali si� 

zarówno bogatsi, jak i biedniejsi członkowie grupy.  
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We wszystkich opisanych dot�d grach zwi�zanych z podziałem puli dóbr powszechnie 

mamy do czynienia z zachowaniami wykraczaj�cymi poza realizacj� w�sko rozumianego 

interesu własnego. Badani na ogół skłonni s� po�wi�ci� jak�� cz��� uzyskanej (b�d� mo�liwej 

do uzyskania) kwoty pieni�dzy, aby poprawi� poło�enie drugiej osoby, aby ukara� zachowa-

nia niekooperacyjne, aby odwzajemni� �yczliwo��, aby zwi�kszy� efektywno��, aby zapew-

ni� wi�ksz� równo�� wyników, itd. W ostatnim dwudziestoleciu podj�to szereg prób wyja-

�nienia „niestandardowych” wyników eksperymentalnych poprzez formułowanie nowych 

modeli u�yteczno�ci, które uwzgl�dniałyby dodatkowe czynniki poza standardowo przyjmo-

wanym interesem własnym. Jak uj�li to Norman Frohlich i Joe Oppenheimer: „W ko�cu sko-

ro jednostki nie kieruj� si� tylko własnym interesem, trzeba postawi� pytanie: «Jak� form� 

przyjmuj� preferencje?» [Frohlich, Oppenheimer 2003: 4]. 

Podej�cia odchodz�ce od zało�enia indywidualnego egoizmu i dopuszczaj�ce wyst�-

powanie zachowa� z odniesieniem zewn�trzosobowym [other-regarding behavior] podzieli� 

mo�na na dwie główne grupy: dystrybutywne i intencjonalne. Wedle podej�cia dystrybutyw-

nego, gracze kieruj� si� w swych wyborach sposobem podziału �rodków pomi�dzy uczestni-

ków interakcji, natomiast wedle podej�cia intencjonalnego zwracaj� oni uwag� na motywy 

zachowania partnerów i d��� do odwzajemnienia – okazania �yczliwo�ci �yczliwym i wyrz�-
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dzenia szkody szkodz�cym. Do najcz��ciej cytowanych koncepcji nale�� Matthew Rabina 

model sprawiedliwej równowagi, zwi�zany z psychologiczn� teori� gier [1993], Jamesa An-

dreoniego teoria nieczystego altruizmu [1990], Davida K. Levine’a model altruizmu i zło�ci 

[1997], Gary’ego Boltona i Axela Ockenfelsa teoria słuszno�ci, wzajemno�ci i konkurencji 

[1997] oraz Ernsta Fehra i Klausa Schmidta teoria sprawiedliwo�ci, konkurencji i kooperacji 

[1999]132. Te dwie ostatnie teorie modeluj� awersj� do niesprawiedliwo�ci [inequity aver-

sion], przy czym de facto pod poj�ciem niesprawiedliwo�ci kryje si� w ich wypadku nierów-

no��, co czyni je szczególnie interesuj�cymi z punktu widzenia tematu niniejszej pracy. Jak 

stwierdzaj� Bolton i Ockenfels: „Przy ustalonej wypłacie absolutnej wszyscy gracze wol�, 

�eby ich wypłata relatywna była równa społecznemu udziałowi odniesienia [czyli �redniej w 

grupie –SC.]; w tym sensie rozwi�zanie egalitarne jest kolektywnie znacz�ce” [2001+: 4]. 

Nieco wi�cej miejsca po�wi�caj� uzasadnieniu egalitarnego charakteru teorii Fehr i Schmidt:  

S�dy sprawiedliwo�ciowe [fairness judgments] z konieczno�ci odwołuj� si� do 

swego rodzaju neutralnego wyniku odniesienia. (…)  

Okre�lenie wła�ciwej grupy odniesienia i wła�ciwego wyniku odniesienia dla danej 

klasy jednostek jest ostatecznie kwesti� empiryczn�. Kontekst społeczny, ekspozycja 

poszczególnych aktorów i społeczna blisko�� pomi�dzy jednostkami wpływa� b�d� na 

grup� i wyniki odniesienia. (…) W laboratorium jest z reguły znacznie pro�ciej usta-

li�, jak� alokacj� uczestnicy uwa�aj� za usprawiedliwion� [equitable]. Badani wcho-

dz� do laboratorium jako równi, nic o sobie nawzajem nie wiedz� i s� przydzielani do 

ró�nych ról w eksperymencie w drodze przypadku. Jest tedy naturalne przyj��, i� gru-

p� odniesienia jest po prostu zespół badanych uczestnicz�cych we wspólnej grze, za� 

punkt odniesienia, tj. wynik usprawiedliwiony, dany jest przez rozwi�zanie egalitarne 

[Fehr, Schmidt 1999: 3-4]. 

Obie wspomniane koncepcje awersji do nierówno�ci maj� charakter egocentryczny 

[self-centered], tzn. aktorzy postrzegaj� równo�� przez pryzmat własnego poło�enia w grupie.  
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Bolton i Ockenfels ka�� n graczom maksymalizowa� indywidualne funkcje motywa-

cyjne, które maj� dwa argumenty: absolutn� wielko�� własnej wypłaty (wi) oraz wielko�� 

relatywn� (ri), czyli udział, jaki własna wypłata stanowi w całkowitej puli wypłat (S):  

                                                 
132 Podsumowanie ró�nych teorii sprawiedliwo�ci i wzajemno�ci zawiera przegl�dowy artykuł Ernsta Fehra i 
Klausa Schmidta Theories of Fairness and Reciprocity – Evidence and Economic Applications [2001]. 
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Autorzy przyjmuj� zało�enie, �e funkcja motywacyjna ro�nie w wi (interes własny) 

oraz maleje wraz z odchodzeniem wypłaty relatywnej od „społecznego punktu odniesienia”, 

równego 1/n. Dodatkowo zakładaj� oni, �e jakkolwiek przy ustalonej wypłacie własnej ka�dy 

gracz najbardziej ceni alokacj�, w której jego wypłata b�dzie równa �redniej grupowej, to 

jednak woli, aby jego wypłata przekroczyła �redni�, ni� �eby wszyscy gracze mieli zosta� z 

niczym (co dawałoby wszystkim równe, zerowe wypłaty).  

Funkcje motywacyjne ró�nych graczy zostaj� do pewnego stopnia znormalizowane 

przez ustalenie dla ka�dego z nich dwóch progów, wywiedzionych z ich zachowania w ulti-

matum i grze dyktatorskiej. Pierwszy próg to graniczna warto�� udziału w całkowitej puli, 

poni�ej której dana osoba, b�d�c respondentem w grze ultimatum, odrzuci propozycj� oferen-

ta. Jest to wi�c taki podział puli, który dla gracza jest równie atrakcyjny jak zerowe wypłaty 

dla ka�dego. Drugi próg to udział w całkowitej puli, jaki osoba zapewni sobie, b�d�c w pozy-

cji dyktatora. Autorzy nie precyzuj� konkretnej formy funkcji, ale na przykładzie ilustruj�, jak 

wygl�da� ma „typowa” funkcja motywacyjna (Rys. 3.16).  

Rys. 3.16„Typowa” funkcja motywacyjna według Boltona i Ockenfelsa 

 
Na podstawie: Bolton, Ockenfels 1997.  

Istotnym zało�eniem Boltona i Ockenfelsa jest heterogeniczno�� zbioru graczy, którzy 

ró�ni� si� b�d� od siebie kra�cow� stop� substytucji pomi�dzy absolutnym i relatywnym ar-

gumentem funkcji motywacyjnej. Dwa skrajne przypadki to zupełny egoista, który cał� wag� 
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przenosi na absolutn� warto�� swojej wypłaty oraz totalny egalitarysta, który zupełnie lekce-

wa�y argument absolutny, skupiaj�c si� wył�cznie na swojej pozycji relatywnej. Egoista bez 

problemu pogodzi si� z faktem, �e innym wiedzie si� o wiele lepiej ni� jemu samemu, o ile 

tylko sam b�dzie miał z tego cho�by minimaln� korzy��. Z drugiej strony nie b�dzie miał 

�adnych skrupułów, by własn� sytuacj� polepszy� kosztem cho�by najwi�kszych strat zada-

nych reszcie grupy. Z kolei egalitarysta ch�tnie odst�pi cz��� swojego ponadprzeci�tnego 

dobrobytu materialnego, by poprawi� los pozostałych graczy, natomiast nie pozwoli innym 

bogaci� si�, je�li tylko miałoby to str�ci� jego własn� wypłat� poni�ej �redniej.  

Wyst�powaniem u badanych tak ogólnie zdefiniowanych funkcji u�yteczno�ci, Bolton 

i Ockenfels wyja�niaj� niezerowe oferty składane w grze dyktatorskiej, odrzucanie niezero-

wych ofert w grze ultimatum, kooperacj� w grze wymiany darów, oraz zachowania zbli�one 

do przewidywa� modelu „standardowego” w grach wieloosobowych charakteryzuj�cych si� 

konkurencj� pomi�dzy graczami. Osobne miejsce po�wi�caj� te� dylematowi wi��nia – za-

równo w jego wersji symultanicznej, jak i sekwencyjnej, odnosz�c si� te� do gry sko�czenie 

powtarzalnej. Wyja�niaj�c kooperacj� w sekwencyjnym DW, odwołuj� si� oni do zró�nico-

wania graczy, które w �wietle ich koncepcji wydaje si� by� warunkiem koniecznym odwza-

jemnionej współpracy:  

[R]ozwa�amy sekwencyjny DW, w którym drugi gracz podejmuje decyzj� po 

otrzymaniu informacji o ruchu wykonanych przez pierwszego gracza. Otrzymujemy 

interesuj�cy wynik: kooperacja wymaga istnienia zarówno osób skłonnych do po�wi�-

cenia korzy�ci pieni��nych [absolutnych – SC.] na rzecz korzy�ci wzgl�dnych, jak i 

osób zainteresowanych przede wszystkim absolutn� wielko�ci� wypłaty.  

(…) Druga osoba b�dzie kooperowa� wtedy i tylko wtedy, gdy b�dzie dostatecznie 

motywowana wzgl�dn� wypłat�, a przy tym pierwsza osoba zainicjowała współprac�. 

Pierwsza osoba b�dzie kooperowa� wtedy i tylko wtedy, gdy dostatecznie motywuje 

j� wypłata pieni��na, za� oczekiwany zysk netto z kooperacji (…) jest dodatni. Rozu-

mowanie stoj�ce za uznaniem takiej wła�nie motywacji pierwszego gracza jest do�� 

proste: pierwszy gracz, który zainteresowany byłby wzgl�dn� wypłat�, mógłby za-

gwarantowa� równe wypłaty poprzez odst�pstwo, bowiem w tym przypadku tak�e 

drugi gracz na pewno nie zdecyduje si� na współprac�. Jedynie wówczas, gdy pierw-

szy gracz jest dostatecznie motywowany swoj� wypłat� absolutn�, podejmie on ryzy-

ko bycia wykorzystanym, próbuj�c „uruchomi�” kooperacj� ze strony partnera [Bol-

ton, Ockenfels 1997: 23].  

Tak wi�c w przeciwie�stwie do modelu wył�cznego interesu własnego, który jako je-

dyny stan równowagi w sekwencyjnym DW wskazuje obopólne odst�pstwo, model Boltona-

Ockenfelsa daje si� łatwo pogodzi� z wyst�pieniem kooperacji. Zgodno�� ta ma jednak do�� 
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specyficzny charakter i mo�na powiedzie�, �e raczej podwa�a ona ni� potwierdza prawomoc-

no�� modelu awersji do nierówno�ci. Kalkulacja autorów prowadzi bowiem do wniosku, �e 

kooperacja byłaby mało prawdopodobna, gdyby w grze uczestniczyły dwie osoby o identycz-

nych preferencjach, a zatem w grupach jednorodnych nale�ałoby si� spodziewa� powszech-

nego odej�cia od współpracy. O wiele bardziej uzasadnione wydaje si� jednak przekonanie 

przeciwne – �e zachowania umo�liwiaj�ce kooperacj� w sekwencyjnym DW, zwi�zane z 

okazywaniem zaufania i odwzajemnianiem �yczliwo�ci, b�d� cz�stsze pomi�dzy osobami do 

siebie podobnymi. Dotychczasowe próby znalezienia racjonalnej podstawy dla zachowa� 

kooperacyjnych w DW tak�e na ogół zakładały symetryczno�� postaw graczy, a czasem 

wr�cz czyniły ich „ideowymi bli�niakami”133. Tak�e w alternatywnej teorii awersji do nie-

równo�ci, sformułowanej przez Ernsta Fehra i Klausa Schmidta, kooperacja mi�dzy graczami 

w sekwencyjnym DW jest mo�liwa, gdy obydwu graczy charakteryzuj� podobne preferencje, 

za� wprowadzenie sekwencji ruchów (podobnie jak u Boltona i Ockenfelsa) dodatkowo 

zwi�ksza prawdopodobie�stwo współpracy ze strony gracza egoistycznego, mog�cego liczy� 

na zysk z „inwestycji w kooperacj�”.  

8����� 
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W odró�nieniu od modelu Boltona i Ockenfelsa, który odwoływał si� do relatywnej 

pozycji gracza wzgl�dem �redniej grupowej, Fehr i Schmidt uwzgl�dnili cał� seri� porówna� 

parami danego gracza ze wszystkimi pozostałymi pod wzgl�dem ró�nicy w absolutnej wyso-

ko�ci wypłat [1999]134. Dodatkowo odró�nili oni awersj� do nierówno�ci faworyzuj�cej gra-

                                                 
133 Tak jest np. w koncepcji nadracjonalno�ci [superrationality], sformułowanej przez Douglasa Hofstadtera. 
Punktem wyj�cia jest zało�enie, �e dwaj idealnie racjonalni gracze w symetrycznej grze wybior� identyczne 
strategie, podobnie jak doszliby do identycznego wyniku, rozwi�zuj�c jakie� zadanie matematyczne. To reduku-
je zbiór mo�liwych wyników DW do dwóch: albo obopólna współpraca, albo obopólne odst�pstwo. Z tych 
dwóch wyników indywidualne i społecznie korzystniejsza jest kooperacja, wi�c obydwaj nadracjonalni gracze 
zdecyduj� si� na strategie kooperacyjne [http://en.wikipedia.org/wiki/Superrationality]. Podobnie w ramach 
psychologicznej teorii gier Matthew Rabin uzasadnia mo�liwo�� uznania wzajemnej współpracy za „równowag� 
sprawiedliwo�ciow�” [fairness equilibrium]: „Je�li gracze dysponuj� wspóln� wiedz�, �e obaj zamierzaj� koope-
rowa�, wówczas ka�dy gracz jest �wiadom, �e ten drugi po�wi�ca swój materialny dobrobyt, aby go wspomóc. 
Ka�dy b�dzie zatem chciał wspomóc drugiego poprzez zagranie kooperacyjne, o ile materialna korzy�� z odst�p-
stwa nie b�dzie zbyt wielka” [Rabin 1993: 1288].  
134 Oba podej�cia maj� swój plusy i minusy. W du�ych grupach pełna znajomo�� dokładnego rozkładu docho-
dów jest mało prawdopodobna, a nawet gdyby taka informacja była powszechnie dost�pna, to pracochłonno�� 
procedury porówna� parami wyklucza funkcj� u�yteczno�ci Fehra-Schmidta jako realistyczne przybli�enie pro-
cesu my�lowego uczestników interakcji. Z kolei model Boltona-Ockenfelsa, zacie�niaj�c cał� informacj� o roz-
kładzie dochodów do znajomo�ci �redniej grupowej, daje oczywi�cie fałszywe prognozy co do zachowania osób 
w grupach wi�kszych ni� dwuosobowe. Z modelu tego wynika np., �e egalitarysta o ponadprzeci�tnym docho-
dzie ch�tnie odda na rzecz reszty grupy „nadwy�k�” dochodu, nie dbaj�c zupełnie o to, czy nadwy�ka ta trafi do 
najbogatszej czy najubo�szej z pozostałych osób. Bolton i Ockenfels pobie�nie odnotowali ten problem, cytuj�c 
jedynie wyniki trzech bada�, w których badani ignorowali sposób rozdziału wypłat pomi�dzy osoby trzecie. W 
2000 r. Dirk Engelmann i Martin Strobel przeprowadzili eksperyment porównuj�cy moc prognostyczn� obu 
modeli awersji do nierówno�ci w grupach trzyosobowych, który wypadł jednoznacznie na korzy�� teorii Fehra i 
Schmidta [Engelmann, Strobel 2000]. 
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cza od awersji do nierówno�ci stawiaj�cej go w gorszym poło�eniu (zało�yli jednak, �e obie 

ona maj� charakter liniowy). Je�li przez xi oznaczymy materialn� wypłat� i-tego z n graczy, 

przez 	i jego awersj� do nierówno�ci niekorzystnej, za� przez 
i jego awersj� do nierówno�ci 

korzystnej, wówczas u�yteczno�� danego podziału wypłat dla gracza i dana jest nast�puj�cym 

wzorem:  

( ) { } { }��
≠≠

−
−

−−
−

−=
ij

jii
ij

ijiii xx
n

xx
n

xxu 0,max
1

1
0,max

1
1 βα , przy czym ji ≠ . 

Takie uj�cie awersji do nierówno�ci, w odró�nieniu od modelu Boltona-Ockenfelsa, 

pozwala graczom po�rednio uwzgl�dnia� w swoich funkcjach u�yteczno�ci tak�e ró�nice po-

mi�dzy pozostałymi uczestnikami podziału135. W wersji dwuosobowej, bardziej nas tu intere-

suj�cej, wzór upraszcza si� do postaci:  

( ) { } { }0,max0,max jiiijiii xxxxxxu −−−−= βα  

Sformułowanie to oznacza, �e w konkretnej sytuacji, w zale�no�ci od tego, czy wypła-

ta gracza i jest wy�sza, czy ni�sza od wypłaty partnera aktywuje si� okre�lony typ awersji do 

nierówno�ci. Fehr i Schmidt nakładaj� dwa ograniczenia na parametry 	 i 
. Po pierwsze za-

kładaj�, �e awersja do nierówno�ci korzystnej nie mo�e by� wi�ksza od awersji do nierówno-

�ci niekorzystnej ( ii αβ ≤ ). Innymi słowy taka sama bezwzgl�dna ró�nica dochodów b�dzie z 

reguły bardziej irytuj�ca dla graczy, je�li b�dzie na ich niekorzy�� – jedynie w skrajnym 

przypadku ( ii αβ = ) b�dzie im oboj�tne, czy to oni wyprzedzaj� partnera o x złotych, czy 

partner wyprzedza ich. Po drugie za� ograniczaj� parametr 
i do przedziału [0, 1), wyklucza-

j�c tym samym, �e 1) osoby mog� czerpa� satysfakcj� z uzyskiwania wy�szych dochodów od 

innych136, oraz 2) �e osoby mog� by� skłonne wyrzuci� własne pieni�dze „w błoto”, byle tyl-

ko zlikwidowa� nierówno�� korzystn� dla siebie.  

                                                 
135 Np. równy podział 30 złotych pomi�dzy trzy osoby b�dzie dla gracza z awersj� do nierówno�ci zdecydowanie 
lepszy od podziału, w którym on otrzymuje 10 zł, drugi gracz 20 złotych, a trzeci zostaje z niczym. W modelu 
Boltona-Ockenfelsa obydwie sytuacje s� równorz�dne, gdy� nie ulega zmianie ani absolutna, ani relatywna 
wysoko�� wypłaty.  
136 Autorzy uzasadniaj� to nast�puj�co: „Przyjmujemy to zało�enie, mimo �e jeste�my przekonani o istnieniu 
badanych, dla których 
i <0. Powód jest taki, �e w kontek�cie rozpatrywanych przez nas eksperymentów jed-
nostki z 
i <0 nie maj� praktycznie �adnego wpływu na zachowania równowagowe” [1999: 5]. Uzasadnienie to 
jest jednak mało przekonuj�ce – dlaczego bowiem przyjmowa� ograniczenie, które w �aden sposób nie wpływa 
na przewidywania teorii, a przy tym wedle samych autorów oddala model od rzeczywisto�ci? Prawdziwy powód 
tkwi raczej w tym, �e uwzgl�dnienie preferencji rywalizacyjnych wprost godziłoby w wyró�niony status równo-
�ci.  
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Rys. 3.17 U�yteczno�� z awersj� do nierówno�ci 

 

ródło: Fehr, Schmidt 1999. 

Je�li wypłat� gracza i ustalimy na poziomie xi, wówczas najwi�ksz� satysfakcj� da mu 

podział wypłat, w którym gracz j dostanie dokładnie tyle samo, co on ( ij xx = ). W tej sytu-

acji, niezale�nie od poziomu któregokolwiek rodzaju awersji do nierówno�ci, u�yteczno�� 

gracza i b�dzie po prostu równa jego własnej wypłacie. W miar� oddalania si� wypłaty gracza 

j od tego punktu krytycznego, satysfakcja gracza i b�dzie si� systematycznie zmniejsza�, przy 

czym spadek ten b�dzie silniejszy, gdy gracz j uzyskiwa� b�dzie wypłat� wy�sz� od xi (Rys. 

3.17). Zatem podobnie jak w modelu Boltona i Ockenfelsa, najmniejsza cho�by awersja do 

nierówno�ci niekorzystnej oznacza, �e gracz wyznaj�cy egalitaryzm zawsze �le znosił b�dzie 

bogacenie si� osób, które ju� s� bogatsze od niego, o ile tak�e jego własna wypłata nie zwi�k-

szy si� odpowiednio.  

Na podstawie wyników bada� z gr� ultimatum, Fehr i Schmidt sugeruj� prosty dys-

kretny rozkład parametrów 	 i 
 w populacji. Rozkład parametru 	 wywiedziony zostaje z 

rozkładu ofert, które zostaj� odrzucone przez respondentów – im wy�sz� procentowo ofert� 

respondent odrzuca, tym wy�sz� musi cechowa� si� awersj� do nierówno�ci niekorzystnej. 

Przyjmuj�c ten rozkład parametru 	 za dany, Fehr i Schmidt szacuj� wysoko�� optymalnej 

oferty, jak� powinien zło�y� oferent o danym poziomie awersji do nierówno�ci korzystnej, 

chc�cy zmaksymalizowa� oczekiwan� u�yteczno�� podziału. Nast�pnie z empirycznego roz-

ui(xi|xj) 

xj xi 

45° 

xi 
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kładu ofert odtwarzaj� rozkład parametru 
 w populacji. Wyniki tych szacunków zawiera 

Tab. 3.7137.  

Tab. 3.7 Rozkład awersji do nierówno�ci w populacji 

Awersja do nierówno�ci  
niekorzystnej (�)  Awersja do nierówno�ci  

korzystnej (�) 

Warto�� 	 Procent 
Próg  

akceptacji 
w ultimatum 

 Warto��  Procent 
Optymalna 

oferta  
w ultimatum 

0,0 30% 0  0,00 30% 1/3 

0,5 30% 1/4  0,25 30% 4/9 

1,0 30% 1/3  0,60 40% ½ 

4,0 10% 4/9     


ródło: Fehr, Schmidt 1999. 

Odwołuj�c si� do swego modelu awersji do nierówno�ci, Fehr i Schmidt staraj� si� 

wyja�ni� stabilne wzory zachowa�, jakie wyłaniaj� si� po kilku okresach (tzn. po nabraniu 

przez badanych do�wiadczenia) w grze dobra publicznego, wymianie darów, oraz wielooso-

bowych wariantach gry ultimatum z konkurencj� po stronie oferentów b�d� respondentów138. 

Pewien problem stwarza gra dyktatorska, bowiem przy liniowej awersji do nierówno�ci, mo-

del przewiduje jedynie skrajne oferty – albo pół na pół (gdy 
i > 0,5), albo nic (gdy 
i < 0,5), 

– Fehr i Schmidt bagatelizuj� jednak ten kłopot, stwierdzaj�c �e uwzgl�dnienie ofert po�red-

nich wymagałoby jedynie odej�cia od liniowo�ci. Pokrótce odnosz� si� te� oni do dylematu 

wi��nia, który traktuj� jako szczególny przypadek gry dobra publicznego139:  

Kooperacja stanowi punkt równowagi, je�li obydwaj gracze [maj� dostatecznie 

wysokie 
]. Jednak je�li warunek ten spełnia tylko jeden z graczy, jedyn� równowag� 

jest obopólne odst�pstwo. Inaczej rzecz si� ma w sekwencyjnym DW, w którym czy-
                                                 
137 Autorzy odnotowuj�, �e wyniki empiryczne �wiadcz� o pozytywnej korelacji pomi�dzy dwoma rodzajami 
awersji. W jednym miejscu na potrzeby argumentu przyjmuj� nawet „nie całkiem realistyczne” zało�enie, �e 
korelacja ta jest doskonała. Jest to o tyle zabawne, �e je�li rozkłady � i 
 z Tab. 3.7 potraktowa� jako rozkłady 
brzegowe w tabeli krzy�owej, to korelacja musi by� doskonała, aby spełnione było zało�enie � � 
. Skoro jed-
nak mamy do czynienia z korelacj� doskonał�, wówczas spokojnie mo�na zrezygnowa� z rozró�niania dwóch 
typów awersji do nierówno�ci.  
138 Krytyka zastosowanej przez Fehra i Schmidta metodologii, zob. Avner Shaker, On the Explanatory Value of 
Inequity Aversion Theory [2006]. Odpowied� autorów na wcze�niejszy krytyczny tekst Shakeda, zob. The Rhe-
toric of Inequity Aversion – A Reply [2005]. Zaproponowany przez Fehra i Schmidta rozkład awersji do nierów-
no�ci niekorzystnej podali w w�tpliwo�� Alexander Kritikos i Friedel Bolle, wykonuj�c prosty test preferencji 
dystrybucyjnych. W swoim badaniu prosili oni uczestników m.in. o wybór jednego podziału z pary (1,4)-(0,0) 
oraz z pary (0,5)-(0,0), gdzie pierwsza liczba w nawiasie oznacza wypłat� własn�, a druga wypłat� partnera. 
Według rozkładu Fehra-Schmidta w ka�dym przypadku co najwy�ej 30% badanych powinno odrzuci� opcj� 
(0,0). W rzeczywisto�ci w pierwszej parze opcj� (1,4) wybrało 88% badanych, za� w drugiej parze opcj� (0,5) 
wybrało 75% osób [Kritikos, Bolle 2000+: 5]. 
139 Nieco wi�cej nt. gry dobra publicznego znajduje si� w podrozdziale „Efekt wypychania”.  
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sto egoistyczny pierwszy gracz ma bodziec do współpracy, o ile natrafi na drugiego 

gracza [maj�cego dostatecznie wysokie 
]. Wynika to st�d, �e drugi gracz odpowie 

kooperacj� na kooperacj� i odst�pstwem na odst�pstwo. Tak wi�c ze wzgl�du na od-

wzajemnianie zachowa� przez drugich graczy cechuj�cych si� awersj� do nierówno�ci 

nale�y oczekiwa�, �e stopa kooperacji w�ród graczy wykonuj�cych pierwszy ruch w 

sekwencyjnym DW b�dzie wy�sza ni� w symultanicznym DW [Fehr, Schmidt 1999: 

20].  
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Awersja do nierówno�ci wydaje si� te� by� doskonał� kandydatk� na wyja�nienie za-

chowa� zwi�zanych z redystrybucj� dochodu. W 2002 r. Jean-Robert Tyran i Rupert Saus-

gruber opublikowali artykuł pod tytułem A Little Fairness May Induce a Lot of Redistribution 

in Democracy, w którym zrelacjonowali wyniki swojego eksperymentu z demokratyczn� gr� 

redystrybucyjn� w grupach pi�cioosobowych. Autorzy skupili sw� uwag� na dwóch sytu-

acjach, w których tytułowa „odrobina sprawiedliwo�ci” mo�e przewa�y� szal� na rzecz zma-

sowanej redystrybucji:  

Przedstawimy teraz intuicyjne powody, dla których niewielka ilo�� zró�nicowa-

nych preferencji sprawiedliwo�ciowych [fairness preferences] mo�e mie� wielki 

wpływ na wyniki redystrybucji. Dla skupienia uwagi rozwa�my referendum nad opo-

datkowaniem bogatych i redystrybucj� pieni�dzy na rzecz biednych. Przypu��my, �e 

bogaci nieznacznie przewy�szaj� liczebnie ubogich. Zatem je�li wszyscy gracze s� 

motywowani wył�cznie interesem własnym, odrzuc� oni polityk� redystrybucyjn� 

niewielk� przewag� głosów. Pierwsze wyja�nienie, dlaczego „troch�” sprawiedliwo�ci 

mo�e wywoła� wiele redystrybucji, wi��e si� z wyst�pieniem niewielkiej liczby głosu-

j�cych, którzy cechuj� si� siln� awersj� do nierówno�ci. We�my przykład, w którym 

51% wyborców jest bogatych, a 49% ubogich, ale 1% bogatych ma tak silne preferen-

cje, �e zagłosuj� wbrew własnemu interesowi materialnemu. W tym do�� skrajnym 

przypadku obecno�� tych kilku głosuj�cych wystarcza, aby przewa�y� szal� i wpro-

wadzi� redystrybucj�.  

Drugie wyja�nienie (…) jest takie, �e cz��� głosuj�cych nie odczuje bezpo�rednio 

na sobie skutków redystrybucji. Ci „obserwatorzy” mog� stan�� po jednej b�d� dru-

giej stronie i opowiedzie� si� za sprawiedliwym podziałem, poniewa� nic ich to nie 

kosztuje. Załó�my przykładowo, �e 40% elektoratu stanowi� bogaci, 40% klasa �red-

nia, a 20% ubodzy. Przypu��my ponownie, �e propozycja dotyczy redystrybucji pie-

ni�dzy od bogatych do biednych, nie dotykaj�c w �aden sposób klasy �redniej. Racjo-

nalny i �ci�le egoistyczny wyborca z klasy �redniej jest indyferentny i mo�e zrezy-
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gnowa� z głosowania, b�d� swój głos ustali� przez rzut monet�. Natomiast przedsta-

wiciel klasy �redniej ze słab� awersj� do nierówno�ci zagłosuje za redystrybucj�. Tak 

wi�c wielu wyborców ze słab� awersj� do nierówno�ci mo�e przechyli� szal� na rzecz 

redystrybucji. W naszym przykładzie propozycja przejdzie, je�li awersja cechuje po-

nad połow� klasy �redniej [Tyran, Sausgruber 2002: 3-4].  

Zanim przejdziemy do omówienia wyników eksperymentu, zauwa�my tylko powa�ne 

ograniczenie zwi�zane eksperymentalnym uto�samieniem sprawiedliwo�ci z równo�ci�. Jak 

na wst�pie artykułu zaznaczaj� sami autorzy:  

[T]o, co ludzie uznaj� za niesprawiedliwe [inequitable] zale�e� mo�e od wielu czyn-

ników (np. kontekstowych). W pewnych sytuacjach, w szczególno�ci w warunkach 

laboratoryjnych, awersj� do niesprawiedliwo�ci [inequity-aversion] mo�na zasadnie 

traktowa� jako zbli�on� do awersji do nierówno�ci [podkr. oryg. –SC.] (…). Jakkol-

wiek to (nadmierne) uproszczenie nara�a nas na pomini�cie potencjalnie istotnych 

aspektów głosowania (…), ma ono zalet� w postaci prostoty i sprawdzalno�ci [tracta-

bility] [tam�e: 3]. 

Wyra�ona tu obawa o nadmiernie uproszczon� wizj� sprawiedliwo�ci jako równo�ci 

wydaje si� szczególnie uzasadniona w kontek�cie bada� nad redystrybucj� polityczn�, która 

w realnym wymiarze dotyczy przede wszystkim wypracowanego przez obywateli dochodu, a 

nie spadaj�cej z nieba manny140. W dyskusji wyników autorzy tak�e przyznaj�, �e „w natural-

nych warunkach intensywno�� awersji do nierówno�ci mo�e w istotny sposób zale�e� od oko-

liczno�ci, w jakich powstała nierówno��. Np. badania sonda�owe sugeruj�, �e przekonanie o 

wewn�trznym b�d� zewn�trznym ustaleniu pozycji dochodowych silnie wpływa na stosunek 

do redystrybucji” [tam�e: 23]141.  

                                                 
140 W starotestamentowej historii o mannie Bóg przykazał co prawda podział proporcjonalny do liczebno�ci 
gospodarstwa („gomor na ka�d� głow�”), jednak ka�da rodzina musiała swoj� cz��� osobi�cie uzbiera�. „I uczy-
nili tak synowie Izraelowi, i nazbierali jeden wi�cej, drugi mniej. I mierzyli wedle miary gomora, i ani ten, który 
wi�cej nazbierał, wi�cej nie miał, ani ten, który mniej był przygotował, mniej nie znalazł, ale ka�dy według tego, 
co mógł zje��, nazbierał” [Wj 16: 17-18].  
141 Alberto Alesina i George-Marios Angeletos, analizuj�c ró�nice pomi�dzy ameryka�skim modelem gospodar-
czym (ni�sza stopa redystrybucji przy wy�szym zró�nicowaniu dochodów przed opodatkowaniem) z modelem 
europejskim (wi�cej redystrybucji przy bardziej wyrównanych dochodach), wyja�niali je nast�puj�co:  

Ró�ne przekonania nt. tego, jak uczciwa jest społeczna konkurencja i co determinuje nie-
równo�� dochodów, wpływaj� na polityk� redystrybucyjn� wybran� przez społecze�stwo. (…) 
Je�li społecze�stwo wierzy, �e dochód wynika z wysiłku i �e wszyscy maj� prawo cieszy� si� 
owocami swojego wysiłku, wybierze ono niski poziom redystrybucji i podatków. W stanie 
równowagi poziom wysiłku b�dzie wysoki, a rola przypadku ograniczona, w której to sytuacji 
wyniki rynkowe b�d� całkiem sprawiedliwe [fair], za� przekonania społeczne b�d� miały cha-
rakter samospełniaj�cy. Je�li natomiast społecze�stwo jest przekonane, �e bogactwo wynika z 
przypadku, urodzenia, znajomo�ci i/lub korupcji, b�dzie ono wprowadza� silne opodatkowa-
nie, zakłócaj�c tym samym alokacj� �rodków, co tak�e nada tym przekonaniom charakter sa-
mospełniaj�cy [Alesina, Angeletos 2003: 1].  
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Tyran i Sausgruber przyst�pili do badania z zamysłem porównania prognostycznej 

efektywno�ci modelu „standardowego” (�cisły interes własny) i modelu Fehra-Schmidta. 80-

osobowa próba podzielona została na 16 komitetów pi�cioosobowych, w których dwie osoby 

otrzymywały status bogatych, zwi�zany z pierwotnym przydziałem 250 szylingów, dwie oso-

by stanowiły „klas� �redni�” (185 szylingów), za� jedna osoba otrzymywała ubogi przydział 

60 szylingów. Zadaniem komitetu było rozstrzygni�cie w anonimowym głosowaniu, czy gru-

pa dokona redystrybucji �rodków polegaj�cej na odebraniu bogatym po 50 szylingów, �red-

nim po 5 szylingów i przekazaniu 100 szylingów ubogiemu. Referendum dotyczyło wi�c wy-

boru pomi�dzy dwoma rozkładami dochodu: (2×250, 2×185, 60) i (2×200, 2×180, 160). Ba-

dani, nie znaj�c jeszcze swojej pozycji w grupie, musieli poda� jak zagłosowaliby w ka�dej z 

trzech pozycji dochodowych. Według modelu standardowego redystrybucja powinna zosta� 

odrzucona w ka�dym referendum wi�kszo�ci� głosów 4:1 (tylko ubogi głosowałby za). 

Przyjmuj�c rozkład parametrów  i � podany przez Fehra i Schmidta, nale�ało si� jednak 

spodziewa�, �e znaczna cz��� referendów zostanie rozstrzygni�ta na korzy� redystrybucji. W 

gruncie rzeczy redystrybucja została przegłosowana w 14 z 16 komitetów. Zestawienie wyni-

ków głosowania zawiera poni�sza tabela:  

Tab. 3.8 Odsetek głosów za redystrybucj� w poszczególnych grupach dochodowych 

Prognoza 
Grupa 

teoria standardowa Fehr i Schmidt 
Eksperyment 

bogaci 0 40 33,7 

�redni 0 70 70,0 

ubodzy 100 100 96,3 


ródło: Tyran, Sausgruber 2002: 20.  

Tak�e analizuj�c dane na poziomie indywidualnym, Tyran i Sausgruber stwierdzili 

znacz�c� zbie�no�� z przewidywaniami wywiedzionymi z modelu Fehra-Schmidta142. Ozna-

czaj�c warunkowe głosowanie osoby i w pozycji bogatego, �redniego i ubogiego jako gi=[gB, 

gS, gU], sklasyfikowali badanych jako czystych egoistów [0, 0, 1], maj�cych słab� awersj� do 

nierówno�ci [0, 1, 1], oraz maj�cych siln� awersj� do nierówno�ci [1, 1, 1]. Odsetek egoistów 

w próbie wyniósł 25%, umiarkowan� awersj� do nierówno�ci cechowało si� 37,5% badanych, 

za� siln� awersj� 30%; tylko 7,5% ujawniło inny rodzaj preferencji. Je�li wyniki te zinterpre-

                                                 
142 W tym miejscu wypada zauwa�y�, �e wbrew deklaracji autorów, trudno uzna� ten eksperyment za test teorii 
Fehra i Schmidta – mo�na jedynie mówi� o zgodno�ci wyników z przewidywaniami opartymi o sugerowany 
przez tych ostatnich rozkład awersji do nierówno�ci. Rzeczywisty test wymagałby zmierzenia uczestnikom in-
dywidualnego poziomu awersji do nierówno�ci, a nast�pnie sprawdzeniu, czy ich zachowanie w grze redystry-
bucyjnej jest zgodne z ujawnionym poziomem awersji.  



 133 

towaliby�my w �wietle Rawlsowskiej koncepcji sprawiedliwo�ci jako bezstronno�ci, to 

�wiadcz� one o tym, �e najwyra�niej wi�kszo�� badanych skłonna jest raczej po�wi�ci� spra-

wiedliwo�� na rzecz własnego interesu143. Bezstronny decydent musiałby bowiem głosowa� 

bezwarunkowo, tzn. charakteryzowałby go albo profil [0, 0, 0] – je�li uwa�ałby, �e sprawie-

dliwe jest zachowanie pierwotnych uposa�e�, albo profil [1, 1, 1] – je�li za sprawiedliwy 

uznawałby podział bardziej wyrównany. W opisywanym eksperymencie odsetek badanych o 

jednym b�d� drugim nastawieniu nie przekraczał 37,5%. Natomiast pozostaj�c przy egalitar-

nej koncepcji sprawiedliwo�ci, wyniki badania dowodz�, �e kluczowe znaczenie dla prze-

strzegania nakazów sprawiedliwo�ci ma ich bezpo�redni koszt dla decydenta. B�d�c w pozy-

cji „�redniaka”, gdy redystrybucja kosztowała ich zaledwie 5 szylingów, badani opowiadali 

si� za wyrównawcz� redystrybucj� dwukrotnie cz��ciej, ni� b�d�c w pozycji „bogacza”, kiedy 

nara�ało ich to na strat� 50 szylingów.  

.����	�������
������������ 
��� ����


Zaintrygowane rozbie�no�ciami pomi�dzy przewidywaniami standardowego modelu 

opartego na wył�cznym interesie własnym i zachowaniami cz�sto obserwowanymi w labora-

torium, E. Elisabet Rutström i Melonie B. Williams zaprojektowały eksperyment dotycz�cy 

redystrybucji dochodów przez osoby, które poprzez wykonanie okre�lonego zadania uzyskały 

uprzednio uprawnienie do dochodu w okre�lonej wysoko�ci. Podsumowuj�c wyniki wcze-

�niejszych bada�, autorki stwierdziły:  

Eksperymenty laboratoryjne cz�sto stosowane były w celu przetestowania, czy ak-

torzy gospodarczy s� generalnie motywowani interesem własnym. Na podstawie ob-

serwacji, �e badani decyduj� si� na redystrybucj� dochodu, wiele tych bada� ko�czyło 

si� konkluzj�, �e uczestnicy eksperymentu nie wydaj� si� by� motywowani wył�cznie 

interesem własnym, i �e dzieje si� tak w wielu sytuacjach wyboru ekonomicznego, a 

nie tylko za zasłon� niewiedzy. Grono eksperymentatorów preferuje obecnie poj�cia 

sprawiedliwo�ci [fairness] b�d� altruizmu jako uzupełnienie pieni��nych motywów 

indywidualnego wyboru.  

Ujawnione preferencje dotycz�ce rozkładu dochodów zdaj� si� jednak by� bardzo 

wra�liwe na ró�nice w sposobie zaprojektowania eksperymentu. Szereg bada� ekspe-

rymentalnych dało wyniki �wiadcz�ce o tym, �e natura pierwotnych uprawnie� wy-

wiera wpływ na skal� zachowa� bezinteresownych; gdy badani musz� zapracowa� na 

                                                 
143 Przyrównuj�c procedury sprawiedliwego rozstrzygania przeciwstawnych roszcze� do zasad moralno�ci, 
Rawls stwierdził: „Wystarczy tu zauwa�y�, �e moralno�� jest odpowiednikiem poczynionego z góry stanowcze-
go zobowi�zania, bowiem zasady moralno�ci uznawa� trzeba nawet wówczas, gdy działaj� na nasz� niekorzy��. 
Człowieka, którego os�dy moralne zawsze pokrywałyby si� z jego interesami, mogliby�my podejrzewa� o brak 
jakiejkolwiek moralno�ci” [1958: 172-3].  
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swoje pierwotne uprawnienia, cz�sto�� wyra�nie bezinteresownych zachowa� była 

ni�sza ni� wówczas, gdy pocz�tkowe uprawnienia przyznawane były w drodze czy-

stego przypadku [Rutström, Williams 2000: 2].  

W swoim eksperymencie Rutström i Williams zastosowały do�� oryginalny sposób 

zdobywania przez uczestników pierwotnych uposa�e�. Przed przyst�pieniem do wła�ciwej 

fazy redystrybucyjnej, uczestnicy eksperymentu dostali pół godziny na rozwi�zywanie kom-

puterowej wersji łamigłówki „wie�e Hanoi”144 i zostali poinformowani, �e od tego zale�e� 

b�dzie kwota pieni�dzy przyznanych im w drugiej fazie badania. Na pocz�tku drugiej fazy 

cz��� badanych poinformowano, �e ich wypłata zale�e� b�dzie od ilo�ci i jako�ci rozwi�za�, 

czyli od tego, ile razy udało im si� przenie�� cał� piramid� i na ile zbli�ali si� przy tym do 

minimalnej liczby koniecznych ruchów (warunek wydajno�ci). Drug� cz��� badanych poin-

formowano, �e wypłaty w ich grupie zale�e� b�d� od liczby wykonanych ruchów (warunek 

wysiłku). Obydwa sposoby przydziału pierwotnych wypłat dawały do pewnego stopnia od-

wrotne uporz�dkowanie uczestników, bowiem ka�dy niepotrzebny ruch pogarszał wynik w 

warunku wydajno�ci, a polepszał w warunku wysiłku. Nast�pnie badani (w ka�dym warunku 

osobno) dzieleni byli na 12-osobowe grupy, w których osoby z 3 najwy�szymi wynikami 

otrzymywały po 13,3% całkowitego uposa�enia przypadaj�cego na grup� (ł�cznie 40%), ko-

lejne trzy osoby po 10% (ł�cznie 30%), dalsze trzy po 6,7% (ł�cznie 20%), za� ostatnie trzy 

po 3,3% (ł�cznie 10%). W sumie w badaniu wzi�ło udział 84 uczestników, przy czym w wa-

runku efektywno�ci utworzono 4 komitety, za� w warunku wysiłku 3 komitety145. Ka�dy 

członek 12-osobowego komitetu musiał dokona� wyboru jednego z czterech przedstawionych 

schematów rozdziału dochodów w grupie. Spo�ród tych 12 decyzji jedna wybierana była lo-

sowo i wcielana w �ycie, zatem ka�dy mógł zosta� losowo wybranym dyktatorem.  

                                                 
144 Zastosowana w eksperymencie wersja tej XIX-wiecznej łamigłówki (jej autorem jest francuski matematyk, 
Edouard Lucas, 1842-1891) składa si� z trzech kołków i pi�ciu kr�gów ró�nej wielko�ci uło�onych na jednym z 
kołków w kształcie piramidy. Zadanie polega na przeniesieniu piramidy na inny wskazany kołek, przy czym w 
jednym ruchu przenosi� mo�na tylko jeden kr�g i nigdy nie wolno postawi� kr�gu wi�kszego na mniejszym. 
Przy n kr�gach minimalna liczba ruchów potrzebna do wykonania zadania wynosi 2n–1, co w rozpatrywanym 
przypadku daje liczb� 31 ruchów.  
145 Dodatkowa ró�nica pomi�dzy warunkami polegała na tym, �e w warunku wydajno�ci pula przypadaj�ca na 
grup� zale�ała od �redniej wydajno�ci członków grupy, podczas gdy w warunku wysiłku była to zawsze stała 
kwota 
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Tab. 3.9 Schematy podziału dochodów 

Schemat alokacji 
A B C D 

Pierwotne 
uposa�enie 

grupy Ostateczne wypłaty 
I. 40% 40% 35% 30% 25% 

II. 30% 30% 28% 27% 25% 
III. 20% 20% 22% 23% 25% 
IV. 10% 10% 15% 20% 25% 


ródło: Rutström, Williams 2000: 25. 

Schemat alokacji A zachowywał pierwotne uposa�enia w grupie, za� kolejne schematy 

stopniowo zmniejszały ró�nice dochodowe pomi�dzy poszczególnymi grupami a� do całko-

witego zrównania dochodów w schemacie D (Tab. 3.9). Jak relacjonuj� autorki, wszyscy 

uczestnicy eksperymentu z wyj�tkiem jednego zachowali si� w pełni zgodnie z interesem 

własnym. Wszyscy członkowie grup III i IV opowiedzieli si� za schematem D, za� wszyscy 

członkowie grup I i II z jednym wyj�tkiem wybrali schemat A. Na koniec badania uczestni-

ków dotycz�ce postrzeganej sprawiedliwo�ci [fairness] pierwotnej alokacji dochodów. W 

warunku wydajno�ci pytano, czy według badanych usprawiedliwione było uzale�nienie pier-

wotnych wypłat od ilo�ci i jako�ci rozwi�za� „wie� Hanoi”, za� w warunku wysiłku pytano, 

czy usprawiedliwione było zwi�zanie wypłat z ilo�ci� wykonanych w łamigłówce ruchów. 

Ka�dego zapytano te�, czy uwa�ał własny dochód pierwotny za sprawiedliwy (Tab. 3.10).  

Tab. 3.10 Postrzegana sprawiedliwo�� alokacji 

Wydajno�� Wysiłek 

Dochód Dochód 
Czy sprawiedliwe  
było… 
 

wysoki (I, II) 
n=24 

niski (III, IV) 
n=24 

wysoki (I, II) 
n=18 

niski (III, IV) 
n=18 

… kryterium alokacji  
pierwotnych dochodów 23/24 21/24 8/16 8/13 

… pierwotne uposa�enie 
badanego 22/23 5/24 10/15 7/15 

W komórkach przedstawiono stosunek liczby odpowiedzi „tak” do sumy odpowiedzi „tak” i „nie”.  

ródło: Rutström, Williams 2000: 28.  

Kryterium wydajno�ci za wła�ciwe uznała zdecydowana wi�kszo�� badanych z grupy, 

w której wła�nie wydajno�� była podstaw� wypłat pierwotnych. Opinia ta powszechna była 

tak�e w grupie o niskich dochodach, gdzie kryterium wydajno�ci uznane zostało za sprawie-

dliwe przez blisko 90% osób (21/24). Jakkolwiek samo kryterium cieszyło si� uznaniem, to 

osoby o ni�szych dochodach stwierdziły, �e nierówno�� wygenerowana w oparciu o to słusz-
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ne kryterium jest zbyt du�a – zaledwie co pi�ta osoba z grup III i IV zgodziła si�, �e przyzna-

na jej kwota pieni�dzy była sprawiedliwa. Z drugiej strony jako słuszne kryterium gratyfikacji 

zawiódł czysty wysiłek (uznała go za usprawiedliwione kryterium niespełna połowa bada-

nych). Dodatkowo w grupie z kryterium wysiłku 7 osób (2 z wysokim dochodem i 5 z ni-

skim) w ogóle nie potrafiło jednoznacznie oceni�, czy kryterium to jest, czy nie jest sprawie-

dliwe. W�tpliwa prawomocno�� samego wysiłku jako podstawy uzyskania dochodu przejawia 

si� tak�e w tym, �e zaledwie połowa osób z wy�szym dochodem (grupy I i II) uznała swoje 

pierwotne uprawnienie za usprawiedliwione. Jak podsumowuj� autorki:  

W przeciwie�stwie do wyników wielu innych eksperymentów model interesu wła-

snego w podejmowaniu decyzji ekonomicznych zdaje si� �wietnie wyja�nia� nasze 

dane.  

(…) Ujawnione przez badanych o wysokim dochodzie preferencje przeciwne redy-

strybucji s� spójne z preferencjami sprawiedliwo�ciowymi [justice-based preferen-

ces], jak równie� z interesem własnym, je�li przyjmiemy, �e wypracowane osobi�cie 

uprawnienia s� istotne dla sprawiedliwo�ci. Niemniej jednak, je�li koncepcja sprawie-

dliwo�ci jednakowo odnosi si� do jednostek o wysokich i niskich dochodach, oczeki-

waliby�my, �e osoby o niskich dochodach uszanuj� prawo osób o wy�szych docho-

dach do zachowania swoich uprawnie� [2000: 18-19].  

Rutström i Williams sugeruj� trzy wyja�nienia całkowitej dominacji zachowa� �ci�le 

egoistycznych, co wyró�nia to badanie na tle innych (np. z gr� ultimatum, czy gr� dyktator-

sk�146), w których uprawnienia tak�e były raczej zdobywane ni� arbitralnie przydzielane 

przez eksperymentatora. Pierwszy powód to struktura wypłat pierwotnych, drugi to do�� du�y 

rozmiar grupy (w porównaniu ze standardowymi grami dwuosobowymi), natomiast trzeci to 

jednakowa moc decyzyjna wszystkich uczestników, co nadawało ostatecznej fazie gry syme-

tri�, jakiej brak jest w grze dyktatorskiej czy ultimatum. Wydaje si� te�, �e bardzo du�e zna-

czenie mógł mie� charakter zadania zarobkowego – ostatecznie „wie�e Hanoi” postrzegane s� 

raczej w kategoriach zabawy ni� pracy, ka�dy uczestnik musiał po�wi�ci� na t� łamigłówk� 

dokładnie tyle samo czasu, a dodatkowo w momencie rozwi�zywania łamigłówki nie miał 

pewno�ci, za co b�d� przyznane pieni�dze. W tej sytuacji bardzo prawdopodobne jest, �e ba-

dani w gł�bi duszy uwa�ali, �e taki a nie inny rozdział pierwotnych uprawnie� był w gruncie 

rzeczy arbitralny. Ich deklaracje, �e kryterium wydajno�ci b�d� wysiłku było fair, mogło ra-

czej odzwierciedla� ogólne przekonania nt. zasadno�ci powi�zania dochodów z prac�, jak 

równie� niech�� do wytkni�cia eksperymentatorowi, �e zastosowane przez niego metody były 

niesprawiedliwe. Mo�na si� spodziewa�, �e oceny sprawiedliwo�ci byłyby inne, gdyby zada-
                                                 
146 Procedura zastosowana w eksperymencie Rutström i Williams jest wieloosobow� wersj� gry dyktatorskiej, 
bowiem decyzja jednej, wylosowanej, osoby przes�dza o ostatecznym podziale puli.  
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no im pytanie w rodzaju: „Czy uwa�asz, �e wszystkie osoby, które przez pół godziny rozwi�-

zywały «wie�e Hanoi» powinny dosta� równe stawki, niezale�nie od wyniku?”.  

4�������
������
9����


W swoim przegl�dzie teorii sprawiedliwo�ci i wzajemno�ci Ernst Fehr i Klaus 

Schmidt osobny rozdział po�wi�cili kwestii konfliktu pomi�dzy równo�ci� i efektywno�ci�. 

Cytuj� oni szereg bada�, które wskazuj�, �e „w sytuacjach typu gry dyktatorskiej znacz�cy 

odsetek badanych skłonny jest po�wi�ci� cz��� własnych pieni�dzy, aby zwi�kszy� całkowit� 

nadwy�k�, nawet je�li oznacza to, �e powstanie przez to niekorzystna dla nich nierówno��”147 

[2001: 27]. Tym niemniej, jak natychmiast zauwa�aj�, motyw maksymalizacji całkowitej puli 

mo�e słabiej zaznacza� si� w grach dopuszczaj�cych interakcj� pomi�dzy stronami. Jako 

przykład podaj� tu w szczególno�ci gr� wymiany darów, gdzie u drugiego gracza praktycznie 

nie obserwuje si� wyborów stawiaj�cych go w gorszej sytuacji dochodowej od gracza pierw-

szego – mimo �e na ogół przekazanie dodatkowych �rodków graczowi pierwszemu wi��e si� 

ze zwielokrotnieniem kwoty transferu, co tym samym zwi�ksza sum� wypłat obu stron.  

Problem niedoskonałej efektywno�ci transferów redystrybucyjnych, maj�cych wes-

prze� ubogich kosztem bogatych, przyj�ło si� okre�la� mianem „dziurawego wiadra Okuna” 

od wyrazistego przykładu przedstawionego w ksi��ce Arthura Okuna pod znamiennym tytu-

łem Equality and Efficiency. The Big Trade-Off. W przykładzie tym rozwa�ane jest nało�enie 

podatku w wysoko�ci $4000 na 5% najlepiej zarabiaj�cych ameryka�skich rodzin, po to by 

wesprze� 20% rodzin najubo�szych. Problem polega jednak na tym, �e 

pieni�dze musz� zosta� przeniesione od bogatych do ubogich w dziurawym wiadrze. 

Cz��� z nich po prostu zniknie po drodze, tak wi�c ubodzy nie dostan� wszystkiego, 

co zostało zabrane bogatym. Przeci�tna biedna rodzina otrzyma mniej ni� $1000, pod-

czas gdy przeci�tna bogata rodzina odda $4000. Załó�my, �e wyciek stanowi 10%; to 

pozostawia dla przeci�tnej ubogiej rodziny $900 zamiast $1000. Czy społecze�stwo 

nadal powinno si� zdecydowa� na transfer? A je�li wycieka 50%? 75%? Nawet je�li 

wycieka 99%, ubodzy wci�� otrzymuj� skromn� zapomog�; $4000 zabrane bogatym 

da $10 ka�dej ubogiej rodzinie. Gdzie postawiliby�cie granic�? [Okun 1975: 91-2, cyt. 

za Beckman, Formby, Smith 2003: 2]. 

                                                 
147 Jest to zachowanie w oczywisty sposób sprzeczne z teoriami awersji do nierówno�ci, zarówno Fehra-
Schmidta, jak i Boltona-Ockenfelsa.  
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Steven Beckman, John Formby i James Smith owej granicy postanowili poszuka� eks-

perymentalnie148. Aby uwolni� si� od ogranicze� specyficznego �rodowiska kulturowego 

przeprowadzili badanie na dwóch uczelniach ameryka�skich i dwóch chi�skich. Uczestnicy 

eksperymentu ł�czeni byli w pi�cioosobowe komitety, które przechodziły przez sekwencj� 

rund (w trakcie ka�dej rundy przydzielano im losowo silnie zró�nicowane wypłaty). W czte-

rech głównych sytuacjach decyzyjnych (rundach) wypłaty te wynosiły 10, 110, 120, 160 i 500 

punktów149. Zadaniem badanych było w ka�dej rundzie anonimowo zadecydowa�, czy s� za 

utrzymaniem pierwotnego podziału dochodów, czy za dokonaniem redystrybucji od osoby 

najbogatszej do najubo�szej (decyzja podejmowana była zwykł� wi�kszo�ci� głosów). W 

sytuacjach A, B i C redystrybucja polegała na odebraniu bogatemu odpowiednio 100, 200 i 

300 punktów, po to by 100 punktów trafiło do ubogiego. W sytuacji D bogatego pozbawiano 

300 punktów, ale nic z tej kwoty nie trafiało do ubogiego (Tab. 3.11). Wyciek �rodków z 

transferowego „wiadra” w sytuacjach A, B, C i D wynosił wi�c kolejno 0%, 50%, 67% i 

100%.  

Tab. 3.11 Cztery główne sytuacje redystrybucyjne 

 Pozycje dochodowe  
 ubogi pozycje po�rednie bogaty Wyciek 

Pierwotne 10 110 120 160 500 — 

A 110 110 120 160 400 0% 

B 110 110 120 160 300 50% 

C 110 110 120 160 200 67% 

D 10 110 120 160 200 100% 


ródło: Beckman i in. 2003. 

Opisane cztery sytuacje wymieszane były z sze�cioma innymi, co dawało w sumie 10 

rund. Wszystkie komitety przechodziły przez tak� 10-rundow� seri� dwukrotnie – raz głosu-

j�c za zasłon� niewiedzy, tzn. przed poznaniem własnych dochodów w danej rundzie i raz 

przy znajomo�ci własnego poło�enia. Wyniki ujawniły radykaln� ró�nic� pomi�dzy tymi 

dwoma sytuacjami. We wszystkich lokalizacjach zaobserwowano, �e za zasłon� niewiedzy 

poparcie dla redystrybucji systematycznie maleje wraz z kosztem transferu. Tymczasem, gdy 

głosuj�cy znali ju� swoje pozycje dochodowe, 

                                                 
148 W artykule cytuj� oni wyniki bada� sonda�owych Yorama Amiela, Johna Creedy’ego i Stana Hurna z 1999 
r., którzy starali si� ustali�, „jaka jest minimalna kwota, która musi trafi� do ubogich przy ró�nych kwotach 
pobranych od kogo� bogatego. Jakkolwiek pomi�dzy respondentami wyst�puj� pewne ró�nice, ogólnie deklaruj� 
oni, �e nie mo�na tolerowa� stopy wycieku przekraczaj�cej 20-30%” [Beckman i in. 2003: 2]. 
149 Na koniec eksperymentu punkty wymieniane były po stałym kursie na gotówk�. W Stanach Zjednoczonych 
kurs ustalonym był na $1 za ka�de 200 punktów. Ogólnie sytuacji decyzyjnych było 10.  
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odwrotna monotoniczna zale�no�� pomi�dzy nieefektywno�ci� a stop� poparcia, rzu-

caj�ca si� w oczy za zasłon� niewiedzy, ju� nie wyst�puje. W dodatku wida� znacz�cy 

przechył w kierunku wi�kszej nieefektywno�ci. (…) Jedynie 100% strata efektywno-

�ci jest wystarczaj�co silna, aby została odrzucona w głosowaniu. Ale nawet w tym 

przypadku poparcie dla wi�kszej nieefektywno�ci jest uderzaj�ce. Za zasłon� odsetek 

popieraj�cych 100-procentow� nieefektywno�� si�gał od 0% do 12,8%. Przy znanych 

pozycjach odsetek ten wzrósł do zakresu od 32,5% do 47,5%. (…) [Beckmani in. 

2003: 9-10].  

Na Rys. 3.18 Poparcie dla redystrybucji przy rosn�cym koszcie transferu  

(dane zagregowane)przedstawiono zagregowane wyniki głosowania: 1) wszystkich osób za 

zasłon� niewiedzy, 2) wszystkich osób po poznaniu własnych pozycji, oraz 3) osób, które 

wiedziały, �e zajmuj� pozycje po�rednie, a wi�c redystrybucja nie b�dzie miała �adnego 

wpływu na ich dochód. 

Rys. 3.18 Poparcie dla redystrybucji przy rosn�cym koszcie transferu  
(dane zagregowane) 
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ródło: Wyliczenie własne w oparciu o Beckman i in. 2003. 

Jak donosz� autorzy, po poznaniu swoich pozycji dochodowych badani niemal zawsze 

głosowali zgodnie z interesem własnym – biedni za transferem, bogaci przeciw (odmienne 

zachowania zaobserwowano wył�cznie w 9 przypadkach na 224). W ka�dym komitecie były 

jednak zawsze trzy osoby – zajmuj�ce po�rednie pozycje – które nie mogły by� motywowane 

interesem własnym, poniewa� na redystrybucji nie mogły one ani nic zyska�, ani nic straci� 

(czerwone słupki na wykresie). Wyniki głosowania w tej grupie cechowały si� daleko id�cym 

lekcewa�eniem efektywno�ci, co szczególnie widoczne jest w skrajnym przypadku 100% 

straty, gdy cała „redystrybucja” sprowadzała si� po prostu do niszczenia nadwy�ki bogatych. 

Obserwujemy tu wi�c zjawisko podobne do „palenia pieni�dzy” w eksperymencie Zizzo. Po-
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niewa� wybór ten wi��e si� z czyst� strat�, najbardziej prawdopodobnym wyja�nieniem tego 

zachowania jest zazdro��. Z góry nale�y wykluczy� tu czyst� awersj� do nierówno�ci, ponie-

wa� – jak zaznaczyli�my wy�ej – badani praktycznie nigdy nie głosowali za wyrównawczym 

transferem, b�d�c w pozycji „bogatego”. Autorzy podsumowuj� to krótko: „gdy w gr� nie 

wchodzi interes własny, znacz�cy odsetek badanych w swoich wyborach nie zwa�a na reguł� 

Pareto (…)” [Beckman i in. 2003: 9-10]150. 

Aby bli�ej przyjrze� si� preferencjom badanych wzgl�dem równo�ci dochodów, w 

jednej z nie opisanych dot�d przeze mnie rund (sytuacja E) Beckman ze współpracownikami 

rozlosowali mi�dzy członków komitetu wypłaty 10, 110, 120, 160 i 200 punktów, proponuj�c 

im równocze�nie redystrybucj�, która zmniejszyłaby nierówno�� wypłat (zachowuj�c ich po-

rz�dek i całkowit� sum�) do postaci 90, 100, 105, 140, 165. W odró�nieniu od poprzednich 

sytuacji, tym razem wsparcie ubogiego i towarzysz�ce mu wyrównanie dochodów – cho� 

dokonywało si� przy zerowym wycieku – było kosztowne nie tylko dla bogatego, ale tak�e 

dla wszystkich osób z po�rednim dochodem151. Gdy głosowanie odbywało si� za zasłon� 

niewiedzy, propozycja redystrybucji zdobyła akceptacj� nieznacznej 55-procentowej wi�k-

szo�ci. Gdy badani znali swoje pozycje przed głosowaniem, za redystrybucj� opowiedziało 

si� zaledwie 25% ogółu, z czego 20% to „ubodzy” bezpo�rednio zainteresowani transferem. 

Jak podsumowuj� ten wynik autorzy:  

Jest ewidentne, �e redystrybucja zdecydowanie traci na poparciu, gdy od badanych 

wymaga si�, by pokryli jej koszty, nawet przy „niskim” poziomie wpłat. (…) Gdy ba-

dani poznaj� swoje pozycje, wida� jak na dłoni, �e poparcie dla transferu prawie nie 

ró�ni si� od przewidywania opartego na czystym interesie własnym. (…) Wszystko to 

sugeruje, �e „altruizm” jest znacznie słabszy w�ród badanych, gdy dokonuje si� ich 

kosztem, a nie kosztem kogo� innego. Innymi słowy satysfakcja z przekazywania do-

chodu wypływa� mo�e nie tyle z pomocy gorzej uposa�onym, ile z wyciskania boga-

tych [tam�e: 13-14].  

                                                 
150 Nieco odmienn� wymow� maj� wyniki eksperymentu dotycz�cego zasad sprawiedliwo�ci dystrybutywnej 
opisane przez Grzegorza Lissowskiego. Oceniaj�c sprawiedliwo�� czystego (tzn. bez pierwotnych uprawnie�) 
podziału puli dóbr pomi�dzy osoby trzecie, badani kierowali si� kryterium leksykograficznego maksyminu 
Rawlsa. Zasada ta z nakazuje najpierw maksymalizowa� u�yteczno�� osoby maj�cej najmniej, nast�pnie tej, 
która ma troch� wi�cej, itd. Gwarantuje ona tym samym, �e sprawiedliwy podział b�dzie zawsze optymalny w 
sensie Pareto. Warunku tego nie spełnia natomiast zasada egalitarystów, wedle której najsprawiedliwszy jest 
podział o najmniejszej wariancji. Kiedy jednak badani oceniali podział, w którym sami mieli uczestniczy� (cho� 
ocena ta nie miała wpływu na ich osobiste wypłaty), sprawiedliwo�� uto�samiali z egalitaryzmem. Jak konstatu-
je Lissowski: „Najwyra�niej wida� to na przykładzie podziału Nr 1 (…). Jest to podział, w wyniku którego 
wszystkie osoby otrzymuj� to dobro, które oceniaj� najni�ej. Jest on gorszy w sensie Pareto od wszystkich pozo-
stałych podziałów. Został jednak oceniony przez ponad dwie trzecie osób badanych jako najsprawiedliwszy” 
[Lissowski 1993: 40]. 
151 Jednak indywidualny koszt transferu – zarówno absolutny, jak i procentowy – rósł  wraz z pierwotnym do-
chodem. Z dochodu 110 trzeba było odst�pi� 10 (9,1%), z dochodu 120 – 15 (12,5%), z dochodu 160 – 20 
(12,5%), a z dochodu 200 – 35 (17,5%).  
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Wynik ten pokazuje te�, �e awersja do nierówno�ci, je�li rzeczywi�cie wyst�puje 

w�ród badanych, ma charakter zasadniczo egocentryczny, jak ujmuj� to modele Fehra-

Schmidta, czy Boltona-Ockenfelsa.  

%��
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Poniewa� gra redystrybucyjna jest systemem, w którym obecne s� zarówno transfery 

dobrowolne, jak i przymusowe, wspomnie� trzeba jeszcze o zjawisku, które w literaturze an-

gielskoj�zycznej okre�la si� mianem crowding-out. W ekonomii termin ten odnosi si� na ogół 

do rozwa�a� makroekonomicznych i oznacza odwrotn� zale�no�� pomi�dzy poziomem wy-

datków rz�dowych a wielko�ci� prywatnego popytu konsumpcyjnego i inwestycyjnego. Uj-

muj�c to nieco inaczej, o wypychaniu mo�na mówi�, gdy wysoko�� kwot prywatnie wydat-

kowanych przez obywateli na pewne cele spada wraz ze wzrostem kwot wydatkowanych na 

te cele pod przymusem (za po�rednictwem podatków). Szczególnym przypadkiem jest tu sfe-

ra wydatków charytatywnych. Odnosz�c si� do społecze�stwa ameryka�skiego, w połowie lat 

1980-tych tak pisał o tym Gordon Tullock:  

Tradycyjnie bardzo du�a doza pomocy dla biednych oferowana była poprzez do-

broczynno�� prywatn�. W ostatnich latach dobroczynno�� ta, cho� wci�� do�� rozle-

gła, zacz�ła skupia� si� na innych zadaniach. Wynika to prawdopodobnie st�d, �e na 

pomoc dla biednych id� tak du�e �rodki rz�dowe, i� indywidualna dobroczynno�� nie 

uznaje ju� tego za najwła�ciwszy cel wydatkowania swoich pieni�dzy [Tullock 1983: 

177].  

Russell Roberts utrzymywał wr�cz, �e „wprowadzeniu zakrojonych na szerok� skal� 

programów społecznych towarzyszyła w USA redukcja prywatnych wpłat na cele charyta-

tywne w stosunku 1:1” [West, Ferris 1999: 1]. Edwin West i Stephen Ferris przeprowadzili 

analiz� regresji na oficjalnych ameryka�skich danych statystycznych, staraj�c si� wyja�ni� 

zró�nicowanie prywatnej dobroczynno�ci w latach 1975-1993. Jednym z głównych wniosków 

był ten, �e działania rz�du najsilniej wypychaj� prywatn� dobroczynno��, gdy s� efektywne 

(tzn. trafiaj� do osób rzeczywi�cie potrzebuj�cych). W przeciwnym wypadku prywatna do-

broczynno�� wkracza, by uzupełni� luk� [tam�e 1999].  

W badaniach eksperymentalnych problem wypychania w szczególno�ci zgł�biany był 

w kontek�cie gier dobra publicznego, które (w zale�no�ci od przyj�tej procedury) stawiaj� 

uczestników w sytuacji mniej lub bardziej przypominaj�cej wieloosobowy dylemat wi��nia. 

Gry te wykorzystywane były w eksperymentach tysi�ce razy, w tak rozmaitych wersjach, �e 

John Ledyard, w swoim powszechnie cytowanym przegl�dzie wyników eksperymentalnych, 
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przyznaje na wst�pie, �e „trudno jest wskaza� typowy eksperyment. (…) [R]ó�nych warian-

tów procedur i warunków jest tyle, ile zespołów badawczych” [1994: 2]. Ogólnie jednak 

struktura sytuacji jest nast�puj�ca: ka�da osoba i z grona n osób otrzymuje kwot� xi i dowoln� 

cz��� tej kwoty (di) mo�e przekaza� do wspólnej puli (sum� wpłat wszystkich pozostałych 

osób oznaczymy przez D–i). Wypłata ko�cowa gracza i dana jest wzorem:  

( )iiiii Ddfdxw −+−= , ,  gdzie i

n

j
ji ddD −��
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�
�
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Poszczególne gry dobra publicznego ró�ni� si� form� funkcji f, która okre�la sposób 

czerpania przez gracza i korzy�ci ze wspólnej puli. Funkcja ta jest rosn�ca w D–i, a wi�c gracz 

zawsze odnosi korzy�� z dodatkowych wpłat innych osób. Funkcja f jest przy tym tak dobra-

na, �e w pojedynczej grze równowaga Nasha (odzwierciedlaj�ca zachowania racjonalne in-

dywidualnie) osi�gana jest przy wzgl�dnie niskich i nieoptymalnych w sensie Pareto wkła-

dach do wspólnej puli. Gdyby wszyscy gracze zdecydowali si� na wy�sze wpłaty, mo�liwe do 

osi�gni�cia byłoby optimum społeczne, w którym wszyscy uzyskaliby lepsze wyniki. W 

skrajnym przypadku równowaga Nasha oznacza zerowe wpłaty, podczas gdy społeczne opti-

mum osi�gn�� mo�na jedynie wówczas, gdy wszyscy gracze oddadz� do wspólnej puli całe 

swoje uposa�enie. Poniewa� z udziału w korzy�ciach dobra publicznego nie mo�na nikogo 

wykluczy�, ka�dy gracz jest wodzony na pokuszenie, by swój wkład ograniczy� do ego-

istycznego minimum (g na rysunku poni�ej), paso�ytuj�c równocze�nie na ofiarno�ci pozosta-

łych członków grupy. Problem ten przyj�ło si� okre�la� jako „jazda na gap�” [free-riding]. 

Oczywi�cie społecze�stwo samych gapowiczów cechował b�dzie minimalny (w skrajnym 

przypadku zerowy) poziom kooperacji, co odpowiada przewidywaniu „standardowej” teorii 

gier (analogicznie jak w przypadku dwuosobowego dylematu wi��nia, gdzie „standardowy” 

wynik to obopólne odst�pstwo). 

Rys. 3.19 Symetryczna gra dobra publicznego.  
Wynik gracza i jako funkcja jego wpłaty własnej oraz sumy wpłat pozostałych graczy. 

 
Strzałka oznacza przej�cie od wyniku gorszego do lepszego (dla gracza i).  
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Znajduj�c si� w punkcie równowagi (RN), graczowi i nie opłaca si� jednostronnie 

zwi�kszy� wpłaty do wspólnej skarbony, gdy� znalazłby si� wtedy w pozycji frajera (F), na-

tomiast korzy�� przyniesie mu ka�de zwi�kszenie wpłat przez reszt� grupy. Optimum spo-

łeczne (OS) jest niestabilne, poniewa� indywidualnie opłacalne jest zmniejszenie własnego 

wkładu (np. do wysoko�ci g) i paso�ytowanie na wpłatach innych osób, co sprowadza gr� do 

punktu RN (Rys. 3.19).  

Rzeczywiste wyniki odbiegaj� nieco od tego egoistycznego wzorca. Z pewnymi za-

strze�eniami Ledyard wymienia trzy główne prawidłowo�ci, do�� odporne na zmiany szcze-

gółów procedury eksperymentalnej:  

1. W pojedynczych grach, oraz w pierwszych rundach sko�czenie powtarzalnych 

gier, badani z reguły przekazuj� wpłaty b�d�ce w pół drogi pomi�dzy poziomem 

Pareto-optymalnym, a poziomem powszechnej jazdy na gap�.  

2. Wpłaty zmniejszaj� si� w kolejnych rundach.  

3. Komunikacja twarz� w twarz podnosi stop� wpłat [Ledyard 1994: 13].  

S� to zatem mniej wi�cej te same regularno�ci, z jakimi mamy do czynienia w przy-

padku dylematu wi��nia. Tym, co nas tu jednak szczególnie interesuje, jest zale�no�� pomi�-

dzy stop� wpłat dobrowolnych a stop� wpłat wymuszonych.  

Czy gdy rz�d dotuje prywatn� organizacj� charytatywn�, wypiera tym samym 

prywatne datki? Jest to jedna z najwa�niejszych kwestii w finansach publicznych – 

wiele bada� teoretycznych i empirycznych po�wi�cono zrozumieniu zwi�zku pomi�-

dzy prywatnymi donacjami a finansowaniem bud�etowym. U podstaw tych studiów 

le�y hipoteza, �e darczy�cy, którzy przecie� s� tak�e podatnikami, potraktuj� dotacje 

finansowane z ich podatków jako substytut datków dobrowolnych, obni�aj�c tym sa-

mym efektywno�� rz�dowych dotacji [Andreoni, Payne 2003: 1].  

Do cz�sto cytowanych wyników nale�y twierdzenie Petera Warra, �e „je�li rz�d za-

cznie subsydiowa� prywatnie wytwarzane dobro publiczne, za� subsydia b�d� finansowane 

poprzez podatek ryczałtowy, całkowite wydatki na to dobro pozostan� niezmienione. Wydatki 

publiczne doprowadz� po prostu do wyparcia wydatków prywatnych «dolar za dolara»” 

[Brunner 1993+: 2]. W badaniach eksperymentalnych wypieranie jest z reguły niezupełne, tzn. 

po wprowadzeniu podatku na rzecz dobra publicznego (w kwocie poni�ej równowagi Nasha), 

całkowita suma wydatków na dobro publiczne ulega zwi�kszeniu w stosunku do wpłat cał-

kowicie dobrowolnych – czyli nie wszystkie wydatki prywatne ulegaj� wyparciu. Jednym z 
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proponowanych wyja�nie� niepełnego wypchania jest hipoteza satysfakcji moralnej152. Głosi 

ona, �e niektórym ludziom nie jest oboj�tne, kto pokrywa koszt dobra publicznego i czerpi� 

oni dodatkow� przyjemno�� z faktu, �e dzi�ki własnej inicjatywie mieli w tym swój udział. 

Poniewa� datki pobrane pod przymusem nie generuj� tej satysfakcji, nie mog� one zupełnie 

wyprze� datków dobrowolnych.  

Kenneth Chan, Rob Godby, Stuart Mestelman i Andrew Muller [1998] przeprowadzili 

eksperyment w grupach trzyosobowych, w których ka�dy z członków mógł przekaza� na 

rzecz dobra publicznego dowoln� liczb� z 20 otrzymanych �etonów. Ze wzgl�du na to, �e 

wpłaty musiały by� wyra�one w liczbach całkowitych, gra miała kilka równowag Nasha sku-

pionych wokół sytuacji, w której ka�dy dokładał do wspólnej puli 5 �etonów153. Ka�dy z 

uczestników brał udział w trzech rodzajach gier, w których na dobro publiczne wpłaca� mo�-

na było: 1) dowoln� kwot�, 2) dowoln� kwot� niemniejsz� od 3 �etonów, oraz 3) dowoln� 

kwot� niemniejsz� od 5 �etonów. Wprowadzone minima interpretowa� mo�na jako ryczałto-

we podatki, z których finansowane jest dobro publiczne.  

W systemie bezpodatkowym �rednia wpłata na dobro publiczne była nieznacznie ni�-

sza od przewidywanej równowagi i wyniosła 4,9 �etonu. Gdyby gracze kierowali si� w dzia-

łaniu swoimi strategiami równowagowymi, nało�enie podatku poni�ej kwoty równowagi nie 

powinno mie� �adnego wpływu na ich zachowanie – całkowita suma wpłat na dobro publicz-

ne powinna pozosta� na tym samym poziomie. Innymi słowy kwota podatku powinna całko-

wicie wyprze� kwot� ofiarowan� dobrowolnie. Na poziomie danych surowych zale�no�� była 

jednak wyra�nie widoczna: przy podatku 3, �rednia wpłata wzrosła do 5,9, za� przy podatku 5 

– do 6,5. Je�li za punkt wyj�cia przyjmiemy wpłat� 4,9 �etonu pod nieobecno�� jakiegokol-

wiek podatku, wówczas mo�emy stwierdzi�, �e podatek 3-�etonowy wyparł 2 �etony przeka-

zywane dobrowolnie154, natomiast podatek 5-�etonowy wyparł 3,4 �etonu. S� to jednak dolne 

granice skali wypierania, poniewa� wymuszenie dolnej granicy wpłat mogło prowadzi� do 

tzw. cenzurowania niskich kwot. Cenzura polega na tym, �e wszelkie wpłaty, które pod nie-

obecno�� podatku znajdowałyby si� poni�ej kwoty podatku, zostały „administracyjnie” pod-

niesione do wysoko�ci podatku. Opisany powy�ej wzrost całkowitej sumy wpłat na dobro 

publiczne po nało�eniu podatków mo�e by� wi�c do pogodzenia z zupełnym wypieraniem 

datków dobrowolnych, o ile nadwy�kowe kwoty pochodziły od osób, które z własnej woli 

oferowały bardzo małe wpłaty. Po wprowadzeniu odpowiednich korekt, autorzy stwierdzaj�, 

                                                 
152 W j�zyku angielskim przyj�ło si� to okre�la� terminem warm glow, oznaczaj�cym pozytywne odczucie, wi�-
��ce si� z wykonaniem dobrego uczynku.  
153 Równowag� Nasha stanowiły tak�e sytuacje, w których jedna osoba wpłacała na rzecz dobra publicznego 4, 
druga 5, a trzecia 6 �etonów.  
154 Do obowi�zkowej kwoty 3 �etonów ludzie �rednio dodawali dobrowolnie jeszcze 2,9 �etonu, czyli o 2 �etony 
mniej ni� wynosiła wpłata dobrowolna pod nieobecno�� podatku.  
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�e wypychanie jest niezupełne, gdy system bezpodatkowy zostaje zast�piony podatkiem 3-

�etonowym, natomiast w przypadku nało�enia podatku 5-�etonowego, jak równie� przej�cia 

od podatku 3- do 5-�etonowego nie ma podstaw do odrzucenia hipotezy o całkowitym wypy-

chaniu wpłat dobrowolnych.  

Matthias Sutter i Hennlore Weck-Hannemann [2003] rozszerzyli zakres badania na 

przypadek gry dobra publicznego, w której opodatkowanie ma charakter endogeniczny. W ich 

eksperymencie grupy tak�e miały skład trzyosobowy. Ka�dy członek grupy otrzymywał 7 

�etonów, z których dowoln� liczb� mógł przekaza� na rzecz dobra publicznego. Równowaga 

Nasha osi�gana była, gdy wszyscy wpłacali po 3 �etony, natomiast symetryczny wynik Pare-

to-optymalny – gdy wszyscy wpłacali po 6 �etonów. Cztery warunki eksperymentalne były 

nast�puj�ce: 1) brak podatków, 2) odgórnie ustalony podatek 2-�etonowy; 3) głosowanie nad 

podatkiem 2-�etonowym, oraz 4) głosowanie nad podatkiem 4-�etonowym.  

Tab. 3.12 Całkowite wpłaty na dobro publiczne w ró�nych warunkach podatkowych 

 
bez podatku 

narzucony  
podatek  

2-�etonowy 

głosowanie  
nad podatkiem 
2-�etonowym 

głosowanie  
nad podatkiem 
4-�etonowym 

�rednia 3,18 3,23 3,03 3,90 

�rednia, gdy podatek 
zaakceptowano – – 3,17 4,41 

�rednia, gdy podatek 
odrzucono – – 2,53 2,79 


ródło: Sutter, Weck-Hannemann 2003. 

Porównuj�c całkowite wkłady w dobro publiczne w systemie bezpodatkowym oraz w 

dwóch re�imach z podatkiem 2-�etonowym, nie zaobserwowano istotnych statystycznie ró�-

nic. Dopiero podniesienie podatku powy�ej warto�ci równowagowej doprowadziło do istot-

nego wzrostu wkładów (do 3,9 �etonu), co zwi�zane było ze znacznie wy�szymi wpłatami w 

grupach, w których podatek 4-�etonowy został ostatecznie przegłosowany (Tab. 3.12). Intere-

suj�cy wynik dała te� analiza danych na poziomie indywidualnym:  

Podczas gdy decyzja przy głosowaniu nie jest w jakikolwiek sposób skorelowana z 

wkładami, gdy podatek znajduje si� powy�ej równowagi Nasha (…), poparcie dla po-

datku poni�ej równowagi (…) skorelowane jest z wy�szymi wpłatami, szczególnie w 

sytuacji, gdy podatek został zaakceptowany w głosowaniu. (…) Wydaje si�, �e głoso-

wanie przeciwko podatkowi poni�ej równowagi mo�na z pewnym wahaniem interpre-

towa� jako prób� wyzyskania pozostałych członków grupy [Sutter, Weck-Hannemann 

2003: 15].  
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W grze redystrybucyjnej sytuacja jest o tyle odmienna, �e nało�enie podatku wyrów-

nuj�cego oddziałuje na dochody graczy w przeciwnych kierunkach. O ile w bezpo�rednim 

interesie ubo�szego jest podatek jak najwy�szy, o tyle bogatszemu słu�y fiskalna pow�ci�gli-

wo��. Na podstawie przytoczonych powy�ej wyników zasadna jest jednak hipoteza, �e wy�-

sza kwota egzekwowana od bogatszego poprzez mechanizm podatkowy odpowiada� b�dzie 

zmniejszeniu pomocy �wiadczonej przeze� dobrowolnie155. Prognoza ta jest tym bardziej 

uprawniona, �e w grze redystrybucyjnej wy�szy poziom podatku, wymuszony przez ubo�sze-

go, nie tylko poprawia sytuacj� gracza ubo�szego (substytuuj�c w ten sposób datek dobro-

wolny), ale generuj�c dodatkowe koszty dla bogatszego motywuje go do retorsji w postaci 

obci�cia pomocy.  

#�����������


Pierwsza, „standardowa”, hipoteza, jaka testowana jest we wszelkich eksperymentach 

zwi�zanych z rozdziałem dóbr pomi�dzy uczestników, odwołuje si� do poj�cia równowagi 

Nasha, lub – w grach sekwencyjnych – do ogólniejszego poj�cia doskonałej równowagi pod-

growej. Hipotez� t� mo�na okre�li� jako pesymistyczn�, poniewa� w jednokrotnych, b�d� 

sko�czenie powtarzalnych, grach kooperacyjnych na ogół przewiduje ona stosunkowo niski, 

czasem wr�cz zerowy, poziom współpracy. Liczne badania, z których najbardziej znany jest 

prawdopodobnie eksperyment Dreshera i Flooda z dylematem wi��nia, wykazuj� jednak, �e 

w wielu grach norm� jest raczej nierównowagowa współpraca. Du�y wysiłek eksperymenta-

torów ukierunkowany jest na wyja�nienie okoliczno�ci, które odpowiadaj� za zachowania 

odbiegaj�ce od teoretycznie prognozowanej równowagi.  

Jednym z czynników, którego znaczenie trudno przeceni�, a bodaj jeszcze trudniej 

podda� jednoznacznej kategoryzacji i kontroli eksperymentalnej, jest kontekst, w jakim toczy 

si� gra. Z tego wzgl�du nie jest mo�liwa bezpo�rednia ekstrapolacja wyników eksperymentów 

z grami, które miały cho�by identyczn� struktur� formaln�, ale rozgrywane były w innym 

kontek�cie. W rozdziale tym przyj�li�my wi�c podej�cie heurystyczne, staraj�c si� w zebra-

nym materiale znale�� przesłanki do postawienia konkretnych hipotez w odniesieniu do za-

chowania osób w grze redystrybucyjnej.  

Poniewa� wielorundowa gra redystrybucyjna umo�liwia zastosowanie bardzo zró�ni-

cowanych strategii, stwarza ona dobre �rodowisko dla ujawnienia si� heterogeniczno�ci zbio-

ru graczy. W ramach tej ró�norodno�ci spodziewamy si� jednak wyst�pienia pewnych prawi-
                                                 
155 Z problemem dobra publicznego w bardziej typowej postaci mieliby�my do czynienia w wieloosobowej grze 
redystrybucyjnej, z kilkoma osobami bogatymi. Wówczas ka�dy dobrowolny (i indywidualnie kosztowny) datek 
ze strony bogatego, o ile prowadziłby do obni�enia roszcze� podatkowych ubogiego, słu�yłby wszystkim człon-
kom grupy bogatych.  
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dłowo�ci zarówno na poziomie indywidualnym, jak i zagregowanym. Dla porz�dku wymie-

nimy je w punktach: kotwica 1 

1. Zało�ywszy ró�norodno�� graczy, nale�y si� spodziewa�, �e w pierwszej rundzie 

�redni poziom kooperacji (polegaj�cej w przypadku bogatego na przekazywaniu 

dobrowolnego datku, za� w przypadku ubogiego na powstrzymaniu si� od głoso-

wania za wysokim i kosztownym podatkiem wyrównawczym), nie b�dzie si� 

znajdował ani zbyt blisko zera, ani zbyt blisko 100%. Na podstawie wyników eks-

perymentalnych z powtarzalnym ultimatum i wyników symulacyjnych z gr� inwe-

stycyjn� mo�na natomiast przypuszcza�, �e ogólny poziom kooperacji b�dzie sto-

sunkowo niski.  

2. Kooperacja b�dzie z czasem zanika� ze wzgl�du na ograniczon� i znan� badanym 

liczb� rund pojedynczej gry, co uaktywnia rozumowanie oparte o indukcj� 

wsteczn�.  

3. Skala redystrybucji b�dzie dodatnio skorelowana z rozmiarem pierwotnych nie-

równo�ci dochodowych. Przy wi�kszej ró�nicy dochodów ubodzy b�d� odczuwa� 

silniejszy dyskomfort zwi�zany z niekorzystn� dla nich dystrybucj� zasobów, a w 

dodatku dzi�ki „twardej” grze b�d� mieli tym wi�cej do zyskania, im bogatszy b�-

dzie ich partner.  

4. Przy wy�szym koszcie redystrybucji podatkowej jej zakres b�dzie mniejszy. Prze-

mawia za tym kilka wzgl�dów. Przy wy�szym „wycieku” zmniejszy si� kwota za-

silaj�ca ubogich, wi�c b�d� oni mieli mniej do zyskania poprzez wysokie roszcze-

nia podatkowe. Wi�kszy koszt redystrybucji b�dzie tak�e powodował wi�ksze 

straty u bogatych, co przy pewnej dozie preferencji altruistycznych powinno tak�e 

ograniczy� radykalizm podatkowy ubogich. Z drugiej strony ze wzgl�du na nie-

wielki zysk ubogich z redystrybucji politycznej, bogatym łatwiej b�dzie zaofero-

wa� im datek korzystniejszy od transferu podatkowego.  

5. Ubodzy o silniejszej awersji do niekorzystnej nierówno�ci (wg Fehra-Schmidta) 

b�d� zgłasza� radykalniejsze roszczenia podatkowe, natomiast bogaci o silniejszej 

awersji do nierówno�ci korzystnej b�d� oferowa� wy�sze datki.  

6. Gdy rosn�� b�dzie skala redystrybucji politycznej, odpowiada� temu b�dzie spa-

dek redystrybucji dobrowolnej.  

Hipotezy powy�sze, w bardziej precyzyjnej formie powtórzone zostan� po formalnym 

opisaniu gry redystrybucyjnej wraz z jej mechanizmem podatkowym (patrz Rozdział 5, str. 

177).  
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W 1981 Allan H Meltzer i Scott F. Richard opublikowali w czasopi�mie „Journal of 

Political Economy” cz�sto pó�niej cytowany artykuł pt. A Rational Theory of the Size of 

Government, b�d�cy prób� wyja�nienia obserwowanej w XX w. ekspansji fiskalnej pa�stwa. 

Przedstawili w nim model gospodarki, w którym obywatele, ró�ni�cy si� od siebie wydajno-

�ci� pracy, podejmuj� decyzje o podziale swego czasu pomi�dzy prac� zarobkow� i odpoczy-

nek. Decyduj�c si� na okre�lony poziom wysiłku, obywatele uwzgl�dniaj� fakt, �e od wszyst-

kich zarobków pobierany jest liniowy podatek P, z którego wpływy w cało�ci przeznaczane 

s� na redystrybucj� (ka�dy obywatel dostaje z bud�etu jednakowe subsydium w wysoko�ci s). 

Ka�dy d��y w tej sytuacji do tego, by po rozliczeniu z fiskusem (zapłaceniu podatku i otrzy-

maniu subsydium) osi�gn�� jak najwi�kszy dochód na konsumpcj� przy mo�liwie najmniej-

szym nakładzie pracy. W modelu tym decyzja ka�dego z obywateli o ilo�ci wykonywanej 

pracy jednoznacznie wynika z obowi�zuj�cej stopy podatku. Szczególnym przypadkiem jest 

zachowanie osób najmniej wydajnych, które przy odpowiednio wysokim subsydium w ogóle 

rezygnuj� z pracy zarobkowej. Przy danym rozkładzie wydajno�ci stopa redystrybucyjnego 

podatku determinuje zatem poziom produkcji i rozkład dochodów w gospodarce.  

Ró�ne reguły decyzyjne prowadzi� mog� do ustanowienia ró�nych stóp podatkowych. 

W systemie demokratycznym z reguł� wi�kszo�ci decyduj�cy głos nale�ał b�dzie do wyborcy 

osi�gaj�cego medianowy dochód. Je�li b�dzie to akurat osoba o bardzo niskiej wydajno�ci, 

opowie si� ona za takim poziomem redystrybucyjnego podatku, który zmaksymalizuje wpły-

wy do bud�etu. Wynika to st�d, �e nie pracuj�c, wyborca ten utrzymuje si� wył�cznie z sub-

sydiów bud�etowych. Wraz ze wzrostem osobistej wydajno�ci preferowana przez pracownika 

stawka podatku maleje. W szczególno�ci osoba o ponadprzeci�tnej wydajno�ci opowie si� 

przeciwko jakiejkolwiek redystrybucji, poniewa� sama mo�e na niej wył�cznie straci�. Jak 

podsumowuj� Meltzer i Richard:  

[R]ozmiar rz�du zdeterminowany jest wyborem decyduj�cej jednostki, maksymali-

zuj�cej swój dobrobyt. (…) Przy regule wi�kszo�ciowej spo�ród uprawnionych do 

głosowania obywateli decyduj�cy głos ma wyborca o medianowym dochodzie. (…) 

Gdy �redni dochód wzrasta w stosunku do dochodu decyduj�cego wyborcy, podatki 
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tak�e wzrastaj�, i vice versa. Rozszerzenie praw wyborczych w XIX i XX w. zwi�k-

szyło szeregi wyborców o relatywnie niskim dochodzie. Pozycja decyduj�cego wy-

borcy przesun�ła si� w dół rozkładu dochodu i w rezultacie stopy podatkowe wzrosły 

[Meltzer, Richard 1981: 924].  

Zaproponowany przez Meltzera i Richarda model redystrybucyjnego systemu podat-

kowego w nieco zmodyfikowanej wersji wykorzystała Elizabeth Jean Wood [1999]. Odno-

sz�c si� do przemian instytucjonalnych społecze�stwa południowoafryka�skiego, zwi�zanych 

z odej�ciem od systemu apartheidu, rozwa�ała ona stop� podatku wyrównawczego jako ele-

ment negocjacji pomi�dzy dwoma skonfliktowanymi grupami – zamo�n� elit� i niezamo�ny-

mi rebeliantami. W uj�ciu tym konflikt zako�czy� mo�e jedynie wi���ce porozumienie, w 

ramach którego redystrybucja nie b�dzie ani nazbyt agresywna, ani nazbyt zachowawcza. 

Nadmierny radykalizm skłaniałby bowiem do kontynuowania walki elit�, maj�c� zbyt du�o 

do stracenia w przypadku zrealizowania polityki silnie egalitarnej, natomiast zbyt mała skala 

redystrybucji popychałaby do walki rebeliantów, licz�cych na osi�gni�cie lepszego bilansu 

poprzez usuni�cie elity metodami siłowymi. Tym, co ró�ni model podatkowy Wood od mode-

lu Meltzera i Richarda, jest uwzgl�dnienie systemowych kosztów redystrybucji. Zastosowanie 

znajduje tu wi�c analogia Okuna, wedle której zasoby od bogatych do ubogich przenoszone 

s� w „dziurawym wiadrze” i cz��� z nich po drodze wycieka. Modeluj�c swoj� gr� redystry-

bucyjn� tak�e uwzgl�dniłem nieefektywno�� transferów podatkowych, tyle �e – w odró�nie-

niu od Wood – przyj�łem, i� relatywna nieefektywno�� nie zale�y od skali redystrybucji156. 

Aby w sposób bardziej formalny i precyzyjny opisa� gr� redystrybucyjn�, posłu�ymy si� no-

tacj� zawart� w Tab. 4.1.  

 

                                                 
156 Wood zakładała, �e wraz ze wzrostem całkowitej sumy wpływów podatkowych wzrasta� te� b�dzie koszt 
funkcjonowania systemu, wyra�ony jako procent bud�etu. W moim modelu koszt ten jest wprost proporcjonalny 
do wielko�ci bud�etu (stały procent). 
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Tab. 4.1 Notacja 

Symbol / Wzór Poj�cie Uwagi 

{ }nN ,...,2,1=  Zbiór graczy  

iw  Wypłata pierwotna  
gracza i  

wi zwi�zana jest liniowo z wykonan� przez  
gracza i prac� 

�
=

=
n

i
in ww

1

1  	rednia wypłata  
pierwotna   

[ ]1,0∈ip  
Podatek redystrybucyjny, 
proponowany przez  
gracza i 

skrajne warto�ci pi oznaczaj� odpowiednio:  
� 0: stanowisko leseferystyczne 
� 1: skrajny egalitaryzm 

�
=

=
n

i
in pP

1

1  Podatek  
redystrybucyjny  

System podatkowy wybierany jest  
demokratycznie poprzez u�rednienie  
indywidualnych propozycji.  

[ ]1,0∈K  Koszt egzekucji podatku  

K oznacza cz��� bud�etu, pobieran� na poczet 
egzekucji podatków:  
� K=0 to system bezkosztowy 
� K=1 to system skrajnie drogi, pochłaniaj�cy 
cało�� sumy, któr� miał redystrybuowa�.  

K−1  
Współczynnik  
zachowalno�ci bud�etu 

Współczynnik zachowalno�ci okre�la,  
jaka cz��� bud�etu zostanie zachowana  
na cele redystrybucyjne. 

( )
( ) ( ) wPKwP

Pw

i

i

−+−
=

11
 

Wypłata netto 
gracza i przy 
podatku P 

wi(P) to wypłata gracza po dokonaniu redystrybucji 
przy stopie podatkowej P:  
� w systemie leseferystycznym (P=0): ( ) ii ww =0  
� w egalitarnym (P=1): ( ) ( )wKwi −= 11  

ic�  Dobrowolny transfer  
przekazany przez gracza i  

jc�  Dobrowolny transfer  
otrzymany przez gracza j  

Transfery dobrowolne s� bezkosztowe, zatem:  

�� =
j

j
i

i cc ��  

( ) iiii ccPwd �� +−=  Ostateczny 
dochód gracza i  
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Ka�da z n osób przyst�puj�cych do gry redystrybucyjnej dysponuje okre�lon� wypłat� 

pierwotn� (wi). Abstrahujemy w tym momencie od sposobu uzyskania wypłat pierwotnych, 

cho� naturalnym b�dzie interpretowa� je jako kwoty pieni��ne pochodz�ce z pracy zarobko-

wej (z tego wzgl�du terminu „wypłata pierwotna” u�ywa� b�d� zamiennie z terminem „zaro-

bek”). Poza ró�nic� w zarobkach gracze s� sobie całkowicie równi i ka�dy z nich podejmuje 

w grze decyzje tego samego rodzaju i w tym samym czasie (cho� konsekwencje tych wybo-

rów dla decydenta mog� zale�e� od jego pierwotnej wypłaty). Przyjmujemy dodatkowo, �e 

wszyscy gracze dysponuj� wiedz� o �redniej wypłacie pierwotnej w społecze�stwie ( w ). Gra 

redystrybucyjna składa si� z sekwencji dwóch decyzji, odnosz�cych si� kolejno do redystry-

bucji politycznej i redystrybucji swobodnej157.  

1. Zakres redystrybucji politycznej ustalany jest w drodze głosowania nad stop� po-

datku wyrównawczego.  

2. Redystrybucja swobodna dokonuje si� w wyniku dobrowolnego przekazywania 

datków.  

Jakkolwiek w eksperymencie zastosowana została dwuosobowa wersja gry redystry-

bucyjnej, opiszemy j� tu w ogólniejszej n-osobowej postaci.  

.����	�������
����	�����


W referendum dotycz�cym podatku redystrybucyjnego ka�dy z graczy zgłasza swoj� 

propozycj� (pi) z zakresu od 0 do 100%. Ostatecznie obowi�zuj�cy podatek (P) wyznaczany 

jest jako �rednia ze wszystkich propozycji.  

[1] 

�
=

=
n

i
in pP

1

1  

Redystrybucja polityczna ma charakter przymusowy, poniewa� niezale�nie od tego, na 

ile ustalona stopa podatku zgodna jest z preferencj� gracza, musi on wyznaczon� kwot� odda� 

fiskusowi. Po podsumowaniu wyników głosowania ka�da z n osób wpłaca zatem do bud�etu 

podatek od własnej wypłaty pierwotnej, w kwocie Pwi. Trzeba jednak uwzgl�dni�, �e opera-

cja systemu fiskalnego nie jest wolna od kosztów.  

W finansach publicznych, wskutek zniekształcaj�cego rynek opodatkowania i/lub 

programu subsydiów wykorzystywanego do realizacji transferów, [mamy do czynie-

nia z] kra�cowym kosztem redystrybucji. Ballard [1998], stosuj�c obliczalny model 

ogólnej równowagi dla Stanów Zjednoczonych, wylicza, �e ka�dy dolar przekazany 

                                                 
157 Wszystkie decyzje podejmowane s� przez graczy niezale�nie, tj. bez wiedzy o decyzjach podj�tych przez 
pozostałych. 
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od grup najbogatszych do najubo�szych kosztuje tych pierwszych mi�dzy $1,50 a 

$2,30 (…) [Harrison, Johnson 2004: 13, przyp. 15]. 

Z tego wzgl�du okre�lona cz��� bud�etu (K) potr�cana jest na pokrycie kosztu egzeku-

cji podatku. Koszt ten jest dany odgórnie158 i tak�e zawiera si� w przedziale od 0 do 100%. 

Przy zerowym koszcie cało�� wpływów podatkowych zostałaby zachowana do redystrybucji, 

natomiast przy koszcie 100% wszystkie wpływy przej�łby fiskus, nie zostawiaj�c nic na sub-

sydia dla obywateli. Parametr ten odpowiada wi�c współczynnikowi „wycieku” �rodków z 

dziurawego wiadra Okuna.  

Po odj�ciu kosztów egzekucji pozostała cz��� bud�etu (1–K) jest dzielona równo po-

mi�dzy wszystkich graczy. Ułamek 1–K okre�limy jako współczynnik zachowalno�ci bud�etu. 

Wypłata netto gracza i przy stopie podatku P jest zatem dana wzorem: 

[2] 
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W takim „chronologicznym” uj�ciu wypłata netto składa si� z trzech składników: wypłaty 

pierwotnej, pomniejszonej o oddan� fiskusowi kwot� podatku liniowego, a nast�pnie powi�k-

szonej o subsydium otrzymane z bud�etu. Po uproszczeniu pozostaj� dwie cz��ci – to, co 

gracz zachowuje w kieszeni po uiszczeniu podatku, oraz to, co otrzyma w zamian z bud�etu. 

Wypłata netto jest wi�c �redni� wa�on� własnego pocz�tkowego zarobku oraz �redniego za-

robku pierwotnego w grupie. Tab. 4.2 pokazuje struktur� wypłaty netto gracza i przy ró�nych 

kombinacjach stopy podatkowej i kosztu egzekucyjnego.  

Tab. 4.2 Wypłata netto gracza i 
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Stopa podatku okre�la równocze�nie skal� redystrybucji politycznej. Przy zerowej 

stawce podatku (P=0) brak jest subsydiów i wszystkie osoby pozostaj� ze swoimi pierwotny-

mi wypłatami, a zatem zachowane zostaj� rozmiary pierwotnej nierówno�ci zarobków. Z tego 

wzgl�du system taki mo�emy okre�li� mianem leseferystycznego. Z kolei przy stawce mak-

                                                 
158 Mo�na oczywi�cie zmodyfikowa� gr�, przekazuj�c decyzj� o koszcie egzekucji w r�ce specjalnego gracza 
pełni�cego rol� fiskusa.  
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symalnej (P=1) fiskus przejmuje cało�� pierwotnych zarobków, zapewniaj�c wszystkim jed-

nakowe subsydium z bud�etu. System ten mo�emy wi�c okre�li� jako skrajnie egalitarny. 

Wysoko�� zglajchszaltowanej wypłaty zale�y wówczas wył�cznie od dwóch wielko�ci: pozy-

tywnie od przeci�tnego zarobku w społecze�stwie i negatywnie od kosztu redystrybucji. Je�li 

skupi si� uwag� na poszczególnych kolumnach Tab. 4.2, wida� te� jasno, �e przy danej nieze-

rowej stopie podatku w interesie ka�dego gracza (tak�e ubogiego) jest, by koszt egzekucji 

podatków był jak najni�szy.  

Pozostaje teraz ustali�, za jak� stop� podatku opowiedzieliby si� w głosowaniu po-

szczególni obywatele, gdyby d��yli wył�cznie do maksymalizacji własnej wypłaty netto. Aby 

to ustali� przekształcimy równanie [2] ze wzgl�du na P:  

[3] 
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W tym uj�ciu wypłata netto rozbita zostaje na dwa składniki: wypłat� pierwotn� gra-

cza oraz bilans jego rozliczenia z fiskusem. Oczywi�cie bilans ten mo�e wyj�� zarówno na 

plus, jak i na minus (na tym wła�nie polega redystrybucyjny charakter opodatkowania). Je�li 

dla danego gracza wyjdzie on na plus, mo�na zasadnie powiedzie�, �e summa summarum nie 

jest on wcale płatnikiem podatku, ale beneficjentem systemu podatkowego. Z tego wzgl�du 

bilans fiskalny, wzi�ty ze znakiem ujemnym, traktowa� mo�emy jako kwot� realnego podat-

ku przy stopie P, symbolicznie �i(P). Gdy bilans jest ujemny, gracz realnie płaci podatek 

(�i(P)>0), gdy bilans jest dodatni, gracz „płaci” podatek negatywny (�i(P)<0), czyli otrzymuje 

subwencj� z bud�etu w wysoko�ci |�i(P)|. Taki mechanizm redystrybucji politycznej mo�na 

rozumie� jako szczególn� form� negatywnego podatku dochodowego, proponowanego przez 

Friedmanów [1996: 114-119]. W tych warunkach racjonalny i egoistycznie nastawiony gracz 

b�dzie d��ył do zapewnienia sobie mo�liwie najlepszego bilansu podatkowego:  

[4] 
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Poniewa� bilans jest liniow� funkcj� P, wszystko zale�y od znaku wyra�enia 

( )( )iwKw −−1 . Przyjmijmy najpierw, �e jest ono mniejsze od zera, co po przekształceniu 

sprowadza si� do warunku:  

[5] 

K
w
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Wida� st�d, �e rzeczywistymi płatnikami podatku mog� by� tylko gracze, których 

wzgl�dny zarobek pierwotny przekracza próg zachowalno�ci bud�etu. W ich przypadku bi-
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lans mo�e w najlepszym razie wypa�� na zero, to za� jest mo�liwe tylko w systemie lesefery-

stycznym, czyli przy P=0. Osoby te b�dziemy okre�la� jako relatywnie bogate. 

Z drugiej strony mamy osoby z wypłatami pierwotnymi poni�ej progu zachowalno�ci 

bud�etu, co jest to�same z dodatni� warto�ci� wyra�enia ( )( )iwKw −−1 . W ich przypadku 

wy�sza stopa podatku zawsze oznacza lepszy bilans, st�d jedynym racjonalnym wyborem jest 

system egalitarny, czyli P=1. S� to osoby relatywnie ubogie.  

Pozostaje nam jeszcze specyficzna kategoria osób, których wzgl�dny zarobek pier-

wotny dokładnie odpowiada współczynnikowi zachowalno�ci. Poniewa� w ich przypadku 

wyra�enie ( )( )iwKw −−1  si� zeruje, przyj�ta stawka podatkowa – jakakolwiek by ona nie 

była – nie ma najmniejszego wpływu na ich wypłat� netto. Osoby te nie mog� na redystrybu-

cji politycznej ani zyska�, ani straci�. Aby wykluczy� w modelu zachowania losowe, mo�emy 

przyj��, �e po maksymalizacji bilansu fiskalnego drugim kryterium wyboru stawki podatko-

wej przez graczy jest wzgl�d na efektywno�� całego systemu. Zatem przy niezerowym kosz-

cie egzekucji (prowadz�cym do „wycieku” �rodków podczas redystrybucji politycznej), roz-

patrywane osoby opowiedz� si� za minimalizacj� podatków. Z tego wzgl�du grup� t� zali-

czymy tak�e do grona osób relatywnie bogatych159. Model racjonalnego egoizmu przewiduje 

zatem dwa mo�liwe zachowania:  
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W ten sposób społecze�stwo rozpada si� na dwie rozł�czne klasy wyró�nione w opar-

ciu o wzgl�dny dochód pierwotny160. Gdy przychodzi do głosowania nad podatkiem redystry-

bucyjnym klasy te maj� całkowicie sprzeczne interesy materialne – redystrybucja polityczna 

jest w najlepszym przypadku (przy braku kosztów egzekucyjnych) gr� o sumie zerowej; przy 

niezerowych kosztach zamienia si� w gr� o sumie ujemnej. Stop� podatkow� ustalon� w refe-

rendum przez jednostki głosuj�ce w zgodzie z własnym interesem klasowym, okre�limy jako 

podatek odpowiadaj�cy spolaryzowanemu głosowaniu (PSG), co oznacza� b�dziemy symbo-

lem �. Nie trudno zauwa�y�, �e � równe b�dzie odsetkowi osób relatywnie ubogich (przy 

ustalonym rozkładzie dochodów � jest zatem funkcj� kosztu K). W dalszym ci�gu tekstu dla 

                                                 
159 Zaklasyfikowanie tych osób do jednej b�d� drugiej kategorii nie ma tak naprawd� wi�kszego znaczenia, po-
niewa� w praktyce grupa ta b�dzie bardzo nieliczna, a by� mo�e w ogóle nie b�dzie ona wyst�powa�.  
160 Ze wzgl�du na fakt, �e racjonalnie wybierane s� wył�cznie stawki 0 i 100%, nie wyst�puje tu problem głoso-
wania strategicznego, czyli nieszczerego podawania własnych preferencji w celu uzyskania wyniku bli�szego 
swoim prawdziwym preferencjom.  
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wi�kszej przejrzysto�ci przyjmiemy konwencj�, �e realn� kwot� podatku płaconego przez 

gracza i przy spolaryzowanym głosowaniu oznacza� b�dziemy po prostu jako �i, zapis funk-

cyjny �i(P) ograniczaj�c do przypadków gdy P��. Odpowiada to konwencji, jak� stosujemy 

przy wypłatach netto, gdzie wi(0) oznaczamy po prostu jako wi. 

Rys. 4.1 Koszt redystrybucji a wynik spolaryzowanego głosowania (�) 

 
Na Rys. 4.1 na osi poziomej odło�ono wzgl�dne wypłaty pierwotne w przykładowym 

trzyosobowym społecze�stwie składaj�cym si� z osób A, B i C. A zarabia 40% �redniej, B – 

70% �redniej, natomiast C – 190% �redniej. Na osi pionowej znajduje si� koszt egzekucji 

podatków (K). Przy ustalonym K podział klasowy mi�dzy relatywnie ubogimi i relatywnie 

bogatymi wyznacza sko�na linia zerowego bilansu – kto znajduje si� na lewo od niej, głosuje 

za maksymaln� mo�liw� redystrybucj� (pi=1), kto na prawo – przeciwko jakimkolwiek wy-

równawczym podatkom (pi=0). Przy ustalonym rozkładzie wzgl�dnych wypłat wynik refe-

rendum podatkowego zale�e� b�dzie od kosztu redystrybucji. W przypadku społecze�stwa 

przedstawionego na wykresie, przy koszcie 10% osoby A i B zagłosuj� za maksymalnym 

wymiarem podatku, C za minimalnym, i w rezultacie stawka podatku wyniesie 2/3, czyli 

66,7%. Gdy jednak koszt wzro�nie do 40%, tak�e osoba B przekroczy próg zerowego bilansu 

(co oznacza zmian� statusu z relatywnego ubóstwa na relatywne bogactwo) i referendum za-

ko�czy si� wyznaczeniem stopy podatku na poziomie 1/3, czyli 33,3%. Je�li koszt wzrósłby 

jeszcze bardziej, do 70%, nawet najubo�sza osoba w grupie poniosłaby straty w wyniku redy-

strybucji politycznej, w zwi�zku z czym referendum zako�czy si� ustanowieniem systemu 

leseferystycznego. Ogólnie poparcie dla redystrybucji maleje skokowo wraz z jej kosztem.  
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Na marginesie mo�emy rozwa�y� sytuacj�, w której decyzja o wysoko�ci tego kosztu 

le�y w gestii specjalnego gracza, pełni�cego rol� fiskusa i przejmuj�cego cały „wyciek” z 

systemu. Do skutecznej eksploatacji systemu wystarczałaby mu znajomo�� rozkładu wzgl�d-

nych dochodów pierwotnych. Niech zatem skumulowany rozkład wzgl�dnych zarobków b�-

dzie dany przez dystrybuant� D:  

[8] 
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Je�li przez S oznaczymy sum� zarobków w gospodarce, wówczas wypłata fiskusa z 

gry redystrybucyjnej, równa „wyciekowi” z systemu, dana jest wzorem:  

[9] 
SKwF Π=  

Poniewa� w ramach modelu fiskus nie ma wpływu na S, d��y on do maksymalizacji 

iloczynu K�. Wiedz�c, �e w referendum uchwalony zostanie podatek odpowiadaj�cy procen-

towi obywateli o wzgl�dnych zarobkach poni�ej progu zachowalno�ci, czyli D(1–K), mo�e 

ustali� najlepiej słu��ce mu K. Jak wiadomo, wraz ze wzrostem K male� b�dzie skokowo licz-

ba osób relatywnie ubogich, a wraz z ni� �. Przy K=0 iloczyn K� wyniesie zero, cho� � b�-

dzie wówczas najwi�ksze z mo�liwych. Z kolei przy K=1 nikt nie zagłosuje za redystrybucj� i 

iloczyn K� tak�e wyniesie zero. Zaczynaj�c od zerowego kosztu i zwi�kszaj�c go w sposób 

ci�gły, iloczyn K� b�dzie rósł a� do pierwszej krytycznej warto�ci K, przy której zmniejszy 

si� liczba osób relatywnie ubogich i � skokowo spadnie (a wraz z nim iloczyn K�). Po prze-

kroczeniu przez K tej warto�ci krytycznej, iloczyn K� b�dzie znowu rósł a� do nast�pnej war-

to�ci krytycznej, przy której znów skokowo zmniejszy si� liczba relatywnie ubogich, a wraz z 

ni� � oraz K�. D���c do maksymalizacji własnej wypłaty (wF), fiskus b�dzie wi�c musiał 

przyjrze� si� warto�ciom krytycznym K i wybra� warto�� tu� poni�ej jednej z nich (nie mo�e 

wybra� dokładnie tej warto�ci, poniewa� po jej osi�gni�ciu K� skokowo spada). Jego zada-

niem jest wi�c znalezienie górnego kresu dla iloczynu K�D(1–K) i odpowiadaj�cej mu wyso-

ko�ci kosztu egzekucyjnego – i zadekretowanie kosztu nieco ni�szego. 

[10] 
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W przykładzie z Rys. 4.1 wypłat� fiskusa, w granicach dokładno�ci wła�ciwych rozli-

czeniom pieni��nym, maksymalizuje albo warto�� „tu�” poni�ej 0,3, albo „tu�” poni�ej 0,6. 

W pierwszym przypadku w miar� niski koszt skłoni do głosowania za redystrybucj� zarówno 

osob� A, jak i B, co da stawk� podatku na poziomie �=2/3 i poka�ne wpływy do bud�etu. W 

drugim przypadku za redystrybucj� głosowa� b�dzie jedynie A, co da stop� podatku �=1/3 – 
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wpływy do bud�etu b�d� wi�c mniejsze, ale fiskus zrekompensuje to sobie, pobieraj�c od 

nich wy�sz� procentowo opłat� egzekucyjn�. W obydwu przypadkach fiskusowi uda si� prze-

j�� blisko 20% całkowitej sumy dochodów S161.  

Model redystrybucji implikuje szereg zjawisk, z których kilka mo�emy tu odnotowa�:  

� zawsze istnieje przynajmniej jedna osoba relatywnie bogata i z tego powodu prze-

ciwna redystrybucji (� < 1);  

� zerowa stawka podatku mo�e zosta� przyj�ta jednogło�nie nawet przy du�ych nie-

równo�ciach zarobkowych, o ile tylko koszt redystrybucji jest dostatecznie wysoki 

(� = 0, gdy wzgl�dny zarobek najubo�szej osoby przekracza próg zachowalno�ci); 

� je�li wzrost gospodarczy b�dzie dokonywał si� w taki sposób, �e rosn�� b�d� za-

robki w�skiej grupy najbogatszych, za� reszta zarobków (obejmuj�ca tak�e zarobki 

innych relatywnie bogatych) b�dzie stała w miejscu, doprowadzi to do wzrostu 

poparcia dla redystrybucji; ten sam efekt wyst�pi, gdy najbogatsi zachowaj� swoje 

dochody, podczas gdy reszta zubo�eje.  

� gdy gospodarka rozwija si� równomiernie i nie ulegaj� zmianie relatywne zarobki, 

nie ulega tak�e zmianie popyt na redystrybucj�;  

� przy stałej sumie dochodów w gospodarce redystrybucja ma tendencj� do wzma-

gania si� wraz ze wzrostem koncentracji dochodu;  

� w zwi�zku z powy�szym w interesie fiskusa jest jak najsilniejsza koncentracja do-

chodu;  

� maksymalizuj�c swoj� wypłat�, fiskus d��y do przej�cia jak najwi�kszej cz��ci 

kwot, które w wyniku redystrybucji politycznej miały trafi� do relatywnie ubogich.  

.����	�������
��������


Skoro dokonana zostanie redystrybucja polityczna i wszyscy gracze dysponuj� ju� 

swoimi wypłatami netto, maj� mo�liwo�� zachowania ich w cało�ci dla siebie, albo te� prze-

kazania dowolnej ich cz��ci na rzecz innych graczy. Podobnie jak w przypadku podatków, 

decyzje te podejmowane s� przez graczy niezale�nie. Podatki egzekwowane musz� by� jed-

nak od wszystkich bez wyj�tku, tak�e od osób opieraj�cych si� fiskusowi, co rodzi koniecz-

no�� utrzymania adekwatnego aparatu przymusu, natomiast redystrybucja swobodna z defini-

cji dokonuje si� w oparciu o dobr� wol� jednostek. Ten rodzaj redystrybucji nie musi wi�c 

                                                 
161 Przy konieczno�ci zaokr�glenia K do okre�lonego miejsca po przecinku, nieznacznie korzystniejsze dla fisku-
sa mo�e by� ustalenie wy�szego kosztu (w naszym przykładzie K=0,6). Wynika to st�d, �e zaokr�glenie wymaga 
zmniejszenia krytycznej warto�ci K o najmniejsze dopuszczalne � (np. o 0,1 gdy zaokr�glamy do jednego miej-
sca po przecinku). Podczas tej operacji wi�ksza warto�� (w naszym przykładzie 0,6) ulega proporcjonalnie słab-
szemu zmniejszeniu, daj�c w rezultacie wi�kszy iloczyn K�.  
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poci�ga� za sob� dodatkowych kosztów. Oczywi�cie w praktyce tak�e prywatne działania 

charytatywne162 o charakterze masowym wi��� si� z niepełn� efektywno�ci� i cz��� zebra-

nych sum musi by� przeznaczana na pokrycie kosztów zdobywania funduszy. Tym niemniej 

uwzgl�dniaj�c wszelkie koszty, zarówno po�rednie, jak i bezpo�rednie, redystrybucj� dobro-

woln� uzna� nale�y za wyra�nie efektywniejsze narz�dzie transferowania �rodków. Jak 

stwierdzaj� Edwin West i Stephen Ferris, analizy transferów publicznych cz�sto zawieraj�  

milcz�ce (i bardzo w�tpliwe) zało�enie, �e „rz�dowa dobroczynno��” i „prywatna do-

broczynno��” s� doskonałymi substytutami. Nawet je�li jednak byłyby one bliskimi 

substytutami w konsumpcji, jest wysoce prawdopodobne, �e wzgl�dny koszt ich do-

starczenia b�dzie zale�ny od czasu i okoliczno�ci. (…)  

Owe [rz�dowe] transfery musz� wi�za� si� z kosztami. Tym niemniej na miejscu 

b�dzie zauwa�y�, i� tak�e prywatne instytucje ponosz� koszty. S� one zwi�zane 

głównie ze zbieraniem funduszy i uwzgl�dniaj� koszty bezpo�redniej korespondencji, 

marketingu telefonicznego i płatnych konsultantów. Jednak nawet wówczas, gdy 

wszystkie te koszty we�mie si� ł�cznie pod uwag�, jest nieprawdopodobne, by cho� 

zbli�yły si� one do rz�du kosztów w systemie publicznym (uwzgl�dniaj�cych demo-

tywacyjne koszty opodatkowania oraz hazard moralny) [West Ferris 1999: 2, 13]. 

Aby nie komplikowa� niepotrzebnie modelu poprzez wprowadzenie dodatkowego pa-

rametru odpowiadaj�cego kosztowi redystrybucji swobodnej Ksw<K, przyj�li�my dla uprosz-

czenia, �e Ksw=0.  

Ogólnie ka�dy z graczy mo�e przekaza� na cele charytatywne dowoln� cz��� swojej 

wypłaty netto, ( )[ ]Pwc ii ,0∈� . Je�li kwot� otrzyman� przez gracza i w wyniku redystrybucji 

swobodnej oznaczymy przez ic� , wówczas brak kosztów oznacza po prostu, �e suma kwot 

przekazanych na cele charytatywne równa jest sumie kwot otrzymanych.  
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Gdy mamy do czynienia z wi�ksz� liczb� graczy, mo�na sobie wyobrazi� szereg alter-

natywnych metod redystrybucji swobodnej. Najprostsza z nich polegałaby na bezpo�rednim 

przekazywaniu �rodków pomi�dzy poszczególnymi osobami. Główn� wad� takiego rozwi�-

zania jest jednak zupełny brak koordynacji, co w rezultacie doprowadzi� mo�e do ostateczne-

go rozkładu dochodów zupełnie sprzecznego z intencjami graczy anga�uj�cych si� transfery 

charytatywne. Typowym przypadkiem pora�ki koordynacyjnej byłoby skierowanie wszyst-

                                                 
162 Okre�lenie redystrybucji swobodnej jako działania charytatywnego bierze si� z przekonania, �e transfery od 
ubogich do bogatych, o ile w ogóle wyst�pi�, b�d� o wiele rzadsze i mniejsze kwotowo od transferów id�cych w 
przeciwnym kierunku, czyli od bogatych do ubogich.  
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kich �rodków do osoby znajduj�cej si� w najgorszym poło�eniu, w wyniku czego jej osta-

teczny dochód mógłby przekroczy� nie tylko dochody pozostałych ubogich, ale tak�e docho-

dy bogatych „darczy�ców”. Alternatywnym rozwi�zaniem jest powołanie funduszu, do któ-

rego trafia� b�d� wszystkie �rodki i który nast�pnie według okre�lonej, z góry wiadomej, re-

guły b�dzie je rozdysponowywał pomi�dzy „potrzebuj�cych”. W�ród mo�liwych do zastoso-

wania reguł rozwa�y� mo�na nast�puj�ce:  

� równy podział puli pomi�dzy wyszczególnion� grup� osób, np. wszystkich rela-

tywnie ubogich163;  

� podział puli proporcjonalny do „niedostatku”, mierzonego odległo�ci� wypłaty od 

jakiego� punktu odniesienia;  

� reguł� „maksyminu Rawlsa”, czyli podział puli zapewniaj�cy, �e w rezultacie oso-

ba najgorzej poło�ona uzyska mo�liwie najwi�kszy dochód.  

Ka�da z powy�szych reguł stanowi� mo�e sensown� strategi� instytucji nastawionej 

na �wiadczenie pomocy charytatywnej. W odró�nieniu od metody indywidualnych przekazów 

bezpo�rednich, wszystkie one ograniczaj� znacznie (a maksymin Rawlsa wr�cz wyklucza) 

mo�liwo�� przekazywania �rodków w gór� drabiny dochodu.  

Nie b�dziemy w tym miejscu rozwa�a� konsekwencji przyj�cia takiej a nie innej regu-

ły dysponowania funduszem charytatywnym. W przypadku gry dwuosobowej, zastosowanej 

w eksperymencie, nie ma bowiem potrzeby tworzenia funduszu i redystrybucja swobodna 

dokona� si� mo�e poprzez bezpo�redni transfer �rodków pomi�dzy osobami.  

Po uwzgl�dnieniu wszystkich transferów ostateczny dochód gracza i wyrazi� mo�emy 

jako  

[12] 
( ) iiii ccPwd �� +−=  

Podsumowuj�c, gra redystrybucyjna przebiega według nast�puj�cego schematu:  

1. Badani o zró�nicowanych wypłatach pierwotnych164 niezale�nie od siebie pro-

ponuj� stawk� podatku redystrybucyjnego z zakresu od 0 do 100%.  

2. Obowi�zuj�ca stopa podatku zostaje wyliczona jako �rednia ze wszystkich 

propozycji, a jej wysoko�� jest oznajmiana wszystkim graczom. Równocze�nie 

ka�dy informowany jest o swojej wypłacie netto, tj. uwzgl�dniaj�cej bilans 

rozliczenia z fiskusem.  

                                                 
163 Przy „nadmiarze”  �rodków reguła ta mogłaby prowadzi� do naruszenia pierwotnego porz�dku wypłat (osoba 
relatywnie uboga, otrzymuj�c wsparcie z funduszu, mogłaby wyprzedzi� osob� relatywnie bogat�, nie otrzymu-
j�c� wsparcia). Tej ewentualno�ci mo�na unikn��, zezwalaj�c na elastyczne kształtowanie grupy beneficjentów.  
164 Przy równych zarobkach redystrybucja polityczna sprowadzałaby si� po prostu do jednakowego obci�cia 
wszystkich dochodów.  
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3. Dysponuj�c ju� wypłatami netto, gracze podejmuj�, tak�e niezale�nie, decyzje 

o przekazaniu dowolnej cz��ci swojego uposa�enia innym.  

4. Gracze otrzymuj� transfery od pozostałych uczestników gry. Po uwzgl�dnieniu 

kwoty oddanej i kwoty otrzymanej przez danego gracza, wyliczany jest jego 

dochód ko�cowy.  

Jaka jest doskonała równowaga gry redystrybucyjnej przy tak ustalonej sekwencji ru-

chów? Analizuj�c gr� od ko�ca, jest oczywiste, �e na etapie drugim – redystrybucji swobod-

nej – racjonalni egoi�ci nie b�d� sobie przekazywa� �adnych �rodków, bowiem w ten sposób 

pomniejszaliby jedynie własn� wypłat�, nic w zamian nie zyskuj�c. Skoro tak, to w organi-

zowanym uprzednio referendum przegłosowana zostanie stopa podatku � – nikt bowiem nie 

porzuci bie��cego interesu własnego, wiedz�c, �e nie daje to �adnych szans na polepszenie 

swego wyniku w drugiej cz��ci gry. W doskonałej równowadze b�dziemy zatem mie� do 

czynienia ze spolaryzowanym głosowaniem pod nieobecno�� jakichkolwiek transferów do-

browolnych. Ze wzgl�du na straty zwi�zane z redystrybucj� polityczn�, rozwi�zanie to jest 

jednak nieoptymalne społecznie. Ka�dy wzgl�dnie bogaty gracz i wkłada do Okunowskiego 

wiadra realny podatek w wysoko�ci �i, z czego tylko (1–K)�i trafia do osób relatywnie ubo-

gich, za� K�i wycieka po drodze na poczet kosztów egzekucji podatków. Warunkiem osi�-

gni�cia społecznego optimum jest całkowita eliminacja redystrybucji politycznej. Aby roz-

wi�zanie to było do pogodzenia tak�e z interesami graczy relatywnie ubogich, w miejsce zli-

kwidowanych transferów przymusowych wej�� musz� co najmniej równe im wielko�ci� 

transfery dobrowolne. Warunek ten b�dzie spełniony, gdy ka�dy relatywnie bogaty w ramach 

redystrybucji swobodnej przeka�e kwot� ( ) ii Kc π−≥ 1� , za� zebrane w ten sposób �rodki zo-

stan� tak rozdysponowane pomi�dzy relatywnie ubogich, by ka�dy z nich otrzymał jjc π≥�  

(pami�tajmy, �e dla relatywnie ubogich �j<0). Fakt, �e przy niezerowym, ale te� nie nazbyt 

wygórowanym koszcie egzekucji podatków, równowaga doskonała daje wyniki nieoptymalne 

w sensie Pareto, nadaje grze redystrybucyjnej charakter dylematu społecznego. To powie-

dziawszy, przyjrzyjmy si� teraz bli�ej grze w wariancie dwuosobowym, który wykorzystany 

został w eksperymencie.  

4���������
��
�����	���������


Analiza gry dwuosobowej jest dobrym punktem wyj�cia do eksperymentalnego bada-

nia zachowa� redystrybucyjnych. Jak zauwa�a David Dickinson w tek�cie po�wi�conym za-

stosowaniu gier eksperymentalnych w nauczaniu ekonomii: „dwuosobowa gra targowa jest 
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podstaw� wielu bardziej skomplikowanych �rodowisk targowych (a tak�e decyzji politycz-

nych)” [Dickinson 2002: 137].  

W stosunku do gier uwzgl�dniaj�cych wi�ksz� liczb� uczestników, wariant dwuoso-

bowy wolny jest od problemu koordynacji transferów charytatywnych, w zwi�zku z czym 

redystrybucja swobodna mo�e si� dokona� w drodze bezpo�rednich przekazów pomi�dzy 

jednostkami – bez po�rednictwa specjalnego funduszu. Ograniczaj�c liczb� graczy do dwóch 

osób unikamy jeszcze dwóch dodatkowych trudno�ci, zwi�zanych z tzw. głosowaniem eks-

presyjnym oraz tworzeniem si� dobra publicznego, daj�cego okazj� do „jazdy na gap�”. Ten 

drugi problem omawiam pokrótce w podrozdziale po�wi�conym grze powtarzanej (str. 164). 

Co do głosowania ekspresyjnego (expressive voting), jest to hipoteza zaproponowana przez 

przedstawicieli szkoły wyboru publicznego. Gordon Tullock zilustrował j� przykładem z 

obywatelem, który ma mo�liwo�� albo bezpo�rednio przekaza� 100 dolarów na wybran� 

przez siebie instytucj� charytatywn�, albo zagłosowa� za wprowadzeniem studolarowego 

podatku na cele charytatywne. Poniewa� głosowanie jest o wiele ta�szym sposobem na za-

manifestowanie swojego poparcia dla pewnych warto�ci od przekazania na ten cel rzeczywi-

stych pieni�dzy, mo�na si� spodziewa�, �e programy redystrybucyjne ustalane poprzez refe-

rendum uzyskaj� wi�ksze poparcie od programów dobrowolnych. Je�li hipoteza ta jest praw-

dziwa, poparcie dla rozwi�za� redystrybucyjnych powinno male� wraz ze wzrostem prawdo-

podobie�stwa oddania decyduj�cego głosu. Słowem: je�li redystrybucja zale�ałaby w 100% 

od mojego głosu, to b�d� głosował przeciwko, natomiast je�li szansa, �e mój głos przewa�y 

szal� na rzecz redystrybucji jest znikoma, to skłonny b�d� zagłosowa� za – dzi�ki czemu od-

nios� psychiczn� korzy�� z opowiedzenia si� za akcj� charytatywn�, praktycznie nie ryzyku-

j�c przy tym własnego interesu materialnego [Sobel, Wagner 1999+]165. W grze redystrybu-

cyjnej, w której podatek wyliczany jest jako �rednia z indywidualnych propozycji, opowie-

dzenie si� za niezerow� stop� podatku jest zawsze kosztowne dla gracza relatywnie bogatego, 

jednak wraz ze wzrostem liczby relatywnie bogatych, dodatkowy koszt indywidualny spowo-

dowany „pozytywnym” głosem w referendum staje si� coraz mniejszy – do niemal zupełnego 

zaniku. W grze dwuosobowej cały ci��ar redystrybucji politycznej spada na osob� bogatsz�, 

wi�c nie ma miejsca na tanie głosowanie ekspresyjne.  

Oznaczmy gracza bogatszego jako B, jego pierwotn� wypłat� jako wB, za� gracza 

ubo�szego i jego wypłat� odpowiednio jako U i wU. Z implikacji [7] wiadomo, �e z podziałem 

                                                 
165 Analizuj�c ameryka�skie dane z lat 1972-1996 przy kontroli szeregu zmiennych, takich jak odsetek osób w 
wieku emerytalnym, stopa ubóstwa, mediana dochodu, polityczna afiliacja władz stanowych, itp., Sobel i Wa-
gner stwierdzili, �e prawdopodobie�stwo oddania decyduj�cego głosu w istotny sposób wpływało na zmniejsze-
nie udziału wydatków socjalnych w sumie wydatków stanowych [tam�e].  
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„klasowym” w obr�bie tego diadycznego społecze�stwa b�dziemy mieli do czynienia, gdy 

koszt redystrybucji nie przekroczy warto�ci progowej:  

[13] 
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w

K U−< 1 , lub po przekształceniu 
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ww
ww
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Przy wy�szym koszcie ubo�szy gracz tak�e przeszedłby do klasy relatywnie bogatych, 

redystrybucja polityczna mogłaby mu przynie�� wył�cznie straty i w rezultacie mieliby�my 

�=0. Gdy nierówno�� [13] jest spełniona, w interesie U jest głosowa� za podatkiem 100%, co 

da �=50%, poniewa� B zawsze głosuje za zerowym podatkiem. Nawet je�li B jest altruist� i 

chce wesprze� U, mo�e to zrobi� w drodze bezpo�redniego transferu, co nie b�dzie poci�ga� 

za sob� �adnych dodatkowych kosztów. Mo�na te� zasadnie przypuszcza�, �e U nie b�dzie 

zainteresowany przekazywaniem jakichkolwiek �rodków na rzecz bogatszego partnera, po-

niewa� w ten sposób jedynie powi�kszyłby istniej�c� mi�dzy nimi nierówno��. Przy tych za-

ło�eniach gra uprasza si� do postaci, w której B głosuje zawsze 0%, a jego rzeczywisty wybór 

dotyczy skali przekazu dobrowolnego, natomiast U nigdy nie przekazuje nic partnerowi, lecz 

dokonuje wyboru spomi�dzy mo�liwych stawek podatkowych166. W rezultacie stopa podatku 

ustanowiona zostaje na poziomie odpowiadaj�cym połowie propozycji U, czyli przyjmuje 

warto�� z zakresu od 0 do 50%. Dla uzyskania lepszego wgl�du w sytuacj� decyzyjn� graczy, 

rozwa�my teraz minigr� redystrybucyjn�, w której U dokonuje wyboru mi�dzy pU=0 a pU=1, 

za� B rozwa�a przekazanie „odpowiedniego” datku ( )BUx ππ ,∈ , albo powstrzymanie si� od 

jakiegokolwiek datku. Struktur� minigry przedstawia Tab. 4.3.  

Tab. 4.3 Minigra redystrybucyjna 

  Ubogi   
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Powy�sze przedstawienie jest konkretyzacj� ogólnej postaci minigry redystrybucyjnej 

zawartej w Tab. 3.2 na str. 79. Ma ona struktur� dylematu wi��nia z „konfrontacyjn�” rów-
                                                 
166 W grze eksperymentalnej zachowano symetri� dost�pnych strategii, czyli zarówno B miał mo�liwo�� głoso-
wa� za nieefektywnym podatkiem wyrównawczym, jak równie� U mógł dobrowolnie przekazywa� kwoty na 
rzecz B. Asymetria udost�pnionych strategii mogłaby sugerowa� badanym, �e zadanie U sprowadza si� jedynie 
do powi�kszenia swojej wypłaty kosztem bogatszego partnera, a zadanie B sprowadza si� jedynie do obrony 
własnego stanu posiadania.  
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nowag� Nasha (P = � = 0,5 i 0=Bc� ). Społeczny zysk, zwi�zany z przej�ciem od równowa-

gowej konfrontacji do nierównowagowej kooperacji, to oszcz�dno�� na koszcie redystrybucji 

politycznej. Oszcz�dno�� ta odpowiada warto�ci UB ππ − , czyli ró�nicy mi�dzy realnym 

podatkiem pobieranym od B, a realn� subwencj� trafiaj�c� z bud�etu do U przy stopie podat-

kowej 50%.  

Poniewa� gra redystrybucyjna rozgrywana jest sekwencyjnie, nabiera ona charakteru 

gry w zaufanie (patrz str. 93). Gracz wykonuj�cy pierwszy znacz�cy ruch, czyli U decyduj�cy 

o stopie podatku redystrybucyjnego, mo�e ograniczy� b�d� w ogóle zrezygnowa� ze swojego 

roszczenia, ufaj�c, �e zostanie mu to nast�pnie wynagrodzone przez B, który przy zerowym 

podatku b�dzie cieszył si� wyra�nie wy�sz� wypłat� netto. Oczywi�cie U przekonany o racjo-

nalnym egoizmie drugiej strony zdaje sobie spraw�, �e nie mo�e liczy� na �adn� wzajemno�� 

ze strony B, wi�c wprowadzenie sekwencyjno�ci nie wpływa na ostateczny wynik gry.  

(�����������
���������� 
� ������� � 


W tym miejscu mo�na odnotowa�, �e sytuacja wygl�dałaby nieco inaczej po odwró-

ceniu chronologii zdarze�. Pozornie drobna zmiana, polegaj�ca na tym, �e najpierw miałaby 

miejsce redystrybucja swobodna, a dopiero potem redystrybucja polityczna, mogłaby uczyni� 

z kooperacji równowag� doskonał�. Gra przebiegałaby wówczas w ten sposób, �e gracze naj-

pierw decydowaliby o dobrowolnym przekazaniu datków partnerowi i do referendum podat-

kowego przyst�powaliby ju� z kwotami uwzgl�dniaj�cymi bilans redystrybucji swobodnej. W 

tak zmodyfikowanej grze redystrybucyjnej B mógłby rozwa�y� przekazanie na rzecz U datku, 

który podniósłby dochód U (równocze�nie obni�aj�c dochód B) na tyle, �e U stałby si� osob� 

relatywnie bogat� i we własnym interesie głosowałby za podatkiem 0% (nierówno�� [14] 

ni�ej). Aby rozwi�zanie to miało sens z perspektywy B, po przekazaniu datku musiałby on 

wci�� dysponowa� kwot� przynajmniej równ� tej, jak� uzyskałby on nie daj�c nic, a nast�p-

nie ponosz�c strat� wynikł� z głosowania przez U za maksymaln� stawk� podatku redystry-

bucyjnego (nierówno�� [15]). Je�li datek przekazany przez B na rzecz U oznaczymy zgodnie 

z dotychczasow� notacj� jako Bc� , za� przez Bπ  rozumie� b�dziemy kwot� realnego podatku 

zapłaconego przez B od pierwotnego zarobku przy stopie podatkowej 50%, wówczas koope-

racyjna równowaga b�dzie mo�liwa, tylko wówczas, gdy istniało b�dzie Bc�  spełniaj�ce oba 

poni�sze warunki:  

[14] 
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[15] 

BBc π≤�  

Nierówno�� [14] ogranicza warto�� Bc�  od dołu, natomiast nierówno�� [15] ogranicza 

j� od góry. Rozwijaj�c �B wedle wzoru [3] i kład�c P=0,5 otrzymujemy, �e spełnienie obu 

ogranicze� równocze�nie jest mo�liwe jedynie przy odpowiednio wysokim koszcie redystry-

bucji politycznej.  

[16] 
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Gdy koszt spada poni�ej tego progu, U jest w stanie przej�� od B na tyle wielk� kwot� 

poprzez mechanizm podatkowy, �e B nie sta� na datek odpowiednio du�y, by wystarczył na 

eliminacj� redystrybucji politycznej. Gdy natomiast koszt osi�ga ten próg, w stanie równowa-

gi B przekazuje na rzecz U najmniejsze Bc� , spełniaj�ce [14], na co U odpowiada głosem 0% 

w referendum podatkowym167.  

W grze redystrybucyjnej z odwrócon� chronologi� mamy wi�c do czynienia z nast�-

puj�c� sytuacj�:  

� gdy K jest odpowiednio małe, stanem równowagi jest (podobnie jak w „zwykłym” 

wariancie gry) brak datków i pełna redystrybucja polityczna;  

� gdy K jest odpowiednio du�e, stanem równowagi jest (podobnie jak w „zwykłym” 

wariancie gry) brak jakiejkolwiek redystrybucji;  

� gdy K przyjmuje warto�ci „po�rednie” (w odró�nieniu od wariantu „zwykłego”, 

gdzie nie ma warto�ci „po�rednich”), stanem równowagi jest zast�pienie redystry-

bucji politycznej redystrybucj� swobodn�.  

Byłoby interesuj�cym testem na moc predykcyjn� indukcji wstecznej porównanie wy-

ników gry redystrybucyjnej o chronologii zwykłej i odwróconej, przy K ustalonym na takim 

poziomie, by przy chronologii zwykłej równowag� była maksymalna redystrybucja politycz-

na, za� przy chronologii odwróconej – całkowite zast�pienie podatków redystrybucj� swo-

bodn�. Jest to jednak temat na odr�bne badanie.  

%�� 
���	������


Wró�my teraz do głównego w�tku, po�wi�conego grze redystrybucyjnej o zwykłej 

chronologii. Je�li odejdziemy od zało�enia o racjonalnym egoizmie graczy i dopu�cimy mo�-

liwo�� wyst�powania preferencji uwzgl�dniaj�cych reguł� wzajemno�ci, albo jaki� rodzaj 

                                                 
167 Mo�na powiedzie�, �e opodatkowanie dobrowolnych transferów – bo do tego wła�ciwie sprowadza si� od-
wrócona chronologia, daje szans� na pojawienie si� solidarno�ci podatników przeciwko fiskusowi.  
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awersji do nierówno�ci, gracz B, na którym ci��ar decyzyjny spoczywa w drugim etapie gry, 

mo�e odej�� od „standardowej” strategii zerowego datku charytatywnego. Kieruj�c si� wza-

jemno�ci�, odpowie on datkiem na �yczliwe zachowanie U w referendum podatkowym, przy 

czym przekazany na rzecz U datek b�dzie skorelowany z kwot� zaoszcz�dzon� dzi�ki po-

wstrzymaniu si� przez U od egoistycznego głosowania za podatkiem 100%. Zale�no�� mi�-

dzy stop� podatku ustalon� w referendum, a kwot� Bc�  wyst�pi tak�e wówczas, gdy decyzja B 

motywowana b�dzie awersj� do nierówno�ci korzystnej. Je�li B uwa�a, �e istniej�ca nierów-

no�� wypłat pierwotnych jest niesprawiedliwa, b�dzie mu zale�ało na jej odpowiednim 

zmniejszeniu poprzez przekazanie datku odpowiedniej wysoko�ci. Je�li jednak wcze�niej U 

zredukuje nierówno�� poprzez mechanizm podatkowy, wielko�� potrzebnego datku ulegnie 

zmniejszeniu, a by� mo�e w ogóle straci on racj� bytu.  

Szczególnie szerokie pole dla zachowa� odwzajemniaj�cych otwiera si� w grze po-

wtarzanej, w której nie tylko B mo�e reagowa� datkiem na „łagodniejszy” wynik referendum, 

ale tak�e U mo�e w rundzie t+1 zmniejszy� swój głos podatkowy w odpowiedzi na datek 

otrzymany od B w rundzie t. Wyst�pienie takich reakcji w grze wieloosobowej sprawia – co 

sygnalizowali�my ju� wcze�niej – �e niskie opodatkowanie ma natur� dobra publicznego w 

grupie osób relatywnie bogatych. Bierze si� to st�d, �e ka�dy dobrowolny transfer charyta-

tywny w cało�ci obci��a osob�, która go przekazuje, natomiast korzy�ci z obni�ki podatków 

czerpi� wszyscy bez wyj�tku gracze relatywnie bogaci. W grupie tej wyst�puje wi�c silna 

pokusa, by cieszy� si� niskim opodatkowaniem, powstrzymuj�c si� jednocze�nie od osobistej 

ofiary. Pokusa jest tym silniejsza, �e przy znacznej liczbie osób relatywnie ubogich cho�by 

najwi�kszy transfer charytatywny pojedynczej osoby mo�e mie� tylko znikomy wpływ na 

globaln� wysoko�� stopy podatkowej. Po stronie osób relatywnie ubogich sprawa jest bardziej 

skomplikowana. Pojedyncza osoba mo�e zagłosowa� za ni�szym podatkiem – co przy znacz-

nej liczebno�ci tej grupy bardzo nieznacznie wpłynie na wynik referendum, za� wynikła st�d 

nieznaczna obni�ka subsydiów dotknie ka�dego – lecz najsilniej najubo�szych. O ile obni�ka 

podatków b�dzie oddziaływa� w kierunku uzyskania wi�kszych transferów dobrowolnych od 

graczy bogatszych, zachowanie referendalne ubogich mo�e by� uzale�nione od przyj�tej re-

guły rozdziału puli charytatywnej. Przykładowo reguła równego podziału silniej skłania� b�-

dzie do głosowania przeciw podatkom tych ubogich, którzy znajduj� si� bli�ej linii relatyw-

nego bogactwa (poniewa� stosunkowo najmniej zyskuj� oni na subsydiach). W grze redystry-

bucyjnej sytuacja jest jednoznaczna, bowiem wył�cznie B czerpie ewentualn� korzy�� z obni-

�enia stawki podatkowej, za� U jest jedynym beneficjentem datku przekazanego przez B.  

Rozwa�my teraz gr� powtarzan�, w której pocz�tkowe zarobki graczy B i U s� stałe i 

wynosz� odpowiednio wB i wU. Pojedyncza runda składa si� z głosowania nad stop� podatku 
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wyrównawczego i wyznaczonej przez podatek redystrybucji politycznej, po której ka�dy z 

graczy mo�e przekaza� dowoln� cz��� swojej wypłaty netto na rzecz partnera. Po przekaza-

niu/otrzymaniu datków wyliczany jest dochód ko�cowy z rundy, który zostaje zaksi�gowany 

na koncie graczy, a kolejna runda zaczyna si� „od nowa”, tj. gracze przyst�puj� do niej z wy-

płatami wB i wU. Ko�cowy wynik to �redni dochód ko�cowy ze wszystkich rozegranych rund. 

Terminem status quo okre�la� b�dziemy „standardowe” zachowanie uczestników w pojedyn-

czej rundzie, tj. sytuacj�, w której U głosuje za podatkiem 100%, B za podatkiem 0%, i nikt 

nie przekazuje nic dobrowolnie na rzecz partnera. W status quo b�dziemy wi�c mieli do czy-

nienia z 50-procentow� stop� podatku – B płacił b�dzie realny podatek w wysoko�ci �B, z 

którego pokrywany b�dzie zarówno koszt egzekucji podatku, jak i subwencja dla U w wyso-

ko�ci |�U|. Poni�ej poka�emy, jak kooperacja w grze niesko�czenie powtarzanej mo�e wyni-

ka� z zastosowania metastrategii opartych o reguł� wzajemno�ci, b�d�cych specyficznymi 

generalizacjami strategii „wet za wet”. Poniewa� koszt funkcjonowania sytemu w cało�ci 

spoczywa na B, przyjmujemy, �e to do niego nale�e� b�dzie inicjatywa w nawi�zaniu koope-

racji, polegaj�cej na zast�pieniu redystrybucji politycznej redystrybucj� swobodn�.  

W pierwszej rundzie gracz U, chc�c zabezpieczy� sobie wypłat� status quo, głosuje 

pU=1, ustanawiaj�c P=0,5. B ma teraz okazj� zasygnalizowa� swoje kooperacyjne nastawie-

nie poprzez zło�enie datku Bc� 168. Konkretna wysoko�� datku zale�e� b�dzie od indywidualnej 

hojno�ci B. W drugiej rundzie U mo�e zareagowa� na datek, obni�aj�c swój głos podatkowy 

zale�nie od poziomu swej roszczeniowo�ci. Na to z kolei ponownie reaguje B odpowiednio 

dobieraj�c datek, itd. Charakterystyki graczy ujmiemy formalnie w nast�puj�cy sposób:  

� h – hojno��, to cz��� �B, jak� B skłonny jest przekaza� na rzecz U w systemie lese-

ferystycznym, tj. przy P=0. Hojno�� mo�e przyj�� dowoln� warto�� �0, z tym za-

strze�eniem �e kwota przekazu nigdy nie mo�e by� wy�sza od wB(P);  

� r – roszczeniowo��, to cz��� �U, jakiej U b�dzie ��dał w ramach rekompensaty za 

całkowite wyeliminowanie redystrybucji politycznej, tj. doprowadzenie do P=0. 

Algorytm podejmowania decyzji zawiera Tab. 4.4. 

                                                 
168 Odwołuj�c si� do strategii stosowanych w powtarzanym dylemacie wi��nia, B rozgrywałby przyjazny WZW 
(rozpoczynaj�cy od kooperacji), za� U – podejrzliwy WZW (rozpoczynaj�cy od odst�pstwa).  
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Tab. 4.4 Algorytm podejmowania decyzji w powtarzalnej grze redystrybucyjnej169 
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Funkcja max przy głosowaniu U zapewnia, �e U nie zagłosuje poni�ej zera.  
Funkcja min przy datku B zapewnia, �e nie przeka�e on wi�cej ni� ma w dyspozycji. 

Wedle przedstawionego algorytmu, U nigdy nie przekazuje datku ( 0=Uc� ), za� B 

zawsze głosuje za zerow� stawk� podatku (pB = 0). W pierwszej rundzie B proponuje naj-

wi�kszy datek, jaki w ogóle jest skłonny przekaza� na rzecz U, czyli h�B
170. W kolejnych run-

dach wysoko�� datku zale�y nie tylko od hojno�ci B, ale tak�e od bie��cej stopy opodatko-

wania:  

� je�li P wynosi 50% (a wi�c U nie zdecydował si� na �adne ust�pstwo), wówczas B 

– niezale�nie od swej hojno�ci – nie przekazuje �adnego datku;  

� je�li P = 0, datek jest maksymalny i wynosi h�B;  

� przy po�rednich warto�ciach P datek jest proporcjonalny do ust�pstwa podatko-

wego U.  

                                                 
169 Algorytm ten mo�na zastosowa� tak�e do gry wieloosobowej. Jedyna konieczna modyfikacja, to zast�pienie 
we wzorze na datek B warto�ci 0,5 symbolem �, czyli wynikiem spolaryzowanego głosowania. W naszym dwu-
osobowym przykładzie zało�yli�my, �e B jest relatywnie bogaty, a U relatywnie ubogi, w zwi�zku z czym 
� = 0,5.  
170 W innej pracy dopuszczam w pierwszej rundzie datek dowolnej wielko�ci, przez co B mo�e na pocz�tek 
zachowa� si� asekuracyjnie, przekazuj�c kwot� znacznie mniejsz� od tego, co naprawd� gotów jest odst�pi� na 
rzecz U, albo te� zachowa� si� „podst�pnie”, próbuj�c „zwabi�” U do kooperacji datkiem znacznie przekracza-
j�cym prawdziw� hojno�� B. W długim okresie czasu tego rodzaju manipulacje nie maj� jednak istotnego wpły-
wu na ostateczny wynik gry [Czarnik 2004].  
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Strategi� bezpiecze�stwa dla B jest hojno�� h 
 1. W przypadku h = 1, jest on gotów 

przekaza� na rzecz U cał� nadwy�k�, jak� uzyska dzi�ki zniesieniu redystrybucji politycznej. 

Gdyby był hojny ponad t� miar�, nara�ałby si� na ryzyko pogorszenia własnej sytuacji wzgl�-

dem status quo.  

Z kolei U, pocz�wszy od drugiej rundy, głosuje zgodnie ze swoim poziomem roszcze-

niowo�ci r, oraz zale�nie od datku otrzymanego od B w poprzedniej rundzie.  

� je�li w czasie 1−t  U nie uzyskał �adnego wsparcia, to w czasie t zagłosuje za po-

datkiem 100% (z wyj�tkiem r = 0, w którym to przypadku U głosuje za zniesie-

niem podatków niezale�nie od datków ze strony B);  

� je�li datek wyniósł r|�B| lub wi�cej, U zagłosuje 0%;  

� przy datkach po�rednich U proporcjonalnie odst�powa� b�dzie od swych roszcze� 

podatkowych.  

Strategi� bezpiecze�stwa gracza U jest poziom roszczeniowo�ci r � 1. Gdy warunek 

ten jest spełniony, U jest gotów głosowa� za zerowym podatkiem, tylko wówczas, gdy B w 

pełni (a mo�e z naddatkiem) pokryje strat� wynikł� dla U z odej�cia od status quo.  

W jakich warunkach redystrybucja polityczna mo�e zosta� całkowicie wyparta przez 

redystrybucj� swobodn�? Ogólnie rzecz bior�c, aby stawka podatkowa została sprowadzona 

do zera, konieczne jest, by B był wystarczaj�co hojny, za� U nie był nadmiernie roszczenio-

wy. Kluczowe znaczenie ma tu wynik drugiej rundy, w której U reaguje na pierwszy datek B. 

W Tab. 4.4 wysoko�� datku dana jest wzorem [17], a sposób reakcji U wzorem [18]. Po pod-

stawieniu otrzymujemy, �e w rundzie drugiej podatek wyniesie:  
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Je�eli P2 wyniesie zero, wówczas zgodnie z [19] B ponownie zaoferuje maksymalny 

datek h�B, co wywoła identyczn� reakcj� U, czyli w rundzie trzeciej tak�e zagłosuje on pU=0, 

na co B przeka�e mu znów h�B, itd. itd. Z kolei gdy P2 pozostanie na poziomie �, czyli 50%, 

B zgodnie z [19] nie przeka�e �adnego datku, a zatem U zgodnie z [18] w rundzie trzeciej 

ponownie zagłosuje pi = 1, itd. itd. W tej sytuacji od drugiej rundy pocz�wszy b�dziemy mie� 

do czynienia z niekooperacyjnym status quo. Pozostaje jeszcze ewentualno��, �e w rundzie 

drugiej P obni�y si�, ale nie spadnie do zera. Wówczas B zareaguje na to zmniejszeniem dat-

ku, jako �e maksymaln� kwot� h�B gotów jest przekaza� wył�cznie za całkowit� likwidacj� 

redystrybucji politycznej. Z kolei według [18] przy zmniejszonym datku U zagłosuje za wy�-

sz� stop� podatkow�, co dalej obni�y datek, itd. itd. a� do całkowitego powrotu do status 
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quo171. Jak wida�, eliminuj�cy koszty redystrybucyjne system leseferystyczny albo zostanie 

ustanowiony od razu w drugiej rundzie, albo nie nast�pi to nigdy. Kład�c P2=0, z równania 

[20] otrzymujemy warunek osi�gni�cia kooperacji:  

[21] 
hr BU ππ ≤  

O r i h spełniaj�cych nieostr� nierówno�� [21] b�dziemy mówi�, �e s� odpowiednie 

wzgl�dem siebie, lub �e le�� w obszarze odpowiednio�ci. Gdy spełniona b�dzie równo�� za-

warta w [21], powiemy �e r i h s� dokładnie odpowiednie, albo �e le�� na linii odpowiednio-

�ci. Nieodpowiednie warto�ci r i h sprawi�, �e gracze albo w ogóle nie wyjd� poza status quo 

(r = +� lub h = 0), albo wyłami� si� z niego na chwil�, by stopniowo do� powróci� (h > 0).  

 Zaznaczyli�my wcze�niej, �e poziomem bezpiecze�stwa dla B jest h 
 1, za� dla U 

r � 1. Z nierówno�ci [21] wynika, �e istniej� pary odpowiednich wzgl�dem siebie r i h, które 

naruszaj� poziom bezpiecze�stwa jednego z graczy. Je�li U byłby bardzo roszczeniowy, speł-

nienie [21] wymagałoby od B ryzykownie silnej hojno�ci. I vice versa – sk�pstwo B wymu-

szałoby na U ryzykownie nisk� roszczeniowo��. Respektowanie poziomu bezpiecze�stwa 

partnera wymaga zatem, by:  

 

 

 

Warunek [22] zapewnia, �e poziom roszczeniowo�ci odpowiedni dla h nie musi zej�� 

poni�ej 1, natomiast warunek [23] zapewnia, �e poziom hojno�ci odpowiedni dla r nie musi 

przekracza� 1.  

Jakie typy zachowa� znajd� si� zatem w równowadze Nasha, gdy gra b�dzie niesko�-

czenie powtarzana? Aby odpowiedzie� na to pytanie, musimy ustali�, do jakich dochodów 

ko�cowych prowadzi� b�d� okre�lone kombinacje hojno�ci B i roszczeniowo�ci U.  

Oznaczmy dochód B w status quo (podatek 50%, brak datków) przez B0, dochód lep-

szy od B0 przez B+, za� gorszy przez B–. Analogicznie U0 niech b�dzie dochodem status quo 

gracza relatywnie ubogiego, za� U+ oraz U– dochodem lepszym lub gorszym od U0. Rys. 4.2 

przedstawia, jak okre�lone kombinacje h i r okazuj� si� by� korzystne, niekorzystne, b�d� 

oboj�tne z perspektywy B i U. O� pionowa odpowiada roszczeniowo�ci gracza U, natomiast 

o� pozioma – hojno�ci gracza B. Prosta przebiegaj�ca na skos wykresu to linia odpowiednio-

                                                 
171 W rundzie t stopa podatku wyniesie ( ) 2

1
2
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2
2 +−− Pa t , gdzie UB rha ππ /= . Przy „nadmiernej” roszczenio-

wo�ci lub „niedostatecznej” hojno�ci stopa podatku z czasem asymptotycznie zmierza� b�dzie do 50% [Czarnik 
2004]. Poniewa� rozliczenia pieni��ne maj� charakter dyskretny, od pewnego t stopa podatku b�dzie w praktyce 
nierozró�nialna od 50%.  
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�ci, która ł�cznie z powierzchni� poni�ej stanowi obszar odpowiednio�ci (zaznaczony na nie-

biesko).  

Rys. 4.2 Wyniki gry jako wypadkowa  
hojno�ci B i roszczeniowo�ci U 

 

Rys. 4.3 Najlepsze odpowiedzi  
i równowagi Nasha 

 

Wszystkie pary (h, r) znajduj�ce si� powy�ej linii odpowiednio�ci zmierza� b�d� do 

odtworzenia status quo po pierwotnym drgni�ciu, wywołanym datkiem B z pierwszej rundy. 

Dochody ko�cowe graczy z definicji zmierza� wi�c b�d� do B0 i U0. Gdy jednak h i r b�d� 

wzajemnie odpowiednie, redystrybucja polityczna zostanie wyeliminowana i pojawi si� nad-

wy�ka wynikaj�ca z redukcji kosztów egzekucyjnych. Tak wi�c w obszarze odpowiednio�ci 

zawsze przynajmniej jeden z graczy poprawi swoj� sytuacj� wzgl�dem status quo. Zauwa�-

my, �e przy danym h mo�liwe s� tylko dwa wyniki: je�li r jest nieodpowiednie, gra b�dzie 

zmierza� do wypłat status quo, daj�c graczom ko�cowe dochody dB = wB – �B, 
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dU = wU + |�U|; je�li r jest odpowiednie, wówczas stopa podatku spadnie do zera i zgodnie z 

[19] wypłaty graczy wynios�: BBB hwd π−= , BUU hwd π+= . Zatem w obszarze odpowied-

nio�ci dochody ko�cowe s� niezale�ne od r – zale�� one wył�cznie od h. W szczególno�ci 

przy h = |�U|/�B cał� nadwy�k� z kooperacji przejmie B, podczas gdy U pozostanie ze swoim 

dochodem status quo (B+, U0), za� przy h = 1 cała nadwy�ka przejdzie na rzecz U, pozosta-

wiaj�c B z dochodem status quo (B0, U+). Ogólnie rzecz bior�c, w całym obszarze odpo-

wiednio�ci wraz ze wzrostem współrz�dnej h dochód U systematycznie ro�nie, czemu towa-

rzyszy redukcja dochodu B.  

W tym �wietle wida�, �e powtarzana gra redystrybucyjna mo�e by� traktowana jako 

specyficzny wariant gry ultimatum (patrz str. 105). B proponuje w niej datek zale�nie od swej 

hojno�ci h, za� U albo t� ofert� akceptuje, albo odrzuca – zale�nie od swego poziomu rosz-

czeniowo�ci r. Gdy punkt (h, r) le�y powy�ej linii odpowiednio�ci i propozycja zostaje od-

rzucona, gracze pozostaj� z wypłatami B0 i U0. W odró�nieniu od tradycyjnej gry ultimatum, 

w której wypłaty graczy nie mogły spa�� poni�ej zera, „akceptacja oferty” w grze redystrybu-

cyjnej mo�e prowadzi� do pogorszenia sytuacji jednego z graczy poni�ej wypłaty status quo. 

Sytuacja taka jest mo�liwa, gdy który� z graczy wykroczy poza swoj� strategi� bezpiecze�-

stwa.  

Jak wida� na wykresie, strategia bezpiecze�stwa U to r � 1. Przy ni�szym r U mógłby 

ponie�� straty wzgl�dem status quo (U–), gdyby B cechował si� hojno�ci� ni�sz� od |�U|/�B. 

Podobnie bezpiecznie dla B jest mie� h 
 1. W przeciwnym razie jego dochód ko�cowy 

mógłby spa�� poni�ej status quo, o ile tylko U miałby odpowiedni� roszczeniowo��, tj. 

r 
 �B/|�U|. Zakropkowany na niebiesko trójk�t na �rodku wykresu wskazuje pary bezpiecz-

nych h i r, przynosz�cych korzy�� obydwu stronom172.  

Analiza diagramu prowadzi te� do wniosku, �e dla racjonalnie egoistycznego U strate-

gi� słabo dominuj�c� jest r=1173. By si� o tym przekona�, porównajmy najpierw r = 1 z r � 1. 

Gdy h 
 |�U|/�B, r = 1 zapewnia U taki sam wynik jak dowolne r > 1, mianowicie U0. Ponadto 

r = 1 jest odpowiednie wzgl�dem dowolnego h > |�U|/�B, tzn. punkt (r, h) lokuje si� zawsze w 

obszarze odpowiednio�ci – co w efekcie prowadzi do kooperacji zapewniaj�cej U wypłat� 

lepsz� od status quo (U+). Tymczasem dla ka�dej warto�ci r > 1 zawsze istnieje krytyczna 

warto�� h – powy�ej niej punkt (h, r) trafia w obszar odpowiednio�ci, daj�c U tak� sam� wy-

płat� jak przy r = 1, podczas gdy poni�ej tego progu (h, r) trafia w obszar status quo, daj�c U 

gorszy wynik ni� przy r = 1 (U0 zamiast U+). Analogicznie wykazujemy, �e r = 1 nie mo�e 

                                                 
172 Wyj�tkiem jest punkt (|�U|/�B; 1), w którym korzy�� odnosi jedynie B (B+, U0), oraz prawy bok trójk�ta, 
gdzie cała nadwy�ka trafia do U (B0, U+).  
173 Tzn. r = 1 w �adnym wypadku nie daje gorszych wyników ni� r � 1, natomiast w niektórych przypadkach 
daje wyniki lepsze.  
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da� gorszych wyników od r < 1, natomiast daje lepsze wyniki przy pewnych h 
 |�U|/�B. Po-

ziom roszczeniowo�ci r = 1 odpowiada wi�c zachowaniu respondenta w ultimatum, który 

akceptuje ka�d� propozycj� oferenta – podobnie jak w ultimatum nie jest to jednak jedyna 

strategia U współtworz�ca równowag� Nasha.  

Na Rys. 4.3 na str. 170 �ółtym kolorem zaznaczono wszystkie pary (r, h), w których r 

jest najlepsz� odpowiedzi� na h, niebieskim – pary, w których h jest najlepsz� odpowiedzi� na 

r, a na czerwono cz��� wspóln� obu zbiorów, czyli pary r i h b�d�cych najlepszymi odpowie-

dziami na siebie nawzajem (=równowagi Nasha). Rozwa�my gr� z perspektywy U: je�li 

h < |�U|/�B, wówczas najlepiej znale�� si� powy�ej linii odpowiednio�ci; gdy h = |�U|/�B, ka�-

de r jest równie dobre; natomiast gdy h > |�U|/�B, wówczas najlepiej znale�� si� w obszarze 

odpowiednio�ci. Z punktu widzenia B: je�li r 
 �B/|�U|, wówczas najlepiej znale�� si� dokład-

nie na linii odpowiednio�ci (przy mniejszym h wrócono by do status quo, trac�c korzy�ci z 

kooperacji, przy wi�kszym h – B niepotrzebnie oddawałby �rodki na rzecz U); natomiast przy 

r > �B/|�U| najlepiej znale�� si� na lewo od linii odpowiednio�ci (nawi�zanie współpracy pro-

wadziłoby do straty wzgl�dem status quo). W powtarzanej grze redystrybucyjnej mamy wi�c 

do czynienia zarówno z równowagami kooperacyjnymi, gdy [ ]UBr ππ /;1∈  i jest dokładnie 

odpowiednie wzgl�dem [ ]1;/ BUh ππ∈ , oraz z całym zespołem równowag niekooperacyj-

nych, w których gracz relatywnie ubogi jest nazbyt roszczeniowy, za� gracz B niedostatecznie 

hojny. W równowadze zawsze znajduj� si� osoby nie respektuj�ce nawzajem swoich pozio-

mów bezpiecze�stwa, tj. łami�ce warunki [22] i [23].  

Spo�ród wszystkich równowag wyró�ni� nale�y punkt (h, r) = (|�U|/�B, 1). Jak uzasad-

nili�my powy�ej, r = 1 słabo dominuje wszystkie pozostałe poziomy roszczeniowo�ci gracza 

U – za� najlepsz� odpowiedzi� B na r = 1 jest wła�nie h = |�U|/�B. Odpowiada to sytuacji, w 

której redystrybucja polityczna zostaje całkowicie wyparta przez redystrybucj� dobrowoln�, a 

B przekazuje na rzecz U kwot� dokładnie odpowiadaj�c� wysoko�ci subsydium, jakie U 

otrzymywałby z bud�etu przy P = 0,5. W tej sytuacji to B przejmuje cał� nadwy�k� z koope-

racji.  

Zastanówmy si� na koniec, czy opisana równowaga jest prawdopodobna w ekspery-

mencie z udziałem ludzi. Pierwsza w�tpliwo�� wi��e si� ze znanymi wynikami gry ultima-

tum, w której respondenci bardzo cz�sto odchodz� od swojej dominuj�cej strategii, jak� jest 

akceptacja dowolnej oferty. Rol� odgrywa� tu mo�e jaki� rodzaj awersji do nierówno�ci, win-

duj�cy roszczenia U. Nawet jednak w przypadku ubogich egoistów, których nie interesuj� 

wzgl�dne ró�nice dochodów, pojawia si� trudno�� rachunkowa zwi�zana z doborem stopy 

podatku odpowiadaj�cej własnemu poziomowi roszczeniowo�ci – podobny problem dotyczy 
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zreszt� graczy relatywnie bogatych, ustalaj�cych wysoko�� datku adekwatnego do własnej 

hojno�ci przy bie��cej stopie podatku174. Nawet je�li ukryte poziomy hojno�ci B i roszcze-

niowo�ci U s� odpowiednie wzgl�dem siebie, bł�dy rachunkowe wprowadzaj� do gry szum, 

w którym „nieporozumienie” doprowadzi� mo�e do eskalacji zachowa� zako�czonej powro-

tem do status quo. Teoretycznie szum mo�e oddziaływa� tak�e w drug� stron�, prowadz�c do 

współpracy graczy o nieodpowiednich wzgl�dem siebie poziomach r i h, jednak ze wzgl�du 

na self-serving bias bardziej prawdopodobne s� bł�dy „konfrontacyjne”.  

W grze eksperymentalnej uczestnicy, podejmuj�c decyzje z rundy na rund�, nieko-

niecznie musz� trwa� przy swoim pierwotnym poziomie hojno�ci i roszczeniowo�ci. Mog� je 

modyfikowa� w trakcie gry, reaguj�c na zachowania partnera. Trudno jednak a priori przewi-

dzie� skutek takich modyfikacji – z jednej strony mo�liwe jest, �e gracze znajduj�cy si� poza 

obszarem odpowiednio�ci, zdecyduj� si� na ust�pstwa, aby jednak osi�gn�� wynik koopera-

cyjny, z drugiej za� mo�liwe jest, �e gracze b�d�cy ju� w obszarze odpowiednio�ci b�d� mo-

dyfikowa� swoje zachowanie, d���c do uzyskania wi�kszego udziały w nadwy�ce koopera-

cyjnej. W szczególno�ci B mo�e d��y� do zweryfikowania hipotezy typu „skoro U głosuje 

zero w zamian za transfer 10 zł., to mo�e wystarczy mu 8 zł.”. Tego rodzaju ruchy mog� jed-

nak podnie�� roszczeniowo�� U i prowadzi� do odbicia gry w kierunku status quo.  

Rozwa�ania zawarte w tym podrozdziale odnosiły si� do gry niesko�czenie powtarza-

nej, tymczasem ka�da gra eksperymentalna miała z góry ustalon� i znan� badanym liczb� 12 

rund (przy ni�szej liczbie rund trudno byłoby liczy� na stabilizacj� zachowa�). Poniewa� ka�-

dy z uczestników rozgrywał cztery partie pod rz�d, nie mo�na było uciec si� do zatajenia licz-

by rund przed badanymi – w trzeciej i czwartej grze spodziewaliby si� ju� gry dwunastorun-

dowej na podstawie do�wiadczenia z gier wcze�niejszych. Z kolei gra niesko�czona z ustalo-

nym prawdopodobie�stwem kontynuacji dawałaby zbyt du�e zró�nicowanie długo�ci poje-

dynczych gier. Nie zmienia to jednak postaci rzeczy, �e w grze sko�czenie powtarzanej wy-

st�puje mo�liwo�� zastosowania indukcji wstecznej, wywieraj�ca na graczy presj� w kierunku 

zachowa� niekooperacyjnych.  

                                                 
174 Hojno�� B zwerbalizowa� mo�na w j�zyku naturalnym jako postanowienie w rodzaju „je�li U zejdzie z po-
datkiem do zera, dam mu 10 zł.”, za� roszczeniowo�� U jako zastrze�enie w rodzaju „je�li B nie da mi przy-
najmniej 5 zł. – nie zejd� z podatkiem do zera”. Niebagatelne znaczenie ma te� fakt, �e w eksperymencie wypła-
ty były wypracowane przez badanych. Odwołuj�c si� do wyników wcze�niejszych bada�, mo�na przypuszcza�, 
�e fakt ten silniej ograniczy hojno�� B ni� roszczeniowo�� U.   
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Niniejszy rozdział rozpoczniemy od przedstawienia parametrów gier redystrybucyj-

nych wykorzystanych w eksperymencie, co pozwoli nam na skonkretyzowanie hipotez zary-

sowanych w Rozdziale 3 na str. 146. Nast�pnie omówimy procedury zwi�zane z przygoto-

wawcz� cz��ci� badania (tj. rekrutacj� uczestników, losowanie osób do warunków ekspery-

mentalnych, zadanie zarobkowe, uzyskanie bezstronnych ocen sprawiedliwo�ci przyj�tej poli-

tyki płacowej, itp.), jak równie� organizacj� wła�ciwej cz��ci eksperymentu, w której badani 

rozgrywali mi�dzy sob� gry redystrybucyjne. Na koniec omówimy skład próby badawczej, 

oraz porównamy j� z populacj� ogólnopolsk� pod wzgl�dem kilku cech istotnych z punktu 

widzenia eksperymentu.  
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���
����������	����� 


Punktem wyj�cia przy projektowaniu eksperymentu było ustalenie proporcji mi�dzy 

wypłatami pierwotnymi, z jakimi badani mieli przyst�powa� do gier redystrybucyjnych, oraz 

poziomów kosztu zwi�zanego z obsług� redystrybucji podatkowej. Poniewa� zale�ało nam na 

wygenerowaniu znacz�cych ró�nic w pierwotnym uposa�eniu graczy, ustalono trzy poziomy 

wypłat pierwotnych, maj�ce si� do siebie jak 1:2:4. Maj�c na wzgl�dzie z jednej strony ogra-

niczenie bud�etowe badania, a z drugiej konieczno�� wywołania u badanych dostatecznej 

motywacji ekonomicznej, kwot� bazow� ustalono na poziomie 15 złotych. Pozwala nam to 

wyró�ni� trzy kategorie graczy, którzy przyst�powali do swoich gier redystrybucyjnych z 

kwotami odpowiednio: 15, 30 i 60 złotych. Ze wzgl�dów praktycznych osoby te b�dziemy 

symbolicznie okre�la� jako S15, S30 i S60. Gry eksperymentalne rozgrywane były przy 

dwóch kosztach egzekucji podatku K – 10% albo 30% – co daje ogółem 6 mo�liwych typów 

gier175:  

                                                 
175 Dla przejrzysto�ci pomija� b�dziemy jednostk� monetarn�.  
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� wB = 30, wU = 15, K = 10% 

� wB = 30, wU = 15, K = 30% 

� wB = 60, wU = 30, K = 10% 

� wB = 60, wU = 30, K = 30% 

� wB = 60, wU = 15, K = 10% 

� wB = 60, wU = 15, K = 30% 

Powy�sze kombinacje wypłat pierwotnych i kosztu redystrybucji gwarantuj�, �e zgod-

nie z warunkiem [13] ze str. 162 w ka�dej z gier jeden gracz b�dzie relatywnie bogaty (B), a 

drugi relatywnie ubogi (U). Nale�y przy tym zauwa�y�, �e S60 zawsze wyst�puje w roli B, 

S15 zawsze w roli U, natomiast S30 wciela si� w obie role - graj�c z S15 wyst�puje jako B, 

za� graj�c z S60 wyst�puje jako U. Zestawienie podstawowych cech strukturalnych gry redy-

strybucyjnej przy danej kombinacji zarobków i kosztu zawiera Tab. 5.1.  

Tab. 5.1 Cechy strukturalne gier eksperymentalnych. 

wU : wB 
Zarobki 30 : 15 zł 60 : 30 zł 60 : 15 zł 

wU – wB 
Ró�nica zarobków 15 zł 30 zł 45 zł 

K 
Koszt redystrybucji 10% 30% 10% 30% 10% 30% 

�B  
Realny podatek płacony  
przez B przy stopie 50%  

4,88 7,13 9,75 14,25 13,13 16,88 

|�U| 
Realne subsydium otrzymywane 
przez U przy stopie 50% 

2,63 0,38 5,25 0,75 9,38 5,63 

�B – |�U|  
Strata społeczna przy stopie 
50% 

2,25 6,75 4,50 13,50 3,75 11,25 

(�B – |�U|)/�B 
Nieefektywno�� transferu  
podatkowego 

46% 95% 46% 95% 29% 67% 

 

Podstawowe fakty widoczne w Tab. 5.1 (jak równie� zobrazowane na Rys. 5.1) były 

ju� omawiane w Rozdziale 4, w tym miejscu wystarczy je wi�c tylko krótko wypunktowa�:  

� przy ustalonym koszcie redystrybucji, wraz ze wzrostem ró�nicy dochodów mi�-

dzy graczami wrasta zarówno realny podatek płacony przez B, jak i realne subsy-

dium otrzymywane z bud�etu przez U;  

� przy ustalonych wypłatach graczy, wy�szy koszt redystrybucji oznacza wzrost re-

alnych obci��e� podatkowych B przy równoczesnym spadku realnych korzy�ci U;  

� przy podwojeniu wypłat (tj. przej�ciu od gier S30-S15 do gier S60-S30), wszystkie 

płatno�ci ulegaj� podwojeniu w warto�ciach bezwzgl�dnych, natomiast nie zmie-
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niaj� si� wielko�ci relatywne, takiej jak procentowa nieefektywno�� transferu po-

datkowego;  

� trzykrotne zwi�kszenie kosztu redystrybucji politycznej (z 10 do 30%) trzykrotnie 

zwi�ksza kwot� straty społecznej (wyciek z Okunowskiego „wiadra transferowe-

go”).  

Podkre�li� te� nale�y, �e rzeczywista nieefektywno�� systemu redystrybucji politycz-

nej jest znacznie wy�sza ni� mógłby na to wskazywa� umiarkowany, czy wr�cz niski koszt 

realizacji transferów podatkowych, wyra�ony jako konfiskowany procent bud�etu (30 b�d� 

10%). W rzeczywisto�ci nieefektywno�� transferu w najlepszym przypadku (gra 60-15 przy 

koszcie 10%) si�ga 29% jego warto�ci. W pozostałych grach wska�nik ten przedstawia si� 

znacznie gorzej – w skrajnych przypadkach (gry 30-15 i 60-30 przy koszcie 30%) konfiskacie 

ulega a� 95% realnego transferu podatkowego.  

Relacj� mi�dzy kwot�, jak� U jest w stanie wymusi� na B poprzez mechanizm podat-

kowy, a strat� społeczn� wynikaj�c� z tej operacji w poszczególnych typach gier przedstawia 

Rys. 5.1.  

Rys. 5.1 Korzy�� ubogiego a strata społeczna – mapa gier 
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We wszystkich grach z wy�szym kosztem nieefektywno�� transferów podatkowych 

znacz�co przekracza 50%, co oznacza, �e przy „standardowym” zachowaniu graczy (tj. 

pU = 100%, pB = 0%, cU = cB = 0) strata społeczna wynikła z redystrybucji politycznej wyra�-

nie przewy�sza indywidualny zysk U. W szczególno�ci w dwóch grach, S30-S15 oraz S60-

S30 przy koszcie 30%, egoistyczne zachowanie U przynosi mu zupełnie znikome profity, 

maj�c przy tym dewastuj�ce skutki społeczne. W pierwszym przypadku wymuszone subsy-

dium w wysoko�ci 38 groszy okupione zostaje czyst� strat� 6,75 zł., za� w drugim przypadku 

kwoty te ulegaj� podwojeniu – subsydium wzrasta do (tak�e niezbyt imponuj�cej) kwoty 75 

groszy, za� strata si�ga 13,50 zł.  

W toku eksperymentu ka�da para rozgrywała 12 powtórze� gry redystrybucyjnej przy 

danym koszcie podatku. Poniewa� liczba rund była uczestnikom z góry znana, powtarzalno�� 

nie narusza w �aden sposób prognozy „standardowej” – w partii rozgrywanej przez „racjonal-

nych egoistów” powinni�my we wszystkich rundach obserwowa� maksymaln� redystrybucj� 

polityczn� (tj. podatek 50%) przy całkowitym braku transferów dobrowolnych.  

:���	���
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Wró�my teraz do hipotez postawionych wst�pnie pod koniec Rozdziału 3 (str. 146) i 

nadajmy im konkretne brzmienie, odnosz�ce si� do gier b�d�cych przedmiotem eksperymen-

tu.  

Hipoteza 1. Heterogeniczno�� zbioru graczy. 

We wszystkich typach gier �redni głos podatkowy U w pierwszej rundzie b�-

dzie znacz�co ni�szy od 100%. Hipoteza ta wprost podwa�a „standardow�” 

prognoz� powszechnego i całkowitego braku kooperacji. 

Hipoteza 2. Indukcja wsteczna. 

W wersji radykalnej zastosowanie przez graczy indukcji wstecznej jest to�sa-

me z prognoz� „standardow�”. W wariancie łagodniejszym spodziewa� si� 

b�dziemy obni�ania si� kooperacji w miar� zbli�ania si� gry do ko�ca. Je�li 

tak jest w istocie, wówczas głos podatkowy U w pierwszych sze�ciu rundach 

b�dzie �rednio ni�szy ni� w ostatnich sze�ciu rundach, natomiast transfer do-

browolny ze strony B na odwrót – w pierwszych sze�ciu rundach b�dzie wy�-

szy ni� w ostatnich sze�ciu.  

Hipoteza 3. Znaczenie nierówno�ci. 

Wi�ksza ró�nica zarobków prowadzi� b�dzie, ceteris paribus, do silniejszej 

redystrybucji politycznej. Zarówno przy koszcie 10%, jak i 30%, �rednia sto-
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pa redystrybucji w grze S60-S15 b�dzie wy�sza ni� w grach S30-S15 oraz 

S60-S30.  

Hipoteza 4. Znaczenie efektywno�ci. 

We wszystkich typach gier przy koszcie 30% stopa redystrybucji b�dzie ni�-

sza ni� przy koszcie 10%.  

Hipoteza 5. Awersja do nierówno�ci.  

W oryginalnym modelu Fehra-Schmidta okre�lony poziom awersji do nie-

równo�ci �ci�le determinuje wybory o charakterze dystrybucyjnym, jednak 

model ten odnosi si� raczej do podziału puli dóbr, do których nikt nie ma 

pierwotnie �adnego uprawnienia. Poniewa� uczestnicy eksperymentu operuj� 

na dochodach wypracowanych, wska�nik ten potraktujemy jako�ciowo. 

Wzi�wszy pod uwag� dwa rodzaje awersji, sformułujemy odpowiednio dwie 

hipotezy. Gracze w pozycji U, cechuj�cy si� silniejsz� awersj� do niekorzyst-

nej nierówno�ci, b�d� �rednio głosowa� za wy�sz� stop� podatku. Gracze w 

pozycji B, cechuj�cy si� silniejsz� awersj� do korzystnej nierówno�ci, b�d� 

�rednio przekazywa� wi�ksze kwoty dobrowolnie.  

Hipoteza 6. Reguła wzajemno�ci / wypychanie datków dobrowolnych. 

W poszczególnych typach gier �rednia stopa redystrybucji podatkowej b�dzie 

ujemnie skorelowana z �redni� wysoko�ci� transferów dobrowolnych.  

Zanim przejdziemy do weryfikacji powy�szych hipotez176, omówimy dokładnie spo-

sób organizacji całego badania.  
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Pełny udział w badaniu wzi�ło ogółem 72 studentów krakowskich uczelni, w tym po-

łowa kobiet i połowa m��czyzn. Badanie składało si� z dwóch cz��ci: informacyjno-

zarobkowej – wspólnej dla wszystkich uczestników (16 maja 2005), oraz wła�ciwej ekspery-

mentalnej – podzielonej na 12 sze�cioosobowych sesji (20-24 maja)177.  

Nabór uczestników przeprowadzono w pierwszej połowie maja 2005 r. poprzez plaka-

ty informacyjne rozwieszone w kilku instytutach Uniwersytetu Jagiello�skiego oraz na Aka-

demii Górniczo-Hutniczej (patrz zał�cznik 1 na str. 262). Plakaty zach�cały do udziału „w 
                                                 
176 Ze wzgl�du na to, �e empiryczne rozkłady zmiennych znacz�co odbiegały od normalno�ci, wszystkie hipote-
zy weryfikowane były przy u�yciu testów nieparametrycznych, przy czym wsz�dzie tam, gdzie hipoteza badaw-
cza okre�lała kierunek prognozowanej ró�nicy, brano pod uwag� jednostronne prawdopodobie�stwo testowe.  
177 Z powodu awarii sieci elektrycznej w pracowni komputerowej zaszła konieczno�� przeło�enia na pó�niej 
pierwszych 4 sesji, pierwotnie planowanych na 17 i 18 maja.  
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eksperymentalnym badaniu zachowa� zwi�zanych z zarabianiem pieni�dzy, głosowaniem nad 

podatkami i przekazywaniem pieni�dzy innym osobom”. Na plakatach podany był adres stro-

ny internetowej zawieraj�cej informacje na temat celu badania, harmonogram sesji ekspery-

mentalnych, oraz wzór e-maila zgłoszeniowego (zrzuty ekranowe strony rekrutacyjnej, patrz 

zał�cznik 2 na str. 262). W e-mailu zgłoszeniowym nale�ało poda� swoje imi�178, kierunek i 

rok studiów, telefon kontaktowy, oraz wskaza� na zał�czonej li�cie wszystkie dogodne dla 

siebie terminy sesji eksperymentalnych (co prawda ka�da osoba miała uczestniczy� tylko w 

jednej sesji, jednak zainteresowani mieli �wiadomo��, �e podanie wi�kszej liczby dogodnych 

terminów zwi�ksza szans� wzi�cia udziału w badaniu). Ogółem ch�� uczestnictwa zgłosiły 

144 osoby, w tym 92 kobiety i 52 m��czyzn. Z tych liczb poprzez losowanie proste ze zwra-

caniem wybrano do udziału 42 kobiety i 42 m��czyzn (36 „regularnych” uczestników + 6 

„rezerwowych”). Ze wzgl�du na wyniki wcze�niejszych eksperymentów, wskazuj�cych na 

wyst�powanie ró�nic w wyborach dystrybucyjnych pomi�dzy kobietami i m��czyznami, jak 

równie� na id�ce w ró�nym kierunkach zmiany zachowania kobiet i m��czyzn po znalezieniu 

si� w grupach mieszanych, zdecydowałem si� na przeprowadzenie gier redystrybucyjnych w 

grupach jednorodnych płciowo179.  

Zasadniczy problem logistyczny wynikał z natury zadania zarobkowego i konieczno-

�ci zapewnienia odpowiedniej obsady dla wszystkich sesji, co wi�zało si� z konieczno�ci� 

przydzielenia badanych do sesji eksperymentalnych przed pierwszym spotkaniem informa-

cyjno-zarobkowym. Spo�ród 12 sesji eksperymentalnych 6 zarezerwowano dla kobiet (sesje 

1, 2, 5, 6, 9, 10), a 6 dla m��czyzn (sesje 3, 4, 7, 8, 11, 12) – i osobno dobierano osoby do 

sesji m�skich i �e�skich. W grupie kobiet wszystkie zgłoszenia wypisano na li�cie K, zaczy-

naj�c od uczestniczki, która zadeklarowała najmniejsz� liczb� dogodnych terminów, a ko�-

cz�c na tej, której pasowało najwi�cej terminów. Analogicznie dla m��czyzn sporz�dzono 

list� M. Nast�pnie sporz�dzono list� SK, na której w losowej kolejno�ci wypisano numery 

sesji kobiecych i list� SM, na której w losowej kolejno�ci wypisano numery sesji m�skich180. 

Wst�pnego podziału uczestników mi�dzy sesje dokonano wedle nast�puj�cej recepty: „Kolej-

ne osoby z listy K przydzielaj do pierwszej dogodnej dla nich sesji z listy LK, o ile w sesji tej 

s� jeszcze wolne miejsca; je�li sesja ta została ju� skompletowana, przydziel osob� do drugiej 

                                                 
178 Na �adnym etapie badania uczestnicy nie musieli ujawnia� swoich nazwisk, co miało słu�y� wzmocnieniu 
poczucia (cz��ciowej) anonimowo�ci.  
179 O odmiennym zachowaniu kobiet i m��czyzn w sytuacjach dystrybucyjnych ró�ni�cych si� wzgl�dnym kosz-
tem transferów mi�dzyosobowych wspominałem przy omawianiu gry dyktatorskiej (zob. Rys. 3.13 na str. 115).  
Z kolei badania nad gr� dobra publicznego wykazały, �e poziom kooperacji jest istotnie wy�szy w grupach jed-
norodnych płciowo, podczas gdy w grupach mieszanych kooperacja spada wskutek bardziej rywalizacyjnego 
zachowania m��czyzn [Mittone 2003b].   
180 Losowania sesji dokonał Mikołaj Czarnik, lat 2, poprzez wyci�ganie po kolei pasków papieru z wypisanymi 
na nich numerami od 1 do 12.  
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dogodnej dla niej sesji; je�li i ta sesja jest skompletowana, to do trzeciej, itd. Analogicznie 

przydziel do sesji osoby z listy M.” Uzyskany w ten sposób przydział do sesji skorygowano 

pó�niej, aby zminimalizowa� prawdopodobie�stwo, �e w jednej sesji bra� b�d� udział osoby 

znaj�ce si� nawzajem181. Po ustaleniu składu wszystkich sesji skontaktowano si� z zakwalifi-

kowanymi do badania osobami w celu poinformowania ich o terminie przydzielonej im sesji 

oraz potwierdzenia przez nie woli uczestnictwa w obu cz��ciach badania.  

���	�����
��'���������0���������


Pierwsza cz��� badania, w której brali udział wszyscy uczestnicy ł�cznie, zrealizowa-

na została w auli Biblioteki Jagiello�skiej 16 maja 2005 r.  

� �������� 
���	����� 


Przy wej�ciu na sal� badani proszeni byli o podanie sesji eksperymentalnej, do której 

zostali przydzieleni i wylosowanie jednego z 6 pakietów przeznaczonych dla uczestników 

tej�e sesji (oczywi�cie druga osoba losowała z 5 pakietów, trzecia z 4, itd.). W ka�dym takim 

pakiecie znajdowały si� cztery koperty, ponumerowane od 1 do 4, zawieraj�ce kolejno:  

Koperta 1: Wizytówka uczestnika z czteroliterowym pseudonimem eksperymental-

nym oraz terminem wła�ciwej sesji eksperymentalnej.  

Koperta 2: Kwestionariusz przedeksperymentalny.  

Koperta 3: Kwestionariusz przetargowy.  

Koperta 4: Zestaw zada� zarobkowych do rozwi�zania182.  

Wszystkie materiały w pakiecie sygnowane były numerami identyfikacyjnymi, umo�-

liwiaj�cymi powi�zanie odpowiedzi badanych z ich pó�niejszym zachowaniem w toku gry 

redystrybucyjnej. Zawarto�� koperty nr 4 determinowała rol�, jak� uczestnik miał do odegra-

nia w eksperymencie – w kopercie tej mógł si� bowiem znajdowa� jeden, dwa b�d� cztery 

arkusze z zadaniami zarobkowymi, za wykonanie których przewidziane było proporcjonalne 

wynagrodzenie (15, 30 lub 60 złotych). W ka�dej sesji zaplanowany był udział dwóch osób o 

niskim zarobku, dwóch o �rednim i dwóch o wysokim, tote� prawdopodobie�stwo trafienia 

do którejkolwiek z tych grup wynosiło 1/3 (wi�cej na ten temat w podrozdziale Zarobek 

pierwotny na str. 182). Po wylosowaniu swojego pakietu badani proszeni byli o zaj�cie miej-

                                                 
181 Tego warunku nie dało si� spełni� w 100%, zwa�ywszy �e 28 studentów socjologii musiało zosta� przydzie-
lonych do 12 sesji eksperymentalnych. Z kwestionariusza poeksperymentalnego wiemy, �e 18 osób, czyli co 
czwarty badany, znało którego� z pozostałych uczestników swojej sesji. Jednak tylko trzy osoby spo�ród nich 
podejrzewały, �e w czasie sesji były ł�czone ze swoim znajomym w par�. Nie zaobserwowano te� systematycz-
nych ró�nic w zachowaniu osób „znajomych” i „nieznajomych”.  
182 Dokładna zawarto�� poszczególnych kopert, patrz Zał�czniki 3-6 na str. 265-274. 
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sca na auli i spokojne oczekiwanie, a� pakiety wydane zostan� wszystkim uczestnikom. Za-

znaczono te�, by nikt nie otwierał swojego pakietu do czasu odpowiedniego komunikatu. 

Kiedy wszystkie materiały zostały ju� rozdysponowane, miało miejsce krótkie wprowadzenie, 

po którym badani otworzyli swoje pakiety, wyjmuj�c z nich cztery numerowane koperty. W 

toku spotkania proszeni oni byli kolejno o otwieranie tych kopert, zapoznawanie si� z ich za-

warto�ci� i ewentualnie wykonywanie odpowiednich polece�.  

Przebieg spotkania informacyjno-zarobkowego mo�na podsumowa� w nast�puj�cych 

punktach183:  

1. Wprowadzenie. Badanym wyja�niono cel i sposób przeprowadzenia ekspery-

mentu; zapewniono ich, �e w toku badania nie b�dzie zastosowana �adna 

niejawna manipulacja eksperymentalna; poło�ono nacisk na zapewnienie 

poczucia wzgl�dnej anonimowo�ci. Ten ostatni cel zrealizowano poprzez 

losowe nadanie pseudonimów (koperta nr 1), pod którymi badani mieli wy-

st�powa� we wszystkich cz��ciach badania. Pseudonimy te znane były wy-

ł�cznie im samym, a� do samego ko�ca eksperymentu, kiedy ujawniali je 

przed eksperymentatorem, odbieraj�c wypłaty pieni��ne.  

2. Kwestionariusz przedeksperymentalny. Zawierał pytania dotycz�ce stosunku 

do roli pa�stwa w gospodarce, �ródeł biedy i bogactwa, podatków i nierów-

no�ci dochodowych. Cz��� pyta� zapo�yczona została z Polskiego General-

nego Sonda�u Społecznego, co umo�liwiło porównanie badanej grupy z po-

pulacj� polskich studentów, z ogółem ludzi młodych, jak równie� z całym 

społecze�stwem. Taki element porównawczy, dostarczaj�cy argumentu za 

b�d� przeciw generalizacji uzyskanych wyników, jest rzadko – je�li w ogóle 

– spotykany w praktyce eksperymentalnej.  

3. Kwestionariusz przetargowy. Zapoznawał uczestników z zadaniem zarobko-

wym, które polegało na odkodowaniu zaszyfrowanego fragmentu Kroniki 

Polaków Galla Anonima. Na tym etapie uczestnicy zostali poinformowani, 

�e ka�dy z nich został na wej�ciu losowo przydzielony do jednej z kategorii 

zarobkowych – i b�dzie musiał w zwi�zku z tym rozwi�za� jeden, dwa, b�d� 

cztery zakodowane arkusze (ale na tym etapie nikt jeszcze nie wiedział, do 

której grupy trafił!). Aby ustali� warto�� zadania dla badanych, urz�dzono 

przetargi na rozwi�zanie jednego, dwóch i czterech dodatkowych arkuszy – 

dany komplet miała na koniec swojej sesji eksperymentalnej dosta� do roz-

                                                 
183 Pełny szkic instrukcji wygłoszonej przez eksperymentatora podczas pierwszego spotkania, patrz Zał�cznik 7 
na str 275. 
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wi�zania osoba, która zaproponowała za rozwi�zanie go najni�sz� cen�. Po-

niewa� ostatecznie za rozwi�zanie 1, 2 i 4 arkuszy przewidziane były odpo-

wiednio kwoty 15, 30 i 60 złotych, poproszono badanych o zastanowienie 

si�, jak rozdysponowaliby kwot� 105 złotych pomi�dzy trzy osoby, z któ-

rych pierwsza rozwi�zała jeden arkusz, druga dwa, a trzecia cztery. W ten 

sposób uzyskali�my od badanych bezstronny os�d sprawiedliwo�ci pierwot-

nego podziału zarobków („za zasłon� niewiedzy”).  

W kwestionariuszu przetargowym znalazły si� te� trzy pytania, ma-

j�ce zmierzy� poziom awersji badanych do nierówno�ci korzystnej i nieko-

rzystnej w uj�ciu Fehra-Schmidta. Ka�de z pyta� miało posta� listy, której 

pozycjami były ró�ne podziały pieni�dzy mi�dzy dwie osoby (kwota dla 

mnie – kwota dla drugiej osoby). Z takiej listy trzeba było ka�dorazowo 

wskaza� najbardziej satysfakcjonuj�c� opcj�. Aby zapewni� przemy�lane 

odpowiedzi, badani zostali poinformowani, �e ich decyzja mo�e zosta� 

wcielona w �ycie.  

4. Zadanie zarobkowe. Stanowiło ono ostatni� cz��� pierwszego spotkania. Do-

piero badani dowiedzieli si�, ile arkuszy maj� do rozwi�zania, i dopiero te-

raz ujawniono im wysoko�� zapłaty przewidzianej za wykonan� prac� (15 

zł. za 1 arkusz, 30 zł. za dwa arkusze i 60 zł. za cztery). Poinformowano ich 

tak�e o tym, �e za stawienie si� na sesji eksperymentalnej wszyscy otrzyma-

j� dodatkowo po 15 zł. (niezale�nie od liczby rozwi�zanych arkuszy), a ca-

ło�� zarobionych pieni�dzy wypłacana b�dzie w gotówce dopiero na zako�-

czenie eksperymentu.  

Po wypełnieniu zadania osoby z powrotem pakowały wszystkie swo-

je koperty (z wyj�tkiem wizytówki) do pakietu i oddawały go eksperymenta-

torowi. Po oddaniu pakietu badani opuszczali aul� i stawi� si� mieli dopiero 

na swoj� sesj� eksperymentaln� w pracowni komputerowej. Dodatkow� ko-

rzy�ci� z takiego rozwi�zania kwestii zarobkowej było niepodwa�alne prze-

konanie badanych, �e wy�szy zarobek rzeczywi�cie zwi�zany był z propor-

cjonalnie wi�kszym wysiłkiem.  

;������
������	�� 


Wiele uwagi po�wi�cone zostało sposobowi przydziału pierwotnych wypłat uczestni-

kom eksperymentu. Dotychczasowa literatura odnotowuje bardzo ró�ne rozwi�zania tej kwe-

stii, w�ród których wymieni� mo�na nast�puj�ce:  
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Losowanie – o pierwotnym zarobku b�d� pozycji w grze decyduje po prostu przypa-

dek. Jest to reguła najprostsza, ale te� najmniej realistyczna i sprzyjaj�ca postrzeganiu sytu-

acji eksperymentalnej wył�cznie w kategoriach gry (w potocznym znaczeniu słowa).  

Udział w loteriach – badani mog� wybra� spomi�dzy ró�nych loterii; ich wypłata jest 

wi�c wypadkow� przypadku oraz umiej�tno�ci dobierania loterii daj�cych lepsze szanse. Da-

lej bardzo du�� rol� odgrywa wi�c przypadek, a czynnik systematyczny jest skorelowany ze 

zdolno�ciami rachunkowymi. Korelacja ta mo�e by� o tyle niepo��dana, �e zaobserwowane 

ró�nice w zachowaniu „bogatych” i „biednych” mog� by� raczej skutkiem ró�nic w sprawno-

�ci intelektualnej ni� ró�nic w pierwotnych zarobkach.  

Konkurs – z reguły przyjmuje posta� jakiego� quizu b�d� testu, po którym badani 

dzieleni s� na (najcz��ciej) dwie grupy – ci z lepszymi wynikami otrzymuj� wi�ksze kwoty, 

ci z gorszymi – mniejsze. Jakkolwiek mamy tu do czynienia z klarownym kryterium upraw-

nienia, to ma ono co najmniej trzy powa�ne ograniczenia. Po pierwsze, osoby znajduj�ce si� 

blisko wyniku granicznego mog� mie� poczucie, �e podział wypłat jest jednak w znacznej 

mierze przypadkowy, skoro „głupi punkt” decyduje o tym, �e jedna osoba dostaje zapłat� dla 

„najlepszych”, a druga dla „najgorszych”. Po drugie, jakikolwiek schemat wypłat musi jawi� 

si� jako w du�ej mierze arbitralny – ustalenie wypłaty dla „lepszych” o 50% wy�szej od wy-

płaty dla „gorszych” nie wydaje si� ani bardziej ani mniej słuszne, od ustalenia ró�nicy na 

poziomie 20% czy 100%. Po trzecie wreszcie, tak�e istnieje ryzyko, �e wyst�pi korelacja wy-

ników z inteligencj� badanych.  

Wysiłek – kryterium trudne w zastosowaniu, bowiem zasadniczo wymaga ró�nego 

nakładu czasu ze strony poszczególnych uczestników, co rodzi trudno�ci z koordynacj� bada-

nia. W szczególno�ci powstaje problem, co zrobi� z osobami, które ju� wykonały swoj� 

(mniej wymagaj�c�) prac�. Je�li dla badanych punktem odniesienia jest nakład czasu po�wi�-

conego na udział w badaniu, wówczas zmuszenie ich do czekania na osoby wykonuj�ce 

„ci��sz�” prac� mogłoby w zupełno�ci niwelowa� zamierzone ró�nice w uprawnieniach184.  

W naszym badaniu chcieli�my, aby reguła przydzielenia wypłat pierwotnych spełniała 

znaczn� liczb� warunków, cz�sto trudnych do pogodzenia. Sposób uzyskania okre�lonych 

kwot pieni��nych miał wi�c:  

� w miar� mo�liwo�ci przypomina� sytuacje znane z dnia codziennego;  

� opiera� si� na intuicyjnie oczywistym i sprawiedliwym kryterium;  

� umo�liwia� sprawdzenie, w jakim stopniu reguła odpowiadała poczuciu sprawie-

dliwo�ci uczestników;  
                                                 
184 Rutström i Williams próbowały unikn�� tego problemu, mierz�c wysiłek badanych w jednakowym dla 
wszystkich okresie czasu, jednak ich zadanie zarobkowe – rozwi�zywanie „wie� Hanoi” – miało charakter raczej 
zabawowy (patrz podrozdz. Redystrybucja wypracowanych dochodów na str. 133).  
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� umo�liwia� sprawdzenie, jak badani osobi�cie wyceniali swój wkład pracy (tzn. 

jaka według nich zapłata nale�ała si� za wykonanie tego rodzaju pracy)185;  

� by� niezale�na od poziomu intelektualnego badanych;  

� umo�liwia� kontrol� jako�ci pracy;  

� umo�liwia� podział badanych na trzy grupy o stosunku „zasług” 1 do 2 do 4. 

Jak ju� wspomniano wcze�niej, zadanie zarobkowe sprowadzało si� do odszyfrowania 

okre�lonej liczby arkuszy z zakodowanymi fragmentami Kroniki Polaków Galla Anonima 

Ka�dy arkusz zawierał tekst długo�ci 400 znaków i na górze zawierał tabelk� z instrukcj� 

kodow�.  

Rys. 5.2 Zestaw 4 arkuszy zarobkowych i przykład arkusza wypełnionego 

 

 
Dzi�ki pytaniom z kwestionariusza przetargowego uzyskali�my wiedz�, jak badani 

wyceniali swoj� prac� przy rozwi�zywaniu jednego, dwóch i czterech arkuszy186, oraz jak 

postrzegali sprawiedliw� zapłat� za rozwi�zanie okre�lonej liczby arkuszy przy pułapie bu-

d�etowym rzeczywi�cie obowi�zuj�cym w badaniu.  

                                                 
185 Nie spotkałem si� z badaniami, w których ten aspekt sytuacji brany byłby pod uwag�.   
186 Wyceny te dokonywane były a priori po zapoznaniu si� z tre�ci� zadania zarobkowego, ale przed jego wyko-
naniem.  
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W kwestionariuszu przetargowym znalazły si� tak�e pytania po�wi�cone awersji do 

nierówno�ci w uj�ciu Fehra-Schmidta (patrz podrozdział „Teoria Fehra i Schmidta” na str. 

126). Tytułem przypomnienia, w przypadku dwuosobowym u�yteczno�� danego podziału 

(xi, xj) dla osoby i dana jest wzorem:  

( ) { } { }0,max0,max jiiijiii xxxxxxu −−−−= βα  

Parametr �i mierzy awersj� gracza i do nierówno�ci niekorzystnej, natomiast parametr 


i mierzy jego awersj� do nierówno�ci korzystnej. Aby ustali� przybli�on� warto�� parame-

trów dla uczestników eksperymentu, postawiono ich w dwóch sytuacjach, w których musieli 

dokona� wyboru jednego z czterech proponowanych podziałów pieni�dzy mi�dzy siebie i 

inn� osob�. Aby zapewni� powa�ne podej�cie do decyzji, poinformowano badanych, �e dwie 

osoby zostan� wylosowane i decyzja jednej z nich zostanie wcielona w �ycie. Dobieraj�c pary 

wypłat, kierowano si� warto�ciami parametrów � i 
, uj�tymi w podanych przez Fehra i 

Schmidta rozkładach dyskretnych (patrz Tab. 3.7 na str. 129), z tym �e w przypadku 
 za-

miast warto�ci 0,6 uwzgl�dniono dwie warto�ci: 0,5 i 0,75.  

Tab. 5.2 Pomiar awersji do nierówno�ci187 

 Sytuacja 1 � Przedział �    Sytuacja 2 � Przedział �  

a) 24 zł – 37 zł 0,00 [0; 0,375)  a) 24 zł – 0 zł 0,00 [0; 0,125) 

b) 21 zł – 26 zł 0,50 [0,375; 0,75)  b) 23 zł – 7 zł 0,25 [0,125; 0,375) 

c) 18 zł – 19 zł 1,00 [0,75; 3)   c) 20 zł – 12 zł 0,50 [0,375; 0,625) 

d) 15 zł – 15 zł 4,00 [3; +�)   d) 15 zł – 15 zł 0,75 [0,625; 1) 

 

W obu sytuacjach przedstawionych w Tab. 5.2 pary wypłat dobrano w taki sposób, 

aby na podstawie dokonanego wyboru mo�na było ka�demu badanemu przypisa� okre�lon� 

warto�� punktow� parametrów � i � (w rzeczywisto�ci wybór konkretnej opcji odpowiadał 

szerszemu przedziałowi parametru, który wyszczególniono na prawo od zacieniowanej ko-

lumny z warto�ciami dyskretnymi)188.  

W sytuacji 1 przechodz�c od podziału a) do podziału d), badany redukuje niekorzystn� 

dla� nierówno��, przy czym kra�cowa cena równo�ci ro�nie – o ile za pierwsze oddane 3 zło-

te redukuje on nierówno�� o całe 9 złotych (z 14 do 5), o tyle za drugie 3 złote zmniejsza j� o 

                                                 
187 Oryginalnie pary wypłat podane były w odwrotnej kolejno�ci (patrz Zał�cznik 5 na str. 270).  
188 Gdy parametr przyjmuje warto�� le��c� na granicy przedziałów, osoba jest indyferentna pomi�dzy s�siaduj�-
cymi podziałami pieni�dzy. Np., gdy � = 3, u�yteczno�� podziału c) i d) wynosi dokładnie 15; przy mniejszym � 
wi�ksz� u�yteczno�� ma podział c), a przy wi�kszym – d). Aby zapewni� rozł�czno�� kategorii, przyj�li�my �e 
indyferencja rozstrzygana jest na korzy�� podziału bardziej wyrównanego.  
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kolejne 4 złote, a za kolejne 3 złote – ju� tylko o złotówk� (do stanu całkowitej równo�ci). 

Analogicznie w sytuacji 2 przechodz�c od podziału a) do d) badany „kupuje” równo�� przy 

jej rosn�cej cenie kra�cowej – aby zmniejszy� nierówno�� o 8 złotych musi on najpierw za-

płaci� złotówk�; druga redukcja o 8 złotych kosztuje go ju� 3 złote, a kolejna – 5 złotych.  
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Sesje eksperymentalne zrealizowane zostały w dniach 20-24 maja 2005 r. w kompute-

rowej pracowni eksperymentalnej Zakładu Mikrosocjologii i Badania Procesów Grupowych, 

wchodz�cego w skład Instytutu Socjologii Uniwersytetu Jagiello�skiego.  

,����������� 


Po wej�ciu do pracowni badani zasiadali w boksach, numerowanych od 1 do 6, zgod-

nie z numerem wypisanym na „wizytówce”, jak� otrzymali podczas spotkania informacyjno-

zarobkowego (patrz Rys. 5.3). Poł�czenia mi�dzy stanowiskami były skonfigurowane w ten 

sposób, �e w par� nigdy nie były ł�czone dwie osoby zajmuj�ce s�siednie boksy. Ostatni boks 

zarezerwowany był dla eksperymentatora – z tego miejsca konfigurowane były i uruchamiane 

kolejne gry mi�dzy badanymi.  

Rys. 5.3 Schemat rozdziału miejsc w pracowni komputerowej 

 
Organizacja sesji została zaplanowana tak, aby do minimum sprowadzi� wymian� 

słown� pomi�dzy eksperymentatorem a uczestnikami. Po zaj�ciu miejsc uczestników pouczo-

no jedynie o zakazie rozmów i wygłaszania komentarzy oraz konieczno�ci �cisłego stosowa-

nia si� do polece� wy�wietlanych na ekranie. Nast�pnie ka�dy indywidualnie ogl�dał na swo-

im komputerze prezentacj�, wyja�niaj�c� jego rol� w eksperymencie, natur� mechanizmu 

podatkowego wraz z konsekwencjami podatków dla gracza bogatego i ubogiego, oraz układ i 

działanie panelu gry. Czas na zapoznanie si� z prezentacj� nie był limitowany – �rednio zaj�ło 

to badanym ok. 20-30 minut. Dodatkowo przy ka�dym stanowisku wyło�ono kart� z obrazem 

1 E 2 3 6 5 4 

S160 S130 S115 S215 S230 S260 E 
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i opisem panelu eksperymentalnego (patrz zał�cznik 8 na str. 279). W instrukcji w �adnym 

wypadku nie u�ywano słów typu „gra”, „rozgrywa�”, „ruch”, itp., które mogłyby sugerowa�, 

�e jest to rodzaj rywalizacyjnej zabawy towarzyskiej. Wr�cz przeciwnie, posługiwano si� 

okre�leniami „zarobek”, „dochód” i „podatki”, podkre�laj�c wyra�nie realne konsekwencje 

„decyzji” podejmowanych w toku sesji. Jeden z ostatnich fragmentów instrukcji brzmiał:  

Podejmuj�c decyzje w czasie eksperymentu, prosz� pami�ta�, �e decydujecie w ten 

sposób o rzeczywistych wypłatach – zarówno swoich, jak i osób, z którymi b�dziecie 

ł�czeni w pary. Program na bie��co b�dzie zapisywał dochody z ko�ca ka�dej rundy i 

wyliczał z nich �redni�. Na koniec wyliczony zostanie Wasz �redni dochód ko�cowy 

ze wszystkich rund. Dokładnie tak� kwot� otrzymacie w gotówce na koniec dzisiejszej 

sesji (plus 15 złotych za uczestnictwo w całym badaniu).  

Po zapoznaniu si� z prezentacj�, badani przechodzili przez czterorundow� gr� próbn�, 

po czym rozpoczynał si� wła�ciwy eksperyment189.  

:��������� 
����� 


Ze wzgl�du na skromn� pojemno�� pracowni eksperymentalnej liczba osób uczestni-

cz�cych na raz w sesji musiała zosta� ograniczona do sze�ciu. W ka�dej z sesji uczestniczyły 

2 osoby o wysokich zarobkach (S60), dwie o �rednich (S30) i dwie o niskich (S15). Ka�dy z 

uczestników rozegrał w toku sesji 4 dwunastorundowe gry redystrybucyjne przy dwóch ró�-

nych kosztach egzekucji podatków, z dwoma partnerami ró�ni�cymi si� ode� wypłat� pier-

wotn�. Wzi�wszy pod uwag� kolejno�� partnerów oraz kolejno�� kosztów, ka�dy z przedsta-

wicieli danej kategorii zarobkowej – S15, S30, S60 – mógł przej�� przez jedn� (i tylko jedn�) 

z czterech historii eksperymentalnych. Tytułem przykładu zaprezentujemy poni�ej wszystkie 

cztery mo�liwe historie dla S60 (w nawiasach koszt redystrybucji). Szarym tłem zaznaczono 

dwie kolejne gry toczone z t� sam� osob�190.  

                                                 
189 Podczas gry próbnej badani ł�czeni byli z osob�, z któr� mieli rozegra� pierwsz� wa�n� gr� (o czym oczywi-
�cie nie byli informowani), przy koszcie redystrybucji 20% (w cz��ci wła�ciwej koszt wynosił albo 10 albo 
30%).  
190 Konieczno�� dwukrotnego ł�czenia badanych w te same pary wynikała z ograniczenie liczby uczestników 
pojedynczej sesji do 6 osób. Aby zminimalizowa� efekt reputacji, badani nie zostali poinformowani, �e s� ł�cze-
ni dwa razy pod rz�d z t� sam� osob�. Nie znali te� z góry ani kolejno�ci partnerów, ani wysoko�ci kosztów w 
kolejnych grach. O tym, z kim b�d� gra� i przy jakim koszcie, dowiadywali si� dopiero bezpo�rednio przed dan� 
gr�. Nale�y odnotowa� fakt, �e na pytanie „Czy miał(a) Pan(i) wra�enie, �e jest ł�czony(a) dwa razy z t� sam� 
osob�?” 44% osób odpowiedziało pozytywnie, 48% negatywnie, a 9% odpowiedziało wymijaj�co.  
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Tab. 5.3 Historie eksperymentalne 

1. S60-S15 (10%) � S60-S15 (30%) � S60-S30 (10%) � S60-S30 (30%) 

2. S60-S15 (30%) � S60-S15 (10%) � S60-S30 (30%) � S60-S30 (10%) 

3. S60-S30 (10%) � S60-S30 (30%) � S60-S15 (10%) � S60-S15 (30%) 

4. S60-S30 (30%) � S60-S30 (10%) � S60-S15 (30%) � S60-S15 (10%) 

 

S60 mógł do�wiadcza� albo rosn�cego zarobku partnera (czyli najpierw gra� z S15, a 

potem z S30 – historie 1 i 2), albo odwrotnie – zarobku malej�cego (najpierw gra� z S30, a 

dopiero pó�niej z S15 – historie 3 i 4). W obr�bie dwumeczu z danym partnerem mógł z kolei 

do�wiadcza� albo rosn�cego kosztu redystrybucji (najpierw 10%, a potem 30% – historie 1 i 

3), albo kosztu malej�cego (najpierw 30%, a dopiero pó�niej 10% – historie 2 i 4). Mutatis 

mutandis, tak� sam� form� miały mo�liwe historie z perspektywy S15 i S30.  

Je�li dwóch graczy o tym samym zarobku oznaczymy indeksem 1 b�d� 2, wówczas 

pary do pierwszych dwóch gier mo�na przedstawi� nast�puj�co:  

S160-S130 S260-S115 S230-S215. 

Po dwóch grach nast�powała zmiana partnera i do kolejnych dwóch gier tworzono trzy 

nowe pary:  

S260-S230 S160-S215 S130-S115. 

W tym zestawieniu osoby S160, S130 i S115 do�wiadczały rosn�cego zarobku partnera, 

natomiast osoby S260, S230 i S215 – malej�cego zarobku partnera. W obr�bie jednej sesji 

wszyscy uczestnicy do�wiadczali takiego samego porz�dku kosztów redystrybucji. Połowa 

sesji rozegrana została przy malej�cych kosztach, połowa przy rosn�cych.  

Ogólny rozkład 24 badanych z poszczególnych grup zarobkowych pomi�dzy poszcze-

gólne historie eksperymentalne oraz schemat ł�czenia badanych w pary podczas danej sesji 

zawiera Tab. 5.4.  
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Tab. 5.4 Historie eksperymentalne i schemat ł�czenia w czasie sesji 

Wypłata 
pierwotna N Kolejno�� 

gier N Kolejno�� 
kosztów N 

10%, 30% 6 
30 zł, 60 zł 12 

30%, 10% 6 

10%, 30% 6 
15 zł 24 

60 zł, 30 zł 12 
30%, 10% 6 

10%, 30% 6 
15 zł, 60 zł 12 

30%, 10% 6 

10%, 30% 6 
30 zł 24 

60 zł, 15 zł 12 
30%, 10% 6 

10%, 30% 6 
15 zł, 30 zł 12 

30%, 10% 6 

10%, 30% 6 
60 zł 24 

30 zł, 15 zł 12 
30%, 10% 6  

 

#���� 
����������	���� 


Wszystkie decyzje w grach redystrybucyjnych badani podejmowali za po�rednictwem 

panelu gry, poprzez który informowano ich tak�e o wyborach dokonanych przez partnera oraz 

bie��cych wynikach rundy. Widok panelu przedstawia Rys. 5.4 (dokładny opis poszczegól-

nych elementów panelu znajduje si� w Aneksie, w Zał. 8 na str. 279).  

15 
zł

 

15 
zł

 

30 
zł

 

30 
zł

 

60 
zł

 

60 
zł

 

1,2 

1,2 

1,2 

3,4 

3,4 3,4 

1,2 Numery 
gier 

3,4 



 190 

Rys. 5.4 Panel eksperymentalny 

 
 

Zarówno decyzja o stopie podatkowej, jak i decyzja o kwocie datku podejmowane by-

ły przez graczy niezale�nie, tzn. program czekał, a� obydwaj zatwierdz� swoje wybory i do-

piero wówczas wy�wietlał komunikat informuj�cy o wyborze dokonanym przez partnera191. 

(���	���������
������������	���� 
 � 
����������� 


Po przej�ciu przez wszystkie cztery gry, uczestnicy wypełniali krótki kwestionariusz 

poeksperymentalny (patrz Aneks, str. 309)192. Po wypełnieniu kwestionariusza indywidualnie 

podchodzili do stanowiska eksperymentatora, któremu oddawali wizytówk� i od którego od-

bierali w gotówce kwot� b�d�c� �redni� ze wszystkich 48 rund eksperymentu (4 gry × 12 

rund), oraz ewentualne dodatkowe kwoty zwi�zane z wygranym przetargiem (co wi�zało si� z 

konieczno�ci� wypełnienia dodatkowych arkuszy kodowych). Całkowity czas trwania sesji 

                                                 
191 W wersji pilota�owej oprogramowania obowi�zywał limit czasu na podj�cie decyzji. Zrezygnowano z niego 
ze wzgl�du na to, �e licznik odmierzaj�cy czas (nawet je�li limit był bardzo du�y) wprowadzał napi�cie, unie-
mo�liwiaj�ce spokojne skupienie si� na decyzji. 
192 W połowie sesji kwestionariusz przesłano badanym do wypełnienia e-mailem.  
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wahał si� w granicach 1,5-2 godzin. Niemal wszyscy uczestnicy eksperymentu zadeklarowali 

ogólne zadowolenie z udziału. Votum separatum zgłosiły dwie osoby z najni�szej grupy za-

robkowej, zaznaczaj�c odpowied� „ani tak, ani nie”.  

9���
�����


Ogółem 72 osoby, które wzi�ły udział w obu cz��ciach badania, reprezentowały 25 

kierunków studiów, przy czym zdecydowanie najliczniej reprezentowana była socjologia 

(23), nast�pnie filozofia (8), dziennikarstwo i historia (po 5) i geografia (4) – z ka�dego z po-

zostałych kierunków pochodziły nie wi�cej ni� 3 osoby. Mimo wzgl�dnej dominacji socjolo-

gów próba była wi�c dosy� zró�nicowana, przy czym było to zró�nicowanie w obr�bie nauk 

humanistycznych.  

Uczestnicy pochodzili ze wszystkich lat studiów, cho� sw� obecno�� silniej zaznaczyli 

studenci ni�szych lat.  

Tab. 5.5 Rok studiów 

21 29,2 29,2
19 26,4 55,6
16 22,2 77,8
11 15,3 93,1

5 6,9 100,0
72 100,0

pierwszy
drugi
trzeci
czwarty
pi�ty
Ogółem

Wa�ne
Cz�sto�� Procent

Procent
skumulowany

 
 

Wi�kszo�� badanych w okresie przeprowadzania eksperymentu nie pracowała zarob-

kowo. Rozkład zadowolenia z własnej sytuacji finansowej był niemal idealnie symetryczny – 

połowa badanych wskazała odpowied� �rodkow�, a druga połowa rozło�yła si� niemal po 

równo pomi�dzy zadowolonych i niezadowolonych. Mo�na przy tym odnotowa�, �e osoby 

pracuj�ce dorywczo mniej były zadowolone ze swojego poło�enia materialnego (Tab. 5.6)193.  

                                                 
193 Zapewne wła�nie to poczucie wzgl�dnego niedostatku materialnego było w wielu przypadkach bod�cem do 
podj�cia pracy.  
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Tab. 5.6 Praca zarobkowa i zadowolenie z własnej sytuacji materialnej 

1 1 0 2

50,0% 50,0% ,0% 100,0%

2 14 10 26

7,7% 53,8% 38,5% 100,0%

14 19 11 44

31,8% 43,2% 25,0% 100,0%

17 34 21 72

23,6% 47,2% 29,2% 100,0%

Liczebno��
% z Czy pracuje
zawodowo?
Liczebno��
% z Czy pracuje
zawodowo?
Liczebno��
% z Czy pracuje
zawodowo?
Liczebno��
% z Czy pracuje
zawodowo?

na cz��� etatu

dorywczo

nie pracuje

Czy pracuje
zawodowo?

Ogółem

jest
zadowolo

ny(a)

jest mniej
wi�cej

zadowolo
ny(a)

jest
niezadow
olony(a)

Jak ocenia swoj� sytuacj�
finansow�?

Ogółem

 
 

W�ród powodów zgłoszenia si� do udziału w eksperymencie zdecydowanie najcz�-

�ciej wskazywano wprost na motywacj� finansow� (ponad 80% uczestników). Warto te� od-

notowa�, �e spo�ród 24, które wskazały na „inny powód”, 21 przyznało, �e do udziału skłoni-

ła je ciekawo�� (Tab. 5.7).  

Tab. 5.7 Motywacja badanych 

59 81,9%

26 36,1%

14 19,4%
7 9,7%

22 30,6%
72

mo�liwo�� zarobku
ch�� wsparcia
polskiej nauki :)
temat badania
forma badania
inny powód

Co skłoniło
do wzi�cia
udziału?

Ogółem

Liczebno�� % w kolumnie

 
 

Dzi�ki wykorzystaniu w kwestionariuszu przedeksperymentalnym pyta� z Polskiego 

Generalnego Sonda�u Społecznego, mo�liwe było porównanie próby badawczej z populacj� 

ogólnopolsk�, aczkolwiek miarodajno�� tego porównania powa�nie obni�a fakt, �e ostatnie 

dost�pne dane PGSS pochodziły z r. 2002 [Cichomski i in. 2003], a wi�c odnosiły si� do sta-

nu społecze�stwa trzy lata przed terminem eksperymentu. Tym niemniej pewne ró�nice s� 

zbyt silne, by mo�na było przypisa� je wył�cznie chronologii badania. Dla kilku kluczowych 

zmiennych dokonali�my serii porówna� próby eksperymentalnej z ogółem społecze�stwa, z 

lud�mi młodymi (do 25 roku �ycia), oraz ze studentami (tak�e do 25 roku �ycia). Podstawowe 

wyniki zawiera Tab. 5.8. 
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Tab. 5.8 Porównanie próby z danymi ogólnopolskimi 

  PGSS 

Pytanie 
 Ekspery-

ment 
Studenci 

do 25 roku 
�ycia 

Ogół do 25 
roku �ycia Ogół 

	rednia 71% 43% 60% 56% 

N 65 28 199 644 
Zmniejsza� podatki 
kosztem  
�wiadcze�.1 

p - 0,110 0,145 0,021 

	rednia 2,06 1,69 1,71 1,48 

N 72 222 393 2427 

Ró�nice dochodów 
s� w Polsce zbyt 
du�e.2 

1=zdec.tak 
5=zdec.nie p - 0,000 0,000 0,000 

	rednia 3,06 1,94 1,88 1,72 

N 72 223 395 2417 

Rz�d powinien 
zmniejsza� ró�nice 
w dochodach.2 

1=zdec.tak 
5=zdec.nie p - 0,000 0,000 0,000 

	rednia 5,35 5,43 5,25 5,48 

N 72 116 199 1198 

Skala lewica- 
prawica2 

1=lewica 
10=prawica p - 0,432 0,880 0,412 

	rednia 2,06 2,11 2,30 2,47 

N 72 223 396 2453 

Zadowolenie 
z własnej sytuacji 
finansowej2 

1=zadow. 
3=niezadow. p - 0,663 0,012 0,000 

1 Dane z 1997 r. Wykluczono kategori� „trudno powiedzie�”. Warto�� p dla testu chi-kwadrat (df=2).  
2 Dane z 2002 r. Warto�� p dla testu Manna-Whitneya.  

Na trzech pierwszych zmiennych, które mo�na interpretowa� jako wymiary kontinu-

um etatyzm–liberalizm, osoby z próby eksperymentalnej uzyskuj� wyniki wyra�nie przesu-

ni�te w kierunku liberalnym. Ró�nica ta jest szczególnie silna w przypadku pogl�du na wy-

równywanie przez rz�d nierówno�ci dochodowych, gdzie na skali pi�ciopunktowej �rednio o 

ponad punkt odbiegaj� oni wynikiem od którejkolwiek grupy odniesienia. Nie stwierdzono 

natomiast praktycznie �adnej ró�nicy pod wzgl�dem samookre�lenia politycznego badanych 

na skali lewica–prawica. Gdy we�miemy pod uwag� zadowolenie z własnej sytuacji finanso-

wej, uczestnicy eksperymentu deklarowali niemal identyczny poziom satysfakcji co ogół stu-

dentów w populacji – i pod tym wzgl�dem ró�nili si� (in plus) od ogółu ludzi młodych, jak 

równie� od całej dorosłej populacji.  

Porównanie grupy eksperymentalnej z danymi ogólnopolskimi pod wzgl�dem usytu-

owania si� osób na osi etatyzm–liberalizm ka�e zachowa� daleko id�c� ostro�no�� przy for-

mułowania uogólnie� na podstawie wyników badania. W tym miejscu pragn� jednak podkre-

�li�, �e stwierdzona „nietypowo��” próby nie jest w �adnym wypadku elementem dyskwalifi-
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kuj�cym badanie, ale raczej dodatkow� informacj� ułatwiaj�c� rzeteln� interpretacj� da-

nych194. W szczególno�ci zaobserwowane w toku badania stopy redystrybucji podatkowej 

nale�ałoby traktowa� jako dolne granice tego, z czym mogliby�my mie� do czynienia w re-

prezentatywnej próbie populacji.  

 

 

 

                                                 
194 Z zabiegiem takim, jak ju� wcze�niej wspomniałem, bardzo rzadko spotykamy si� w przypadku bada� ekspe-
rymentalnych, które ze wzgl�dów ekonomicznych przeprowadzane s� głównie na studentach.  
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Zwa�ywszy na tytuł pracy, wła�ciwe b�dzie rozpocz�� niniejszy rozdział od zrelacjo-

nowania, jak na sprawiedliwo�� przyj�tej reguły pierwotnego rozdziału dochodów zapatrywa-

li si� uczestnicy eksperymentu. Mo�emy w tej materii wyró�ni� aspekt indywidualny, oraz 

aspekt społeczny.  

������������
�$���


W uj�ciu indywidualnym za sprawiedliw� (słuszn�, godziw�) płac� uzna� nale�y t�, 

na jak� osoba zgadza si� z własnej nieprzymuszonej woli. Odpowiednie kwoty za prac� wy-

konan� przez uczestników w czasie spotkania zarobkowego ustalili�my poprzez ogłoszenie 

przetargu na odszyfrowanie jednego, dwóch, oraz czterech dodatkowych arkuszy kodowych. 

Aukcja, w której wygrywa najni�sza oferta, jest mechanizmem skłaniaj�cym do szczerego 

ujawnienia osobistej wyceny zleconego zadania. Poniewa� gry redystrybucyjne toczone były 

w parach o zró�nicowanych zarobkach, istotne było tak�e sprawdzenie, jaki podział docho-

dów uznaj� badani za sprawiedliwy „społecznie”, tj. przy uwzgl�dnieniu porówna� mi�dzy-

osobowych. Cel ten osi�gni�to poprzez uzyskanie odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób po-

dzieliliby oni pul� 105 złotych195 pomi�dzy trzy osoby, z których 

jedna odszyfrowała 1 arkusz, druga – 2, a trzecia – 4. Załó�my teraz, �e na wypłaty 

dla tych osób [mamy] ł�cznie kwot� 105 złotych. Ile zapłaciliby�cie osobie A, ile oso-

bie B, a ile C? 

�e kryterium społeczne (porównawcze) bardzo łatwo wej�� mo�e w konflikt z kryte-

rium indywidualnym, przekonuje nas cho�by znana ewangeliczna przypowie�� o gospodarzu 

najmuj�cym robotników do pracy w winnicy. Ze wszystkimi umawiał si� on na denara – po-

cz�wszy od tych, których skierował do pracy z rana, poprzez tych, którzy trafili tam w połu-

dnie, a� po ostatnich, którzy wzi�li si� do roboty niemal pod koniec dniówki. Kiedy przyszedł 

czas wypłaty, pracuj�cy najdłu�ej – porównuj�c si� do pozostałych – spodziewali si� dla sie-

bie extra zapłaty ponad umówionego denara. Kiedy wi�c tak�e im odmierzono umówion� 

                                                 
195 Taka pula umo�liwiała podział identyczny z rzeczywi�cie przyj�tym, tj. 15–30–60 złotych. 
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kwot�, zacz�li szemra� przeciw wła�cicielowi winnicy. Ten jednak odparł krótko: „Przyjacie-

lu! Nie czyni� ci krzywdy: czy�e� si� ze mn� na denara nie umówił?” [Mt 20:13]. Jest to bar-

dzo ciekawy przypadek konfliktu sprawiedliwo�ci proceduralnej ze sprawiedliwo�ci� dystry-

butywn�, w którym zwolennicy tej pierwszej – w�ród nich klasyczni liberałowie – opowie-

dzie� musieliby si� za rozwi�zaniem skrajnie egalitarnym196.  

Ograniczenie ocen sprawiedliwo�ci do aspektu indywidualnego generowałoby do-

kładnie taki sam konflikt, jak ten opisany powy�ej. Przykładowo osiem osób wyraziło goto-

wo�� rozwi�zania czterech dodatkowych arkuszy za dokładnie 10 złotych – i tak�e osiem 

osób podało dokładnie t� cen� za rozwi�zanie jednego arkusza. Z pewno�ci� jednak znalazł-

szy si� w jednej grupie, osoby te nie pogodziłyby si� łatwo ze zrównaniem zarobków przy tak 

nierównym wkładzie pracy. Indywidualne wyceny za rozwi�zanie 1, 2, i 4 arkuszy zawiera 

Rys. 6.1.  

Rys. 6.1 Wycena zada� zarobkowych (kwoty zgłoszone w przetargu) 

Przetarg: kwota za
rozwi�zanie 4 arkuszy

Przetarg: kwota za
rozwi�zanie 2 arkuszy

Przetarg: kwota za
rozwi�zanie 1 arkusza
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Długo�� szarego prostok�ta odpowiada rozst�powi �wiartkowemu.  
Gruba czarna pionowa linia wyznacza median�.  

 

Mediany ofert za rozwi�zanie 1, 2 i 4 arkuszy wynosz� odpowiednio: 5, 10 i 20 zło-

tych, a wi�c s� proporcjonalne do ilo�ci pracy do wykonania, a przy tym trzykrotnie ni�sze od 

kwot wyasygnowanych w rzeczywisto�ci. S�dz�c po kwotach zgłoszonych w przetargu, do 

zupełnej rzadko�ci nale�ały osoby mog�ce odczuwa� niezadowolenie z własnego zarobku 

pierwotnego. W grupie S15 (rozwi�zuj�cej 1 arkusz), były trzy takie osoby (zgłosiły w prze-

targu na rozwi�zanie 1 arkusza kwoty 16, 22 i 25 złotych); w grupie S30 (2 arkusze) były 

dwie takie osoby (w przetargu 32 i 35 złotych); w grupie S60 (4 arkusze) była tylko jedna 

taka osoba (w przetargu 75 złotych).  

W przypadku, gdy badani mieli dokona� podziału 105 złotych pomi�dzy osoby trze-

cie, bezwzgl�dna wi�kszo�� opowiedziała si� za podziałem proporcjonalnym do wkładu pra-

cy, tj. 60–30–15 złotych. Cz�sto�ci, z jakimi wybierano ró�ne podziały (uporz�dkowane ro-

                                                 
196 Sk�din�d taka polityka płacowa wła�ciciela winnicy musiałby doprowadzi� do tego, �e nazajutrz nikt nie 
naj�łby si� u niego do pracy przed zmierzchem.  
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sn�co wzgl�dem �rodków przydzielanych wykonawcy 4 zada� zarobkowych), przedstawia 

Tab. 6.1.  

Tab. 6.1 Sprawiedliwy podział 105 złotych za rozwi�zanie 
arkuszy kodowych [4–2–1] 

Podział Cz�sto�� Procent Procent  
skumul. 

50 – 35 – 20 7 9,7 9,7 
54 – 35 – 16 1 1,4 11,1 
55 – 30 – 20 4 5,6 16,7 
55 – 32 – 18 1 1,4 18,1 
55 – 35 – 15 2 2,8 20,8 
56 – 29 – 20 1 1,4 22,2 
56 – 32 – 17 1 1,4 23,6 
60 – 30 – 15 42 58,3 81,9 
63 – 30 – 12 1 1,4 83,3 
65 – 25 – 15 1 1,4 84,7 
65 – 30 – 10 2 2,8 87,5 
67 – 23 – 15 1 1,4 88,9 
68 – 25 – 12 1 1,4 90,3 
69 – 24 – 12 1 1,4 91,7 
70 – 25 – 10 3 4,2 95,8 
70 – 27 – 08 1 1,4 97,2 
75 – 20 – 10 2 2,8 100,0 

Ogółem 72 100,0   
 

Aby uzyska� syntetyczn� miar� tego, na ile dany podział puli jest tendencyjny, tj. w 

któr� stron� (ewentualnie) odbiega od proporcjonalno�ci, posłu�yli�my si� analogi� do d�wi-

gni jednostronnej. Rami� d�wigni stanowi o� nakładu pracy, tzn. punkty w odległo�ci jed-

nostki, dwóch jednostek i czterech jednostek od punktu oparcia odpowiadaj� wykonaniu 1, 2 i 

4 zada� zarobkowych. Dany podział wypłat reprezentowany jest natomiast przez rozło�enie 

ci��arków o całkowitej masie 105 jednostek (co odpowiada puli 105 złotych) pomi�dzy te 

trzy punkty na d�wigni. Obci��enie proporcjonalne polega oczywi�cie na podczepieniu ci�-

�arków o masie 15, 30 i 60 w odległo�ci odpowiednio 1, 2 i 4 od punktu oparcia d�wigni, co 

daje moment siły równy 15×1 + 30×2 + 60×4 = 315. Miar�  tendencyjno�ci danego podziału 

b�dzie stosunek momentu siły przy odpowiadaj�cym temu podziałowi obci��eniu d�wigni do 

momentu siły przy obci��eniu odpowiadaj�cym podziałowi proporcjonalnemu. Podział pro-

porcjonalny daje oczywi�cie  =1 (Rys. 6.2).  
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Rys. 6.2 Obliczanie współczynnika tendencyjno�ci podziału (�) 
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Tak zdefiniowana miara ma nast�puj�ce wła�ciwo�ci:  

1. Ka�dy transfer �rodków od osoby mniej do wi�cej zarabiaj�cej zwi�ksza warto�� , 

za� transfer w przeciwnym kierunku j� zmniejsza. Tendencja do lepszego wyna-

gradzania ci��ej pracuj�cych da zatem  > 1, za� podział faworyzuj�cy l�ej pracu-

j�cych:  < 1.  

2. Przesuni�cie w danym kierunku wi�kszych �rodków owocuje silniejsz� zmian� .  

3. Transfer �rodków od osoby mniej do wi�cej pracuj�cej tym bardziej zwi�ksza war-

to�� wska�nika, im wi�ksza jest ró�nica w nakładzie pracy obu osób – i vice versa. 

Np. przesuni�cie 5 złotych od S15 do S30 jest mniej tendencyjne ni� przesuni�cie 

ich do S60.  

4. Miara  jest symetryczna w tym sensie, �e przesuni�cie okre�lonej kwoty od kon-

kretnej osoby mniej pracuj�cej do konkretnej osoby wi�cej pracuj�cej zwi�ksza 

warto�� wska�nika o tyle samo, o ile zmniejszyłoby go przesuni�cie tej samej 

kwoty w kierunku przeciwnym197.  

Dysponuj�c miar�  mo�emy odpowiedzie� na pytanie o kierunek odchylenia s�dów 

sprawiedliwo�ciowych od proporcjonalno�ci. Mo�emy przy tym porówna� wyceny „indywi-

dualne”, bez pułapu bud�etowego („Za ile wykonał(a)by�…?”), z ocenami „społecznymi”, z 

ustalonym pułapem („Jak podzielił(a)by� 105 złotych…?”). Na Rys. 6.3 przedstawiono wyni-

ki w postaci wykresu rozrzutu. Na osi pionowej znajduj� si� warto�ci  dla wycen „indywidu-

alnych”, natomiast na osi poziomej – dla ocen „społecznych”. Dwie rzeczy od razu rzucaj� si� 

w oczy. Po pierwsze, oceny „społeczne” skupione s� wokół idealnej proporcjonalno�ci 

( = 1), podczas, gdy oceny „indywidualne” nie maj� tak wyra�nego punktu ci��enia. Po dru-

gie, oceny „społeczne” s� do�� symetrycznie rozrzucone wokół punktu  = 1, czyli osoby od-

chodz�ce od proporcjonalno�ci mniej wi�cej po połowie dziel� si� na te, które przesun�łyby 

�rodki raczej w kierunku mniej pracuj�cych i te, które wzmocniłyby raczej wynagrodzenie 

ci��ej pracuj�cych. Zupełnie inaczej ma si� sprawa z ocenami „indywidualnymi” – w przewa-

�aj�cej wi�kszo�ci odchylały si� one w kierunku dowarto�ciowania ni�szych nakładów pracy 

( < 1), co mo�na interpretowa� jako wyst�pienie „korzy�ci skali”. Bior�c wi�ksze zlecenie, 

wykonawcy gotowi byli da� zleceniodawcy rabat. Trudno jednoznacznie orzec, dlaczego owe 

„korzy�ci skali”, tak wyra�nie widoczne w przypadku ofert indywidualnych, nie znalazły od-

zwierciedlenia w podziale puli mi�dzy osoby trzecie (Tab. 6.2). Wydaje si� jednak, �e ró�nic� 

t� trzeba przypisa� sposobowi sformułowania polecenia, które przy podziale 105 złotych sta-

wiało badanego raczej w pozycji dystrybutora �rodków, ni� ich biorcy. Jak pokazuj� badania 

                                                 
197 Własno�ci 1, 2, 3 i 4 wynikaj� wprost st�d, �e transfer kwoty � od osoby o wkładzie pracy r1 do osoby o 
wkładzie pracy r2 zmienia warto�� licznika  o �(r2–r1), podczas gdy mianownik jest stały.  
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Grzegorza Lissowskiego [1993], te odmienne perspektywy generowa� mog� ró�ne reguły 

sprawiedliwo�ci dystrybutywnej (por. przyp. 150 na str. 140). Abstrakcyjny charakter zada-

nia, polegaj�cego na rozdziale �rodków mi�dzy osoby trzecie, sprzyja uproszczonemu po-

strzeganiu sytuacji dystrybucyjnej i usuni�ciu z pola widzenia subtelniejszych czynników 

„zakłócaj�cych” prost� zasad� wynagrodzenia akordowego.  

Rys. 6.3 Tendencje ocen sprawiedliwo�ciowych 
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Tab. 6.2 Tendencje sprawiedliwo�ci 

Tendencja sprawiedliwo�ci  
w kierunku dowarto�ciowania… 

Oferty  
własne 

Podział puli  
105 zł 

ni�szego wysiłku � < 1 69,4% 23,6% 

[neutralna] � = 1 18,1% 58,3% 

wy�szego wysiłku  � > 1 12,5% 18,1% 

Ogółem 100,0% 100,0% 

 

Tendencja ujawniona w ofertach własnych była istotnie, cho� niezbyt silnie zwi�zana, 

z tendencj� ujawnion� nast�pnie w podziale puli 105 złotych (B Kendalla 0,281, p < 0,005). 

Nie stwierdzono �adnej znacz�cej ró�nicy w tendencji s�dów sprawiedliwo�ciowych pomi�-

dzy kobietami a m��czyznami.  
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Zestawienie podstawowych wyników dla poszczególnych gier eksperymentalnych ro-

zegranych z pierwszym partnerem198 zawiera Tab. 6.3.  

Tab. 6.3 Wyniki gier z pierwszym partnerem (�rednie) 

Typ gry 30-15 zł 60-30 zł 60-15 zł 

Koszt podatku 10% 30% 10% 30% 10% 30% 

Głos podatkowy B 1,33 2,22 1,77 1,79 4,43 5,12 

Głos podatkowy U 56,73 40,92 58,82 53,99 78,55 74,79 

Stopa podatku 29,03 21,57 30,30 27,89 41,49 39,95 

Przekaz od B do U 0,74 0,99 3,63 3,64 0,62 0,51 

Przekaz od U do B 0,37 0,36 1,45 1,30 0,27 0,20 

Dochód ko�cowy B 26,80 26,29 51,91 49,72 48,76 46,21 

Dochód ko�cowy U 16,90 15,80 35,36 32,76 23,14 19,80 

Strata społeczna  1,30 2,91 2,73 7,53 3,11 8,99 

Liczba gier 12 11* 12 12 11* 12 

* Jedna gra została utracona z powodu problemów technicznych. 

Ka�dej ze sformułowanych wcze�niej hipotez badawczych po�wi�cony zostanie osob-

ny fragment tekstu. W tym miejscu ograniczymy si� wi�c jedynie do wypunktowania kilku 

podstawowych prawidłowo�ci widocznych w danych. Po pierwsze, zgodnie z przewidywa-

niami gracze bogaci (B) głosuj� zasadniczo przeciwko redystrybucji politycznej, podczas gdy 

ubodzy (U) optuj� za do�� znacznym jej zakresem. Po drugie, w grach S60-S15 stopa podatku 

wyrównawczego jest o wiele wy�sza ni� w grach o mniejszej nierówno�ci dochodów. Po 

trzecie, zwi�kszony koszt egzekucji podatków nie wydaje si� mie� znacz�cego wpływu na 

zachowanie badanych, z wyj�tkiem gry S30-S15, w której wy�szy koszt wi��e si� z wyra�nie 

słabszymi roszczeniami podatkowymi U. Po czwarte, w ka�dym typie gry wzrost kosztu po-

boru podatków prowadzi do zmniejszenia ko�cowych dochodów obu graczy. Co do �rednich 

warto�ci przekazów, daj� one nadmiernie optymistyczny obraz zachowa� badanych ze wzgl�-

du na bardzo silny wpływ przypadków odstaj�cych199.  

W dalszej cz��ci rozdziału, o ile nie zostanie wyra�nie zaznaczone, �e dana analiza 

odnosi si� do wszystkich gier, odnosi� si� b�dziemy wył�cznie do gier rozegranych z pierw-

                                                 
198 Wyniki gier z drugim partnerem ró�niły si� diametralnie od gier z pierwszym partnerem. Jest to jeden z cie-
kawszych (cho� nie przewidzianych) wyników naszego badania. Efekt historyczny był na tyle silny, �e uniemo�-
liwił ł�czne rozpatrywanie gier danego typu rozegranych przy innej kolejno�ci partnerów. Wi�cej o tym w pod-
rozdziale „Efekt histor” na str. 220.  
199 Np. w grze S60–S30 przy koszcie 10% dwóch najhojniejszych bogatych przekazało razem 3,5 razy wi�cej ni� 
wszyscy pozostali bogaci, za� dwóch najhojniejszych ubogich przekazało �rednio prawie 6 razy tyle, co wszyscy 
pozostali ubodzy.   
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szym partnerem (por. przypis 198). W celach ilustracyjnych odwoływa� si� te� b�dziemy do 

Aneksu z graficznym zapisem wszystkich gier eksperymentalnych.  

#������
<�	���������=


W my�l prognozy „standardowej” gracze w pozycji U rozpoczn� gr� od zagłosowania 

za najwy�sz� mo�liw� stop� redystrybucji podatkowej i takie zachowanie kontynuowa� b�d� 

przez wszystkie nast�pne rundy. Hipoteza 1 wprost zaprzecza temu, prognozuj�c �e w grze 

redystrybucyjnej da o sobie zna� heterogeniczno�� zbioru graczy, którzy z ró�nych wzgl�dów 

mog� pow�ci�gn�� swoje roszczenie podatkowe. Przyczyna ograniczenia roszcze� mo�e mie� 

charakter „ideowy”, tzn. U mo�e uwa�a� niski podatek za sprawiedliwy i tak te� głosowa� – 

niezale�nie od zachowania B. Doskonałym przykładem jest tu gra nr 10 (patrz Aneks), w któ-

rej S15 (b�d�c w parze z S30, przy koszcie 30%) przez wszystkie rundy głosował 0%, mimo 

�e przez cał� gr� nie otrzymał od B �adnego przekazu dobrowolnego. Podobne zachowanie 

obserwujemy w grze nr 105, mi�dzy S15 i S60 przy koszcie 10%. Ograniczenie roszcze� po-

datkowych U w pierwszej rundzie wynika� mo�e tak�e z pobudek czysto interesownych – 

nisko głosuj�c w pierwszej rundzie, mo�e on liczy� na odpowiednie wynagrodzenie ze strony 

B. Takie podej�cie �wietnie ilustruje gra nr 113, w której S15 (w parze z S60, przy koszcie 

10%) zaczyna od zerowego podatku, by stopniowo – wobec braku reakcji ze strony B – 

zwi�kszy� go do 100%. Rozkład głosów podatkowych U w pierwszej rundzie, w rozbiciu na 

poszczególne typy gier, przedstawia Rys. 6.4 

Rys. 6.4 Głos podatkowy U w pierwszej rundzie 

 

Uwaga: Uwzgl�dniono wyniki obu gier z pierwszym partnerem.  

Co prawda, we wszystkich typach gier kategori� modaln� był głos podatkowy 100%, 

jednak nigdzie nie uzyskał on bezwzgl�dnej wi�kszo�ci – taki pocz�tek miała mniej wi�cej co 

trzecia gra typu S60-S15 i S60-S30 i zaledwie co pi�ta gra typu S30-S15. Poza tym w ka�dym 

typie gry reprezentowane było szerokie spektrum zachowa�, z głosem zerowym wł�cznie. 

Stanowi to potwierdzenie hipotezy 1, z zastrze�eniem, �e zachowanie „standardowe” gracza 
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U – cho� nie powszechne – jest wyra�nie reprezentowane w grach o wi�kszych nierówno-

�ciach zarobkowych.  

Z zachowaniem „standardowym” w pierwszej rundzie zdecydowanie cz��ciej mamy 

do czynienia po stronie graczy B – w 42 grach na 70 w pierwszej rundzie gracze B nie prze-

kazali nic na rzecz U. Rozkład kwot przekazanych w pierwszej rundzie przez B ilustruje Rys. 

6.5.  

Rys. 6.5 Przekaz dobrowolny B w pierwszej rundzie 

 

Uwaga: Uwzgl�dniono wyniki obu gier z pierwszym partnerem.  

Ró�nic� w odsetku zachowa� „standardowych” w�ród B i w�ród U mo�na z pewn� 

ostro�no�ci� interpretowa� jako wska�nik moralnej asymetrii obu działa�. Je�li przyj�� – jak 

uczyniło to wielu badanych, dokonuj�c oceny podziału zarobków „za zasłon� niewiedzy” – �e 

sprawiedliwe płace winny pozostawa� w idealnej proporcji do wykonanej pracy, wówczas 

nale�y uzna�, �e na pocz�tku ka�dej rundy gracze dysponuj� takimi zarobkami, jakie im si� 

słusznie nale��. W tej sytuacji ka�dy niezerowy głos podatkowy U ma posmak „legalnej agre-

sji” na mienie B, podczas gdy B powstrzymuj�c si� od datku, pozostaje na gruncie sprawie-

dliwego status quo. Koresponduje to z wynikami gry ultimatum, w której poczucie uprawnie-

nia wpływało na zmniejszenie kwot proponowanych przez oferentów, jak równie� na akcep-

tacj� ni�szych ofert przez uznaj�cych to uprawnienie respondentów.  

Je�li analiz� rozci�gn�� na wszystkie 12 rund, gry maj�ce przebieg w pełni „standar-

dowy” nale�� do zupełnych wyj�tków. Na 142 zarejestrowane gry (a wi�c bior�c pod uwag� 

obu partnerów) jedynie w trzech (nr 23, 55, 95) U ani razu nie zszedł z głosem poni�ej 100%, 

za� B nie przekazał dobrowolnie cho�by 1 grosza. Z tych trzech gier, w jednej (nr 55) B w 

ostatniej rundzie sam zagłosował za podatkiem 10%, za� w drugiej (nr 95), B cały czas gło-

sował za podatkiem 1%. W ten sposób pozostaje jedna jedyna gra, której przebieg był w pełni 

zgodny z hipotez� standardow�200.  

                                                 
200 Istnieje prawdopodobie�stwo, �e gra nr 24, której zapis został utracony z powodu problemów technicznych, 
miała identyczny przebieg, jak idealnie „standardowa” gra nr 23. Obie gry były rozgrywane przez te same osoby 
o pseudonimach lens (S30) i lion (S15) – i obie te osoby kontynuowały całkowicie (lion) b�d� prawie całkowicie 
(lens) egoistyczne zachowanie, kiedy w drugiej turze eksperymentu zostały poł�czone z S60 (gry lawa-lens, nr 
95, 96; lama-lion, nr 143, 144). Tym niemniej utracona gra była pierwsz� po przyst�pieniu graczy do ekspery-
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Je�li dopu�ci� drobne odst�pstwa od „standardowego” ideału i wzi�� pod uwag� gry, 

w których U �rednio głosował powy�ej 90%, natomiast B przekazywał �rednio mniej ni� 10 

groszy, wówczas liczba gier zgodnych z hipotez� „standardow�” wzrasta do 18 na 142 (z cze-

go 6 z pierwszym partnerem). Je�li zakres tolerancji poszerzy� jeszcze bardziej – wliczaj�c 

�redni głos podatkowy U powy�ej 80% i �redni datek B mniejszy ni� 20 groszy – wówczas 

gier racjonalnie egoistycznych mamy w eksperymencie 30 na 142 (z czego 13 z pierwszym 

partnerem). Nawet przy tak znacznym zakresie tolerancji, gry „racjonalnie egoistyczne” nale-

�� wi�c do zdecydowanej mniejszo�ci.  

��������
��	�����
 


Jakkolwiek wi�kszo�� gier odbiegała od „standardowych” przewidywa�, nie mo�na z 

góry wykluczy�, �e badani w pewnej mierze kierowali si� indukcj� wsteczn�, zmniejszaj�c 

zakres kooperacji w miar� zbli�ania si� gry do ko�ca (hipoteza 2). Je�li tak byłoby w istocie, 

w pierwszych sze�ciu rundach powinni�my mie� �rednio do czynienia z ni�sz� stop� głosu 

podatkowego U i wy�szymi datkami B ni� w sze�ciu ostatnich rundach. W grach rozgrywa-

nych z pierwszym partnerem sytuacja taka zachodzi jedynie w przypadku najwi�kszej nie-

równo�ci zarobków, tj. w grach S60-S15, cho� zmiana jest stosunkowo niewielka. Z pierw-

szej połowy gry na drug� głos podatkowy U wzrasta �rednio z 73 do 80%, za� przekaz B 

zmniejsza si� z 69 do 43 groszy201. Nie s� to te� zmiany monotoniczne, ale raczej dokonuj� 

si� one (zwłaszcza w przypadku przekazów dobrowolnych B) w sposób „szarpany”. Aby 

umo�liwi� przedstawienie trendu głosu podatkowego U i przekazu B na jednym wykresie, 

�redni� wielko�� przekazu B wyra�ono w groszach (Rys. 6.6).  

                                                                                                                                                         
mentu i jest te� mo�liwe, �e pó�niejsze egoistyczne zachowania wynikały wła�nie z nieudanych prób nawi�zania 
kooperacji w tej pocz�tkowej grze.  
201 Istotno�� jednostronna dokładnego testu znaków rangowanych Wilcoxona wynosi p=0,008 dla głosu podat-
kowego U i p=0,037 dla przekazu dobrowolnego B.  
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Rys. 6.6 Słabni�cie kooperacji w grach S60-S15. 
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Jak pokazali�my przed chwil�, gra o najsilniejszej nierówno�ci zarobkowej była jedy-

n�, w której ujawniły si� zachowania zbie�ne z (do�� swobodnie rozumian�) reguł� indukcji 

wstecznej. Sugeruje to, �e tylko dostatecznie silna struktura bod�ców ekonomicznych przy-

bli�a zachowania w grze redystrybucyjnej do „standardowego” wzorca racjonalnego egoizmu. 

Teraz przejdziemy wprost do zbadania relacji pomi�dzy nierówno�ci� zarobkow� a zakresem 

redystrybucji politycznej. Jak ju� odnotowali�my wcze�niej, w grach S60-S15 ubodzy zgła-

szaj� wyra�nie silniejsze roszczenia podatkowe, co podnosi �redni� stop� podatku powy�ej 

poziomu charakterystycznego dla dwóch pozostałych typów gier. Przy koszcie egzekucji po-

datku na poziomie 30% skala redystrybucji politycznej w grze S60-S15 jest o 1/3 wi�ksza ni� 

w grze S60-S30 i prawie dwa razy wi�ksza ni� w grze S30-S15 (Rys. 6.7). Podobne zjawisko 

obserwujemy tak�e przy koszcie 10%. Test dokładny Jonckheere-Terpstry daje istotno�� jed-

nostronn� p = 0,004 przy koszcie 30% i p = 0,049 przy koszcie 10%. Uzyskujemy w ten spo-

sób potwierdzenie hipotezy 3.  
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Rys. 6.7 Nierówno�� zarobkowa a skala redystrybucji politycznej 

 
 

Dokonuj�c porówna� parami, przekonujemy si�, �e przy koszcie 30% gra S60-S15 

istotnie ró�ni si� zarówno od S30-S15 (test dokładny Manna-Whitneya, istotno�� jednostron-

na p=0,006), jak i S60-S30 (p=0,026), nie ma natomiast znacz�cych ró�nic pomi�dzy grami 

S60-S30 i S30-S15 (p=0,207). Podobne wyniki daj� porównania parami przy koszcie 10%: 

S60-S15 ró�ni si� od S30-S15 (p=0,052), oraz S60-S30 (p=0,018), natomiast gry o mniejszej 

nierówno�ci zarobków nie ró�ni� si� mi�dzy sob� (p=0,372). Wnioskowa� st�d mo�emy, �e 

dla zachowa� egalitarnych pierwszorz�dne znaczenie maj� nie absolutne, ale wzgl�dne ró�ni-

ce zarobków mi�dzy uczestnikami systemu redystrybucyjnego. Przy przej�ciu od gry S30-S15 

do S60-S30, bezwzgl�dna ró�nica zarobków zwi�ksza si� o 15 złotych, czyli o tyle samo, co 

przy przej�ciu od S60-S30 do S60-S15. Jednak o ile to pierwsze przej�cie zachowuje wzgl�d-

n� ró�nic� dochodów (stosunek 2:1), o tyle przy drugim przej�ciu wzgl�dna ró�nica ulega 

podwojeniu (ze stosunku 2:1 do 4:1). Ta zmiana proporcji poci�ga za� za sob� zmian� relacji 

pomi�dzy indywidualnym zyskiem U a strat� społeczn� wynikłymi z głosowania za wysok� 

stop� redystrybucji politycznej (por. Rys. 5.1 na str. 176), co ewidentnie wpływa na zachowa-

nie uczestników gry.  

Ró�nica mi�dzy gr� S60-S15 a grami przy mniejszych nierówno�ciach zarobkowych 

jeszcze wyra�niej rysuje si�, gdy we�miemy pod uwag� odsetek partii, których przebieg od-

biegał od „standardowej” prognozy racjonalnego egoizmu. Rozwa�my trzy poziomy koopera-

cji – w zale�no�ci od tego, jak daleko obaj gracze odchodz� �rednio od swojej strategii 

„standardowej”. Poziom 0 daje najbardziej pojemn� definicj� obopólnej kooperacji, bowiem 

uwzgl�dnia sytuacje, w których obaj gracze cho�by w najmniejszym stopniu odeszli od dzia-

ła� �ci�le egoistycznych. Poziom 1 stawia obopólnej kooperacji nieco bardziej wymagaj�ce 
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warunki, za� poziom 2 ustawia poprzeczk� jeszcze wy�ej. Definicj� trzech poziomów koope-

racji zawiera Tab. 6.4.  

Tab. 6.4 Trzy poziomy kooperacji 

 �redni głos  
podatkowy U   �redni  

przekaz B 

koop0 < 100% & >0 

koop1 � 90% & � 0,10 

koop2 � 80% & � 0,20 

 

Rys. 6.8 Nierówno�� zarobków a poziom kooperacji 

 a) przy koszcie podatku 10% 

 

 b) przy koszcie podatku 30% 

 

N=12 dla ka�dej podgrupy, z wyj�tkiem N=11 dla S30-S15 (K=30%) i S60-S15 (K=10%).  

Przy ni�szym koszcie egzekucji podatku najlu�niejsz� definicj� kooperacji (koop0) 

spełnia ok. 80% gier S60-S30 oraz S30-S15, podczas gdy w grach S60-S15 odsetek ten nie 

przekracza 60%. Ró�nica ta dramatycznie pogł�bia si�, gdy zastosujemy najbardziej rygory-

styczn� definicj� obopólnej współpracy (koop2) – w grach o mniejszej nierówno�ci zarobko-

wej wci�� 40-50% gier spełnia t� definicj�, podczas gdy nie spełnia jej ani jedna gra S60-S15. 

Analogiczne wyniki odnotowujemy przy koszcie redystrybucji podatkowej wynosz�cym 

30%. Ró�nice pomi�dzy typami gier pod wzgl�dem bardziej rygorystycznie zdefiniowanej 

kooperacji (koop1, koop2), zarówno przy niskim, jak i przy wysokim koszcie redystrybucji 

politycznej, potwierdzaj� testy dokładne Fishera (p<0,05)202.  

                                                 
202 Wyniki te pozostaj� w mocy tak�e wówczas, gdy uwzgl�dnimy jedn� brakuj�c� gr� S30-S15 przy koszcie 
30% (nr 24), traktuj�c j� jako w pełni zgodn� z zało�eniem „standardowym” (por. przyp. 200 na str. 203). 
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W my�l hipotezy 4 w grach o wy�szym koszcie egzekucji podatków powinni�my ob-

serwowa� mniejszy zakres redystrybucji politycznej. Gdy koszt zmienia si� z 10 na 30% rów-

nocze�nie spada zyskowno�� niekooperacyjnych zachowa� dla U oraz wzrasta systemowe 

marnotrawstwo �rodków. O tym, �e koszt egzekucji wywarł pewien wpływ na zachowanie 

badanych, przekonuje nas ju� porównanie obu diagramów na zamieszczonym wcze�niej Rys. 

6.8. Wszystkie linie na diagramie prawym (koszt 30%) znajduj� si� powy�ej odpowiadaj�-

cych im linii na diagramie lewym (koszt 10%), co oznacza, �e niezale�nie od tego, jak rygo-

rystycznie zdefiniujemy kooperacj�, wykazywała ona tendencj� do nasilania si� przy wy�-

szym koszcie redystrybucji politycznej (cho� obserwowane tu ró�nice nie s� istotne staty-

stycznie203).  

Je�li ograniczy� uwag� do �redniego poziomu opodatkowania, ni�sza efektywno�� 

transferów podatkowych przy koszcie 30% ograniczyła redystrybucj� polityczn� jedynie w 

grach S30-S15. Wpływ ten obserwujemy przy tym zarówno w grach z pierwszym, jak i dru-

gim partnerem (Rys. 6.9)204.  

Rys. 6.9 Stopa podatkowa a koszt poboru podatku 

 a) gry z pierwszym partnerem  b) gry z drugim partnerem 

 

Uwaga: wył�czono pary, dla których utracone zostały dane przy jednym z kosztów. 

Istotny wpływ kosztu podatków na skal� redystrybucji politycznej w grach S30-S15 

potwierdzaj� dokładne testy znaków rangowanych Wilcoxona. W grach z pierwszym partne-

rem ró�nica w �redniej stopie podatku pomi�dzy kosztem 10 i 30% jest jednostronnie istotna 

                                                 
203 Ró�nica jest istotna jedynie dla najszerzej rozumianej kooperacji (koop0) i jedynie po ł�cznym uwzgl�dnieniu 
wszystkich typów gier. Dla 70 z 72 par uformowanych w toku eksperymentu (zarówno z pierwszym, jak i z 
drugim partnerem) dysponujemy zapisem gry przy obu poziomach kosztu. Przy ni�szym koszcie najszerzej ro-
zumiana kooperacja (koop0) wyst�piła w 72,9% gier, natomiast przy wy�szym koszcie w 85,7% gier. Rozpatru-
j�c wszystkie pary ł�cznie test dokładny McNemara daje jednostronnie istotne wyniki (p=0,011); dla 34 par z 
pierwszym partnerem p=0,090, a dla 36 par z drugim partnerem p=0,063. 
204 Rzucaj�ca si� w oczy ró�nica pomi�dzy grami z pierwszym i drugim partnerem to odwrócenie zale�no�ci 
pomi�dzy wysoko�ci� stóp podatkowych a rozmiarem nierówno�ci zarobkowych. Zjawisko to omówione zosta-
nie w podrozdziale „Efekt histor” na str. 220.  
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przy p=0,021, natomiast w grach z drugim partnerem przy p=0,017205. Dalekie od istotno�ci 

s� natomiast drobne ró�nice w pozostałych dwóch typach gier, tj. tych, w których uczestni-

czył S60. Mo�na powiedzie�, �e w konfrontacji z osob� dysponuj�c� najwi�kszymi �rodkami, 

gracze ubo�si (bo praktycznie to oni decyduj� o ogólnej stopie podatku) kieruj� si� dewiz� 

„koszty nie graj� roli”. Tak wi�c hipotez� 4 udaje nam si� potwierdzi� jedynie cz��ciowo. 

Koszt redystrybucji okazuje si� by� istotny jedynie wówczas, gdy B mo�e by� postrzegany 

jako „umiarkowanie zamo�ny” (S30 – w przeciwie�stwie do „bardzo zamo�nego” S60).  

>������
��
����������� 


Na podstawie wyborów dokonanych przez badanych w kwestionariuszu przetargo-

wym, ustalili�my dla ka�dego uczestnika poziom jego awersji do nierówno�ci – zarówno nie-

korzystnej (parametr �), jak i korzystnej (parametr 
)206. Dwuwymiarowy rozkład tych para-

metrów w próbie przedstawia Tab. 6.5. W nagłówkach kolumn i wierszy podano zarówno 

warto�� punktow� parametru, jak i odpowiadaj�cy jej przedział warto�ci.  

Tab. 6.5 Rozkład awersji do nierówno�ci w próbie 

  Awersja do nierówno�ci korzystnej (�) 

  0,00 
[0; 0,125) 

0,25 
[0,125; 0,375) 

0,50 
[0,375; 0,625) 

0,75 
[0,625; 1) 

Ogółem 

1 12 21 15 49 0,00 
[0; 0,375) 1,4% 16,7% 29,2% 20,8% 68,1% 

  10 1 11 0,50 
[0,375; 0,75)   13,9% 1,4% 15,3% 

  2 3 5 1,00 
[0,75; 3)   2,8% 4,2% 6,9% 

  1 6 7 4,00 
[3; +
)   1,4% 8,3% 9,7% 

1 12 34 25 72 

A
w

er
sj

a 
do

 n
ie

ró
w

no
�

ci
 n

ie
-

ko
rz

ys
tn

ej
 (�

) 

Ogółem 
1,4% 16,7% 47,2% 34,7% 100,0% 

 

Zaobserwowany rozkład awersji do nierówno�ci ra��co odbiega od tego, jaki sugeruj� 

Fehr i Schmidt (patrz Tab. 3.7 na str. 129). Przede wszystkim zdecydowana wi�kszo�� bada-

nych (68,1%) ujawnia najni�szy mo�liwy poziom awersji do nierówno�ci niekorzystnej, pod-

czas gdy z drugiej strony zdecydowana wi�kszo�� (81,9%) ujawnia siln�, b�d� wr�cz bardzo 

siln� awersj� do nierówno�ci korzystnej. Dane te ewidentnie łami� przyj�te przez Fehra i 

                                                 
205 Wyników tych w �aden sposób nie zmienia uwzgl�dnienie w analizie brakuj�cej gry S30-S15 przy koszcie 
30% (nr 24), przy podstawieniu pod ni� warto�ci zgodnych z prognoz� „standardow�” (por. przyp. 200 na str. 
203). 
206 Patrz podrozdział „Pomiar awersji do nierówno�ci” na str. 185. 
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Schmidta zało�enie, �e awersja do nierówno�ci niekorzystnej b�dzie silniejsza ni� awersja do 

nierówno�ci korzystnej (� � 
). Komórki zacieniowane na ciemnoszaro (ł�cznie 36 osób, do-

kładnie połowa próby) z cał� pewno�ci� łami� to zało�enie, podobnie jak cz��� komórek za-

cieniowanych na jasnoszaro, które szacunkowo powi�kszaj� liczb� wyborów niezgodnych z 

modelem Fehra-Schmidta o dalsze osiem przypadków207. Summa summarum ok. 44 osoby na 

72 (60% próby) łami� zało�enie � � 
. Jakkolwiek powa�ny kłopot stanowi to dla teorii cy-

towanych autorów, nie przeszkadza to jednak w wykorzystaniu zaproponowanej przez nich 

formy funkcyjnej do zdiagnozowania indywidualnej awersji do nierówno�ci.  

Oba rodzaje awersji do nierówno�ci były ze sob� istotnie, cho� niezbyt silnie skorelo-

wane dodatnio (B Kendalla = 0,288, p < 0,005). Nie stwierdzono natomiast �adnej istotnej 

korelacji pomi�dzy awersj� do nierówno�ci a którymkolwiek z pyta� kwestionariusza 

przedeksperymentalnego, dotycz�cych percepcji nierówno�ci dochodowych, roli rz�du w ich 

niwelowaniu, �ródeł biedy i bogactwa, pomocy biednym, autoidentyfikacji politycznej, czy 

satysfakcji z własnej sytuacji finansowej. Stosunek do nierówno�ci niekorzystnej okazał si� 

natomiast ró�nicowa� kobiety i m��czyzn (Rys. 6.10). Kobiety wykazywały mniej tolerancji 

dla wi�kszego zarobku partnera – minimalny poziom awersji cechował 29 na 36 m��czyzn 

(80,6%) i 20 na 36 kobiet (55,6%)208.  

Rys. 6.10 Awersja do nierówno�ci w gronie kobiet i m��czyzn 

  
 

Nie stwierdzono ró�nicy pomi�dzy płciami w przypadku awersji do nierówno�ci ko-

rzystnej (
), która ogólnie cechowała si� wi�kszym zró�nicowaniem warto�ci.  

Testowanie dwóch wariantów hipotezy 5 – o wpływie awersji do niekorzystnej nie-

równo�ci na głos podatkowy U, oraz o wpływie awersji do korzystnej nierówno�ci na przekaz 

dobrowolny B – nastr�cza powa�nych problemów, zwi�zanych z bardzo małymi liczebno-

                                                 
207 Przy zało�eniu równomiernego rozło�enia warto�ci w wyszczególnionych przedziałach.  
208 Po zdychotomizowaniu � na warto�� minimaln� i warto�ci wy�sze od minimalnej test dokładny Fishera daje 
dwustronne p=0,042.  
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�ciami odpowiednich podgrup. Tym niemniej w danych eksperymentalnych wyst�puj� pewne 

regularno�ci, które bardzo uprawdopodobniaj� hipotez� 5, zwłaszcza w aspekcie awersji do 

nierówno�ci niekorzystnej. Najpierw przyjrzymy si� zachowaniom graczy typu S15, którzy w 

całym eksperymencie wyst�powali w pozycji U.  
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Na 24 graczy S15, 14 cechowało si� minimaln� awersj� do nierówno�ci niekorzystnej 

(� 
 0,375), za� pozostałych 10 miało wy�szy poziom awersji (� > 0,375). Niestety osoby te 

bardzo nierówno rozło�yły si� pomi�dzy poszczególne typy gier rozgrywanych w danej turze 

badania, w zwi�zku z czym analizuj�c gry S30-S15 z pierwszym partnerem skazani jeste�my 

na porównywanie 4 osób o minimalnej awersji z 8 osobami o silniejszej awersji, podczas gdy 

w grach S60-S15 porównujemy 10 osób o minimalnej awersji z zaledwie 2 o silniejszej awer-

sji. Przy tak niskich liczebno�ciach wszelkie wyniki nale�y traktowa� jedynie poszlakowo.  

Tab. 6.6 	redni glos podatkowy S15 a awersja do nierówno�ci niekorzystnej (�) 

Partner pierwszy Partner drugi Typ 
gry 

Koszt 
poboru 
podatku 

Awersja do 
nierówno�ci 
niekorzystnej �red. Med. N (p) �red. Med. N (p) 

 minimalna 31,02 11,29 4 69,08 69,54 10 

 

10% wi�ksza ni� 
minimalna 69,58 79,88 8 

(0,190)  
91,83 91,83 2 

(0,182)  

[B:U] minimalna 2,92 3,75 *3 51,92 46,88 10 

30-15 30% wi�ksza ni� 
minimalna 55,17 64,00 8 

(0,012)  
94,04 94,04 2 

(0,030)  

  minimalna 18,98 5,00 *7   60,50 67,46 20   

 

Ogółem wi�ksza ni� 
minimalna 62,38 75,75 16  92,94 94,00 4  

 minimalna 74,57 82,08 *9 40,25 30,46 4 

 

10% wi�ksza ni� 
minimalna 96,46 96,46 2 

(0,018) 
40,85 37,71 8 

(0,388) 

[B:U] minimalna 70,20 81,25 10 44,25 37,33 4 

60-15 30% wi�ksza ni� 
minimalna 97,75 97,75 2 

(0,030)  
45,85 51,17 8 

(0,467)  

 minimalna 72,27 82,08 *19   42,25 37,33 8   

  Ogółem wi�ksza ni� 
minimalna 97,10 97,75 4  43,35 42,08 16  

�red.=�rednia, Med.=Mediana, N=Liczebno��, (p) = istotno�� jednostronna dokładnego testu Manna-Whitneya. 
* Jedna gra utracona w wyniku problemu technicznego. 

Najsilniejsza ró�nica w zachowaniu podatkowym pomi�dzy osobami S15 ró�ni�cymi 

si� awersj� do nierówno�ci niekorzystnej wyst�piła w grach z pierwszym partnerem typu S30, 

co szczególnie silnie zaznaczyło si� przy wysokim koszcie redystrybucji politycznej. Przy 

koszcie 10% osoby o niskiej awersji głosowały �rednio za ponad dwukrotnie ni�szymi podat-

kami, natomiast przy koszcie 30% – za prawie dwudziestokrotnie ni�szymi. Nale�y jednak 
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mie� na wzgl�dzie, �e tak du�a ró�nica wynikała najprawdopodobniej z utracenia jednej gry 

S30-S15 przy koszcie 30% (nr 24), w której S15 mógł głosowa� bardzo wysoko209.  

Rys. 6.11 Awersja S15 do nierówno�ci niekorzystnej (�) a głos podatkowy w czasie  
(gry z 1. partnerem) 

 a) gry S15-S30 

 

 b) gry S15-S60 

 

Rys. 6.12 Awersja S15 do nierówno�ci niekorzystnej (�) a cz�sto�� głosowania  
poni�ej progu (gry z 1. partnerem) 

 a) gry S15-S30 

 

 b) gry S15-S60 

 

 

Ogólna ró�nica w �rednich stanowi niejako odbicie pojedynczej rundy. Diagramy na 

Rys. 6.11. pokazuj� głosy podatkowe S15 w kolejnych rundach gier przeciwko S30 i S60. Jak 

wida�, osoby o ni�szej awersji do nierówno�ci głosowały za ni�szym podatkiem nie tylko 

�rednio w przekroju całej gry, ale tak�e w ka�dej pojedynczej rundzie.  

Jeszcze inne uj�cie tematu zawieraj� diagramy na Rys. 6.12, gdzie przedstawiono, ile 

razy S15 głosował za podatkiem poni�ej kolejnych warto�ci progowych. Przykładowo w 
                                                 
209 W utraconej grze S15 miał minimalny poziom awersji do nierówno�ci niekorzystnej, lecz mimo to jest praw-
dopodobne, �e głosował on cały czas za podatkiem 100%. Gdyby tak było w istocie, �rednia stopa podatku w tej 
kategorii nie wynosiłaby 2,92%, lecz 27,19% (zatem wyniki byłyby bardzo podobne, jak w grach przy koszcie 
10%). 
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grach S15-S30 przy koszcie 10% osoby o niskiej awersji �rednio w prawie 8 rundach głoso-

wały za podatkiem ni�szym lub równym 10%, podczas gdy osoby o wy�szej awersji tak nisko 

głosowały jedynie w dwóch rundach. Fakt, �e czerwone linie na całej długo�ci le�� poni�ej 

niebieskich oznacza, �e jakkolwiek by nie wyznacza� progu „niskiego głosu”, osoby o wy�-

szej awersji rzadziej głosuj� nisko.  
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Przygl�daj�c si� roli, jak� w zachowaniu badanych odgrywała awersja do nierówno�ci 

korzystnej, skupimy uwag� na graczach typu S60, którzy w toku całego eksperymentu wyst�-

powali w pozycji B. W gronie tym 7 osób cechowało si� awersj� nisk� (
 = 0,25), 10 osób –

wysok� (
 = 0,50), a kolejne 7 – bardzo wysok� (
 = 0,75). W my�l hipotezy 5 wy�sza awer-

sja do nierówno�ci korzystnej powinna wi�za� si� z wy�szym poziomem przekazów dobro-

wolnych. 	rednie datki w rozbiciu na poszczególne typy gier zawiera Tab. 6.7.  

Tab. 6.7 	redni przekaz S60 a awersja do nierówno�ci korzystnej (�) 

Partner pierwszy Partner drugi Typ 
gry 

Koszt 
poboru 
podatku 

Awersja do 
nierówno�ci 
korzystnej �red. Med. N �B (p) �red. Med. N �B (p) 

  niska 1,95 0,18 3 0,150 0,29 0,10 4 -0,150 

 10% wysoka 3,58 0,53 6 (0,272) 1,50 0,74 4 (0,275) 

  b. wysoka 5,41 0,83 3  0,08 0,04 4  

 niska 1,33 0,50 3 0,239 0,52 0,19 4 0,018 

30% wysoka 3,76 0,66 6 (0,164) 0,90 0,29 4 (0,471) [B:U] 
60-30 

 b. wysoka 5,69 2,08 3  0,29 0,17 4  
  niska 1,64 0,34 6  0,40 0,10 8  
 Ogółem wysoka 3,67 0,66 12  1,20 0,44 8  
  b. wysoka 5,55 1,46 6  0,19 0,13 8  

  niska 0,38 0,00 *3 -0,023 2,06 1,67 3 0,165 
 10% wysoka 1,36 0,98 4 (0,466) 3,63 0,83 6 (0,249) 
  b. wysoka 0,06 0,08 4  5,31 3,28 3  

 niska 0,12 0,04 4 0,000 1,51 0,75 3 0,111 

30% wysoka 1,26 0,58 4 (0,500) 3,08 0,63 6 (0,326) [B:U] 
60-15 

 b. wysoka 0,15 0,00 4  5,55 2,91 3  
  niska 0,23 0,00 *7  1,78 1,58 6  
 Ogółem wysoka 1,31 0,58 8  3,35 0,68 12  
  b. wysoka 0,11 0,05 8  5,43 3,10 6  

�red.=�rednia, Med.=Mediana, N=Liczebno��, �B (p) = warto�� i istotno�� jednostronna współczynnika korelacji 
rangowej �B Kendalla. 
* Jedna gra utracona w wyniku problemu technicznego. 

Jak wida� z powy�szej tabeli zwi�zek mi�dzy poziomem awersji do nierówno�ci ko-

rzystnej a �rodkami przekazanymi graczowi ubo�szemu w ka�dym przypadku daleko odbie-
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gał od statystycznej istotno�ci. Zwi�zek mi�dzy tym rodzajem awersji a zachowaniami S60 

nie był istotny tak�e przy u�yciu innych testów, przy ł�czeniu s�siednich kategorii (niezale�-

nie od tego, czy ł�czyliby�my poziom „wysoki” z „b. wysokim”, czy raczej „niski” z „wyso-

kim”), i przy zastosowaniu innych zmiennych opisuj�cych zachowanie dystrybucyjne210. Tym 

samym nie jeste�my w stanie potwierdzi� drugiej cz��ci hipotezy 5. Oczywi�cie musimy mie� 

przy tym na wzgl�dzie, �e przy tak niskich liczebno�ciach istotno�� statystyczna jest trudna 

do osi�gni�cia.  

.��$�
����������� 
D
����� ���� 
��	���
����������� 


Zgodnie z hipotez� 6 powinni�my si� spodziewa� wzajemnego reagowania B i U na 

zachowania drugiej strony. Zastosowanie reguły wzajemno�ci ka�e graczowi B „nagradza�” 

dobrowolnym przekazem pow�ci�gliwo�� podatkow� U i „kara�” wysok� roszczeniowo�� 

podatkow� zmniejszeniem b�d� powstrzymaniem si� od swobodnego transferu. Analogiczn� 

norm� mo�na odnie�� do post�powania U, „nagradzaj�cego” przekaz ze strony B niskim gło-

sem podatkowym i „karz�cym” za sk�pstwo wysokim podatkiem. W rezultacie oczekiwaliby-

�my wyst�pienia korelacji pomi�dzy �redni� wysoko�ci� głosu podatkowego U i skierowane-

go do� przez B przekazu dobrowolnego. Trzeba przy tym zauwa�y�, �e współczynnik korela-

cji liniowej Pearsona – nawet przy zało�eniu, �e zwi�zek mi�dzy zmiennymi ma charakter w 

przybli�eniu liniowy – jest pod silnym wpływem przypadków odstaj�cych od „typowego” 

zachowania. Z outlierami mamy do czynienia w obydwu zmiennych, jednak szczególnie wi-

doczne s� one w dziedzinie przekazów dobrowolnych ze strony B, których wysoko�� nie była 

ograniczona od góry. Jak mo�na si� było spodziewa�, zarówno w przypadku datku B, jak i 

głosu podatkowego U, „odstawanie” polega zasadniczo na silnym odej�ciu od zachowania 

„standardowego”. Wykresy rozrzutu datków B i głosów podatkowych U dla poszczególnych 

typów gier przedstawia Rys. 6.13. Pod ka�dym diagramem podano współczynnik korelacji 

rangowej B Kendalla.  

 

                                                 
210 Poniewa� gracze w pozycji U tak�e przekazywali kwoty na rzecz B, stworzyli�my zmienn� X1, pomniejsza-
j�c datki B o kwot�, któr� B sam otrzymał od U. Aby dodatkowo uwzgl�dni� tak�e wpływ redystrybucji poli-
tycznej, utworzyli�my zmienn� X2 poprzez dodanie do X1 �redniej kwoty, jak� B przekazał na rzecz U w podat-
kach. W �adnym wypadku nie odnotowali�my regularnego zwi�zku z awersj� do nierówno�ci korzystnej.  
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Rys. 6.13 Datek B a głos podatkowy U 
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Punkty szare = kobiety, punkty czarne = m��czy�ni. Etykiety punktów = numery gier w Aneksie. 
Linia przerywana reprezentuje regresj� liniow�. Uwaga: wykresy ró�ni� si� skal� osi pionowej (B) �redni przekaz.  
�B – współczynnik korelacji rangowej �B Kendalla (w nawiasie jednostronne prawdopodobie�stwo testowe). 
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Rys. 6.13 Datek B a głos podatkowy U (ci�g dalszy)  
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Punkty szare = kobiety, punkty czarne = m��czy�ni. Etykiety punktów = numery gier w Aneksie. 
Linia przerywana reprezentuje regresj� liniow�. Uwaga: wykresy ró�ni� si� skal� osi pionowej (B) �redni przekaz.  
�B – współczynnik korelacji rangowej �B Kendalla (w nawiasie jednostronne prawdopodobie�stwo testowe). 

W grach z pierwszym partnerem ujemna korelacja pomi�dzy �rednim roszczeniem po-

datkowym U a przeci�tn� kwot� uzyskiwan� przeze� dzi�ki dobrowolnemu transferowi ze 

strony B znajduje potwierdzenie (B Kendalla, p < 0,05) w dwóch przypadkach: S30-S15 i 

S60-S30 przy koszcie redystrybucji politycznej 10%. Przy koszcie 30% korelacja w tych 

grach nie jest istotna, cho� w parach S60-S30, wyniki znajduj� si� na granicy istotno�ci 

(p < 0,10). Mo�na powiedzie�, �e korelacj� „popsuła” tu gra nr 60, w której U głosował za 

umiarkowanymi podatkami (ranga=5), nie otrzymuj�c prawie �adnej rekompensaty ze strony 

B (ranga przekazu=1). Usuni�cie tego przypadku odstaj�cego daje B = -0,418 (p = 0,037). Z 

podobn� sytuacj� mamy do czynienia w grze S30-S15 przy koszcie 30%, gdzie skrajnie od-

staj�cym przypadkiem jest gra nr 10, w której U konsekwentnie głosował za zerowym podat-

kiem, mimo �e nie otrzymywał od B nic w zamian. Usuni�cie gry 10 nie pozwala jednak 

przekroczy� granicy istotno�ci zwi�zku211.  

W grach z drugim partnerem negatywna zale�no�� pomi�dzy poziomem głosu podat-

kowego U i przekazu dobrowolnego ze strony B widoczna jest jedynie w parach S60-S15, 

przy obydwu kosztach redystrybucji. Z do�� zaskakuj�cym rezultatem mamy natomiast do 

czynienia w przypadku gier S60-S15 z pierwszym partnerem, gdzie przy obu kosztach uzy-

skujemy dodatni� korelacj� mi�dzy datkami B a roszczeniem podatkowym U, przy czym przy 

koszcie 10% B uzyskuje istotno��, natomiast przy koszcie 30% jest bliskie istotno�ci. Korela-

cja przy koszcie 10% zawdzi�cza sw� istotno�� przede wszystkim czterem grom, w których 

S60 nie przekazali na rzecz S15 zupełnie nic, a mimo to nie spotkali si� z ich strony z rady-

kalnym głosowaniem redystrybucyjnym (gry nr 97, 105, 113 i 117). W dwóch spo�ród nich 

                                                 
211 Wła�nie w tej grupie gier utracony został zapis jednej partii (nr 24), która – jak wspomniano wcze�niej (patrz 
przyp. 200 na str. 203) – mogła by� bardzo zbli�ona do przebiegu „standardowego”. Gdyby tak rzeczywi�cie 
było, usuni�cie gry nr 10 prowadziłoby do uzyskania B = -0,418 (p = 0,037).  
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S15 zachowywali si� ideowo, tzn. mimo braku dobrej woli ze strony B głosowali za podat-

kiem niezbyt wy�rubowanym (nr 97), b�d� wr�cz bardzo niskim (nr 105). W dwóch kolej-

nych S15 zachowywali si� strategicznie, tzn. nie otrzymuj�c nic od S60, próbowali „zach�ci�” 

go do kooperacji niskim roszczeniem podatkowym, ale wobec braku reakcji ze strony bogat-

szego partnera przechodzili na głosowanie 100% (113, 117). W rezultacie w grach tych głosy 

podatkowe były �rednio najni�sze w całej grupie (rangi 1-4), podobnie jak najni�sze były 

przekazy ze strony B (wspólna ranga 1).  

Powy�sza analiza prowadzona była na danych u�rednionych, zatem sprawdzali�my, na 

ile mo�na mówi� o wypychaniu datków dobrowolnych przez przymusowe w skali całej dwu-

nastorundowej gry. Jest jednak prawdopodobne, �e reguła wzajemno�ci ujawni si� pełniej w 

skali krótkookresowej, tj. przy skupieniu uwagi na zachowaniach graczy w poszczególnych 

rundach. Dla porównywalno�ci jako miar� korelacji zachowali�my B Kendalla, cho� w tym 

wypadku bardziej wskazane byłoby zastosowanie jakiej� miary asymetrycznej (w pojedynczej 

rundzie ze wzgl�du na kolejno�� ruchów to B reaguje datkiem na głos podatkowy U). Współ-

czynniki korelacji w poszczególnych grach zawiera Tab. 6.8.  

Tab. 6.8 Korelacja mi�dzy głosem podatkowym U a datkiem B w kolejnych rundach 

 Partner pierwszy Partner drugi 

 S30-S15 S60-S30 S60-S15 S30-S15 S60-S30 S60-S15 

Runda 10% 30% 10% 30% 10% 30% 10% 30% 10% 30% 10% 30% 

1 -,435 -,260 -,155 -,458 ,265 ,238 ,020 -,090 ,076 ,158 -,145 -,376 

2 -,199 -,364 -,342 -,721 ,119 ,391 ,478 ,000 -,020 -,140 -,365 -,197 

3 -,605 -,285 -,640 -,618 ,074 ,122 -,270 -,307 -,117 -,398 -,650 -,421 

4 -,621 -,376 -,594 -,829 ,298 ,317 ,000 -,336 -,248 -,092 -,810 -,500 

5 -,352 -,466 -,737 -,770 ,031 -,203 ,460 -,228 -,037 ,026 -,719 -,668 

6 -,377 -,123 -,708 -,460 ,132 -,024 -,235 ,147 -,150 ,077 -,360 -,218 

7 -,513 -,412 -,495 -,454 -,175 ,068 -,192 ,000 ,114 -,145 -,539 -,383 

8 -,525 -,440 -,588 -,663 -,280 ,042 -,068 -,109 -,019 ,146 -,579 -,361 

9 -,318 -,396 -,568 -,466 ,396 ,409 -,297 -,235 -,156 -,064 -,518 -,586 

10 -,595 -,274 -,626 -,315 -,074 ,184 ,329 -,343 -,267 -,052 -,406 -,679 

11 -,277 -,412 -,468 -,464 -,118 ,298 ,283 -,675 -,303 ,062 -,706 -,652 

12 -,024 ,110 -,084 -,244 ,320 ,313 ,253 ,059 -,117 -,112 -,166 -,391 

U�yto �B Kendalla. Negatywne korelacje istotne przy p < 0,05 oznaczono jasnoszarym tłem,  
przy p < 0,01 – ciemnoszarym; dodatnie korelacje istotne przy p < 0,05 oznaczono tłem �ółtym.  

Jak mo�na odczyta� z powy�szego zestawienia, analiza konkretnych rund potwierdza 

negatywne korelacje zaobserwowane na poziomie u�rednionym (gry S30-S15 i S60-S30 przy 

koszcie 10% z pierwszym partnerem, oraz S60-S15 przy obu kosztach z drugim partnerem). 
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Ponadto bardzo wyra�nie ujawnia si� negatywny zwi�zek mi�dzy poziomem głosu podatko-

wego U i datku ze strony B w parach S60-S30 przy koszcie 10%. Z kolei w parach S30-S15 

negatywne korelacje wyst�puj� co prawda we wszystkich rundach z wyj�tkiem ostatniej, ale 

tylko w czterech s� istotne (p < 0,05).  

Warto zwróci� uwag�, �e w przekroju wszystkich gier, tylko dwakro� mamy do czy-

nienia z istotn� pozytywn� korelacj� – w grach z drugim partnerem przy zarobkach S30-S15 i 

koszcie egzekucji podatku na poziomie 10%. Nie obserwujemy natomiast istotnej pozytywnej 

korelacji w �adnej z rund gry S60-S15 z pierwszym partnerem, które cechowały si� nieocze-

kiwan� pozytywn� korelacj� na poziomie u�rednionym. T� ostatni� mo�emy zatem w pewnej 

mierze przypisa� zniekształceniu danych zwi�zanych z agregacj�. Odnotowa� mo�emy te� 

przy okazji, �e �adnej istotnej korelacji nie odnotowano w ostatniej rundzie którejkolwiek z 

gier.  

Reasumuj�c, hipoteza 6 znajduje jedynie cz��ciowe potwierdzenie w danych ekspe-

rymentalnych. Przy tym reguła wzajemno�ci silniejszy wyraz znajduje w perspektywie krót-

kookresowej (bezpo�rednie reakcje B na zachowanie U w pojedynczych rundach) ni� w per-

spektywie długookresowej (obejmuj�cej cał� gr�).  

;�� ������ 
 ������������


Ogólnie w toku eksperymentu wyra�nie widoczna jest ci�gło�� zachowania poszcze-

gólnych osób w kolejnych grach. Szczególnie silne podobie�stwo wyst�puje pomi�dzy decy-

zjami podejmowanymi w dwóch grach z tym samym partnerem. Kolejne tabele pokazuj� ko-

relacje pomi�dzy „znacz�cymi” decyzjami poszczególnych kategorii graczy, tj. pomi�dzy 

głosami podatkowymi graczy w roli U, jak równie� pomi�dzy datkami dobrowolnymi graczy 

w pozycji B.  
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Tab. 6.9 Skorelowanie głosów podatkowych S15 w poszczególnych grach  
(� Spearmana) 

Partner  S30 S60 
 Koszt 10% 30% 10% 30% 

1,000 0,771 0,550 0,598 
10% 

. (0,000) (0,003) (0,001) 

0,771 1,000 0,687 0,797 
S30 

30% 
(0,000) . (0,000) (0,000) 

0,550 0,687 1,000 0,892 
10% 

(0,003) (0,000) . (0,000) 

0,598 0,797 0,892 1,000 
S60 

30% 
(0,001) (0,000) (0,000) . 

W nawiasach jednostronne prawdopodobie�stwo testowe.  

Tab. 6.10 Skorelowanie datków S60 w poszczególnych grach (� Spearmana) 

Partner  S30 S15 
 Koszt 10% 30% 10% 30% 

1,000 0,719 0,379 0,507 
10% 

. (0,000) (0,037) (0,006) 

0,719 1,000 0,669 0,651 
S30 

30% (0,000) . (0,000) (0,000) 

0,379 0,669 1,000 0,834 
10% (0,037) (0,000) . (0,000) 

0,507 0,651 0,834 1,000 
S15 

30% (0,006) (0,000) (0,000) . 

W nawiasach jednostronne prawdopodobie�stwo testowe.  

W przypadku graczy S15, którzy przez cał� sesj� wyst�powali w roli U, obserwujemy 

istotne korelacje pomi�dzy ich zachowaniem w referendum podatkowym w poszczególnych 

grach. Podobnie w przypadku graczy S60, którzy cały czas znajdowali si� w pozycji B, mamy 

do czynienia ze skorelowaniem datków, jakie przekazywali oni w kolejnych partiach. Znacz�-

ce jest przy tym, �e korelacje s� istotne nie tylko pomi�dzy zachowaniami w dwóch grach z 

tym samym partnerem, ale tak�e pomi�dzy partiami rozgrywanymi z ró�nymi partnerami.  

S30 wyst�powali w eksperymencie w dwojakiej roli – grali jako B przeciwko S15, a 

jako U przeciwko S60. Powstaje pytanie, ich czy zachowanie w obu pozycjach tak�e było ze 

sob� skorelowane. W Tab. 6.11 zestawiono współczynniki korelacji pomi�dzy przekazami 

dobrowolnymi S30 w grach z S15, jak równie� decyzjami podatkowymi w grach z S60. O ile 

w obr�bie gier z tym samym partnerem korelacje s� tak samo istotne jak te omawiane po-

przednio przy decyzjach S15 i S60, o tyle nie osi�ga statystycznej istotno�ci (cho� jest jej 

bliski) zwi�zek pomi�dzy zachowaniem podatkowym w pozycji U i zachowaniem charyta-
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tywnym w pozycji B. Warto jednak zauwa�y�, �e zwi�zek ten jest negatywny, czyli wy�sze-

mu głosowi podatkowemu w grze przeciwko bogatszemu partnerowi, towarzyszy �rednio 

ni�szy datek przekazany graczowi ubo�szemu.  

Tab. 6.11 Skorelowanie decyzji S30 w poszczególnych grach (� Spearmana) 

Partner   S15 S60 

 Koszt  10% 30% 10% 30% 

   datek S30 głos podatkowy S30 

1,000 0,656 -0,275 -0,012 
10% 

. (0,000) (0,097) (0,477) 

0,656 1,000 -0,318 -0,188 
S15 

30% da
te

k 
S

30
 

(0,000) . (0,070) (0,195) 

-0,275 -0,318 1,000 0,786 
10% 

(0,097) (0,070) . (0,000) 

-0,012 -0,188 0,786 1,000 
S60 

30% gł
os

 p
od

at
-

ko
w

y 
S

30
 

(0,477) (0,195) (0,000) . 

W nawiasach jednostronne prawdopodobie�stwo testowe.  

1'��	 
 ��	�������


W podrozdziale po�wi�conym wpływowi kosztów systemu podatkowego na zachowa-

nia redystrybucyjne zasygnalizowali�my ju� obecno�� w danych silnego efektu historyczne-

go, polegaj�cego na odmiennym zachowaniu osób ró�ni�cych si� histori� gier212. Na Rys. 

6.14 zestawiono przebieg gier w parach o najmniejszej (S30-S15, linia przerywana) i naj-

wi�kszej (S60-S15, linia ci�gła) nierówno�ci zarobkowej. Diagramy z lewej i prawej strony 

przedstawiaj� odpowiednio gry z pierwszym i drugim partnerem (na górze – przy koszcie 

10%, na dole – przy koszcie 30%). Kluczowym czynnikiem ró�nicuj�cym gry z pierwszym i 

drugim partnerem jest dotychczasowe do�wiadczenie uzyskane w toku sesji. O ile w grach z 

pierwszym partnerem mamy do czynienia z zasadniczo niedo�wiadczonymi osobami (tj. roz-

grywaj�cymi albo swoj� pierwsz� gr� w ogóle213, albo drug� gr� – ale w ramach takiej samej 

nierówno�ci zarobkowej), o tyle do gier z drugim partnerem (ró�ni�cym si� od pierwszego 

zarobkiem) osoby podchodz� bogatsze o do�wiadczenie zdobyte w swojej pierwszej parze. W 

grach S30-S15 z drugim partnerem, zarówno S30, jak i S15 maj� ju� za sob� do�wiadczenie 

gry z S60; podobnie w grach S60-S15 z drugim partnerem obie osoby maj� ju� na koncie gr� 

z S30.  

                                                 
212 Rodzaje eksperymentalnej historii dla poszczególnych typów graczy zob. podrozdział „Harmonogram sesji” 
na str. 187.  
213 Pomijaj�c czterorundow� gr� próbn�. 
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Rys. 6.14 Wpływ historii na głos podatkowy S15 
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Zacznijmy od gier z pierwszym partnerem. Jak wida�, roszczenie podatkowe S15 jest 

silniejsze w warunkach wi�kszej nierówno�ci zarobkowej – i jest tak nie tylko w przekroju 

całej partii, ale tak�e w ka�dej pojedynczej rundzie (ci�gła linia S60-S15 zawsze powy�ej 

przerywanej linii S30-S15)214. Sytuacja diametralnie odmienia si� jednak po przej�ciu do gier 

z drugim partnerem. Zmiana jest tak silna, �e dochodzi wr�cz do odwrócenia porz�dku – tym 

razem to w parach o mniejszej nierówno�ci zarobkowej, S15 zachowuj� si� bardziej roszcze-

niowo. Dochodzi wr�cz do tego, �e przy ł�cznej analizie wszystkich gier (zarówno z pierw-

szym, jak i drugim partnerem), gry S30-S15 przy koszcie 10% cechuj� si� najwy�szym po-

ziomem redystrybucji politycznej! 	redni głos podatkowy S15 wynosi w nich 65%, podczas 

gdy dopiero na drugim miejscu plasuj� si� gry S60-S15 przy koszcie 30%, ze �rednim głosem 

podatkowym S15 na poziomie 60%. Jakkolwiek nale�ało si� spodziewa� pewnego efektu 

historycznego215, to jednak jego rzeczywista skala jest zaskakuj�ca. W Tab. 6.12 uzupełniamy 

powy�szy wykres porównaniem �rednich i median głosu podatkowego S15 w obu fazach ba-

dania.  

W szczególno�ci uderzaj�cy jest kontrast w zachowaniu S15 w grach o du�ej nierów-

no�ci zarobkowej. Przyst�puj�c do gry „na �wie�o” (pierwszy partner), ubodzy mieli bardzo 

                                                 
214 Przy koszcie 30% test dokładny Manna Whitneya daje we wszystkich rundach ró�nice jednostronnie istotne 
przy p < 0,05 (z wyj�tkiem rundy 5, dla której p = 0,053). Przy koszcie 10% ró�nice okazuj� si� istotne w run-
dach 5, 8, 9, 10 i 11.  
215 Peyton Young cytuje wyniki eksperymentu Rotha i Schoumakera, w którym skupili si� oni wprost na tym, jak 
wst�pne do�wiadczenia negocjacyjne wpływaj� na dalsze zachowanie uczestników w pó�niejszych rundach 
negocjacji. Wpływ ten okazał si� bardzo silny – zwyczaj ukształtowany w pierwotnej fazie gry cz�sto akcepto-
wany był pó�niej przez badanych nawet wbrew ich czytelnemu interesowi własnemu [Young 2003: 182-3].  
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wysokie roszczenia podatkowe, które przejawiaj� si� w �rednich głosach podatkowych na 

poziomie 78,6% (przy koszcie 10%) i 74,8% (przy koszcie 30%). Tymczasem ubodzy maj�cy 

ju� za sob� do�wiadczenie gier z S30 (drugi partner), objawili radykalnie mniejsze roszczenia 

podatkowe, lokuj�c je na poziomie 40,7% przy ni�szym koszcie i 45,3% przy wy�szym.  

Tab. 6.12 Głos podatkowy S15 w grach z pierwszym i drugim partnerem 

Partner pierwszy Partner drugi 
Koszt Typ pary 

�rednia Mediana �rednia Mediana 

S30-S15 56,7°  75,2° 72,9* 77,7* 
10% 

S60-S15 78,6* 88,3* 40,7° 37,7° 

S30-S15 40,9° 39,2° 58,9* 67,5* 
30% 

S60-S15 74,8* 83,8* 45,3° 50,8° 

S15 przechodzili przez sekwencj�: ° S30�S60, * S30�S60. 

Powstaje pytanie, czy zaobserwowan� ró�nic� przypisa� mo�na interakcji nierówno�ci 

zarobkowej z kolejno�ci� partnerów, czy raczej jest to wynik specyficznego składu osobowe-

go podgrup S15 ró�ni�cych si� histori�. Nie mo�na bowiem wykluczy�, �e ubodzy, którzy 

przechodzili przez sekwencj� S60�S30 cechowali si� a priori wy�szym poziomem roszcze-

niowo�ci od ubogich, którzy przechodzili przez sekwencj� S30�S60. W takim wypadku 

wy�sze podatki w grach S60-S15 z pierwszym partnerem i w grach S30-S15 z drugim partne-

rem wynikałyby wła�nie z faktu, �e ubodzy uczestnicy tych gier (S15 przechodz�cy przez 

sekwencj� S60�S30) byli silniej nastawieni na redystrybucj� polityczn�. Aby upewni� si� co 

do tego, obie podgrupy S15 porównali�my pod wzgl�dem odpowiedzi na pytania zadane w 

kwestionariuszu przedeksperymentalnym, jak równie� pod wzgl�dem awersji do nierówno�ci 

niekorzystnej. Z kilkoma wyj�tkami nie stwierdzono mi�dzy podgrupami znacz�cych ró�nic. 

Tam, gdzie ró�nice wyst�piły, osoby przechodz�ce przez sekwencj� S60�S30 (a wi�c zaczy-

naj�ce sesj� od du�ej nierówno�ci zarobkowej) kładły wi�kszy nacisk na pracowito�� jako 

�ródło bogactwa ludzi, oraz cechowały si� wyra�nie ni�szym poziomem awersji do nierówno-

�ci niekorzystnej216 (Tab. 6.13).  

                                                 
216 Ró�nica ta, cho� czysto przypadkowa, okazała si� na tyle silna, by da� istotny wynik przy te�cie dokładnym 
Manna-Whitneya (p = 0,029).  
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Tab. 6.13 Awersja S15 do nierówno�ci niekorzystnej 

Awersja do nierówno�ci niekorzystnej (�) Sekwencja 
partnerów 0,0 0,5 1,0 4,0 

S60�S30 10 1  1 

S30�S60 4 4  4 

W komórkach podano liczebno�ci. 

Szczególnie znacz�ca jest ta druga ró�nica, poniewa� sugeruje ona, �e ze wzgl�du na 

skład osobowy obu podgrup, to raczej przy sekwencji S60�S30 powinni�my si� spodziewa� 

generalnie ni�szych roszcze� podatkowych ze strony S15. W rzeczywisto�ci jest jednak do-

kładnie na odwrót, co pozwala stwierdzi�, �e mieli�my do czynienia z rzeczywistym efektem 

historycznym (objawiaj�cym si� interakcj� nierówno�ci zarobkowej i sekwencji partnerów), 

który wyst�pił wbrew znacz�cej ró�nicy w składzie obu podgrup S15, oddziałuj�cej w prze-

ciwnym kierunku.  

Poniewa� nie przewidywali�my a priori wyst�pienia tak silnego efektu historycznego, 

nie został on uj�ty w osobn� hipotez� badawcz�. W tym miejscu zaproponujemy jedynie in-

terpretacj� tego efektu, która wydaje nam si� najbardziej prawdopodobna. Wyniki zaprezen-

towane w podrozdziale „Sprawiedliwe płace” (str. 195) dowodz�, �e „za zasłon� niewiedzy” 

badani uznawali na ogół, �e najsprawiedliwszym podziałem płac jest podział proporcjonalny 

do wykonanej pracy, co oznacza, �e w toku wła�ciwej sesji eksperymentalnej reguła sprawie-

dliwo�ci nakazywała ubogim głosowa� wbrew własnemu interesowi materialnemu, by za-

chowa� pierwotn� ró�nic� zarobków. Jednak, jak głosi przysłowie, okazja czyni złodzieja, za� 

prawdopodobie�stwo złamania normy jest tym wi�ksze, im silniejsza jest pokusa. S15, którzy 

na samym pocz�tku natrafili na S60, poddawani byli od razu du�ej pokusie: po pierwsze, przy 

takiej nierówno�ci zarobków redystrybucja polityczna przynosiła ubogim wysokie profity 

nawet przy koszcie wynosz�cym 30%; po drugie, wymuszenie �rodków na czterokrotnie bo-

gatszym partnerze wydawało si� relatywnie nieszkodliwe. Je�li wi�c nawet przed przyst�pie-

niem do gry badani mieli jaki� opór przed wyzyskiwaniem bogatszego partnera, to w toku 

pierwszych dwóch gier z S60 opór ten musiał zosta� znacznie osłabiony i gdy w drugiej fazie 

trafili na S30, znacznie łatwiej było im porzuci� domnieman� norm� sprawiedliwego podzia-

łu. Z tej perspektywy zupełnie inaczej wygl�dał sytuacja tej podgrupy S15, która przechodz�c 

przez sekwencj� partnerów S30�S60, w pierwszych grach nie miała ani tyle do zyskania 

materialnie, ani te� wysokie roszczenia podatkowe nie były tak łatwe do usprawiedliwienia w 

konfrontacji z partnerem, którego zarobek był raczej �redni ni� wysoki. Mo�na powiedzie�, �e 

tym sposobem S15 nauczyli si� zachowywa� w pewnej mierze norm� sprawiedliwego podzia-

łu i kiedy w drugiej fazie zostali skonfrontowani z S60, łatwiej było im oprze� si� pokusie.  
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Na zako�czenie rozwa�ymy zwi�zek pomi�dzy bezstronnymi normami sprawiedliwe-

go podziału, proponowanymi przez badanych za zasłon� niewiedzy, a ich rzeczywistym za-

chowaniem w toku sesji eksperymentalnej.  

Osoby w pozycji U mogły oddziaływa� na ko�cowy dochód B dwojako: zmniejsza� 

go poprzez głos podatkowy i/lub powi�ksza� go poprzez dobrowolny datek. Aby ustali�, jak 

ich wybory miały si� do zadeklarowanej wcze�niej normy sprawiedliwo�ci, trzeba ustali�, 

jaki dochód uzyskałby B, gdyby zale�ało to wył�cznie od działa� U. W tym celu wyzerowali-

�my wszystkie głosy podatkowe B, oraz wszystkie datki przekazane przeze� na rzecz U i na 

nowo obliczyli�my dochód B przy tak zmodyfikowanych danych. Ten zmodyfikowany do-

chód porównali�my nast�pnie z kwot�, jak� U proponował w ramach podziału 105 złotych dla 

osoby, która wykonała prac� tak� jak B217. Z analizy wykluczyli�my przy tym te gry, w któ-

rych suma rzeczywistych zarobków pocz�tkowych nie wystarczała na zapewnienie obydwu 

graczom wypłat sprawiedliwych według U218, jak równie� gry, w których sprawiedliwa płaca 

B była wy�sza od jego rzeczywistej wypłaty pierwotnej. To pierwsze wykluczenie gwarantu-

je, �e aby post�pi� sprawiedliwie wzgl�dem bogatszego partnera U nie musiał rezygnowa� z 

własnego usprawiedliwionego interesu, to drugie za� – �e zachowanie normy sprawiedliwego 

podziału nie wymagało od U przekazywania jakichkolwiek datków, a jedynie powstrzymania 

si� od redystrybucji politycznej. Poniewa� wcze�niej wyzerowali�my datki B na rzecz U, nie 

naruszała sprawiedliwo�ci tak�e sytuacja, w której B dobrowolnie schodził poni�ej swojej 

sprawiedliwej płacy, a U to akceptował.  

Wzi�wszy pod uwag� pierwsz� z serii czterech gier, wyniki analizy zachowania gra-

czy w roli U wypadły nast�puj�co. Na 35 gier w 29 suma pierwotnych zarobków wystarczała 

na zapewnienie płac sprawiedliwych w opinii U i w �adnej z tych gier sprawiedliwa płaca B 

nie przekraczała jego zarobku pierwotnego. 29 ubogich miało wi�c idealn� okazj� do zagrania 

zgodnie z zadeklarowan� wcze�niej norm� sprawiedliwego podziału. W rzeczywisto�ci uczy-

niło tak 8 osób (28%), podczas gdy pozostałe 21 (72%) odeszło od normy na rzecz interesu 

własnego. Jak mo�na si� spodziewa�, łamanie reguły szczególnie silne było w przypadku gier 

o najwi�kszej nierówno�ci zarobkowej, tj. S60-S15, w których na jedena�cie gier spełniaj�-

cych zało�enia tylko w jednej S15 wykazał si� sprawiedliw� pow�ci�gliwo�ci�. W pozosta-

łych dziesi�ciu grach, w których gracze S15 naruszyli aprioryczn� norm�, naruszenia te miały 

                                                 
217 Je�li U znajdował si� w parze z S30, wówczas pod uwag� brana była cz��� 105 złotych, jak� U proponował 
za rozwi�zanie dwóch arkuszy kodowych, je�li partnerem był S60 – kwot�, jak� U proponował za rozwi�zanie 4 
arkuszy.  
218 Przykładowo je�li S15 postulowałby 20 złotych za rozwi�zanie 1 arkusza i 30 złotych za rozwi�zanie 2 arku-
szy, wówczas na spełnienie tego postulatu potrzebne byłoby 50 złotych, podczas gdy suma rzeczywistych zarob-
ków w grze S30-S15 wynosiła jedynie 30+15=45 złotych.  
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powa�n� skal� – w siedmiu przypadkach S15 zani�yli dochód B o ponad 10 złotych w sto-

sunku do płacy sprawiedliwej.  

W Tab. 6.14 zestawiono, jak� liczb� okazji do sprawiedliwego zachowania mieli gra-

cze w pozycji U (wiersze) – i w ilu z nich zachowali si� zgodnie z postulowan� przez siebie 

norm� dystrybutywn� (kolumny). Jako �e ka�dy S15 uczestniczył w czterech grach jako U, 

liczba sposobno�ci potencjalnie zawierała si� pomi�dzy 0 (gdy �adna gra nie sprzyjała spra-

wiedliwym zachowaniom) a 4 (gdy wszystkie gry były sprzyjaj�ce). Z liczebno�ci zawartych 

w ostatniej kolumnie tabeli (Ogółem), mo�emy odczyta�, �e spo�ród graczy S15 tylko jedna 

osoba w �adnej z gier nie miała warunków sprzyjaj�cych zachowaniu normy; osiem osób 

miało dwie sposobno�ci, jedna – trzy, a czterna�cie osób miało sprzyjaj�ce warunki we 

wszystkich czterech grach. Ogólnie zatem 23 osoby miały przynajmniej dwie sposobno�ci do 

sprawiedliwego zachowania. Z tego grona tylko 8 osób (35%) wykorzystało cho� jedn� z 

nich.  

Gracze S30 znajdowali si� w pozycji U tylko w dwóch grach (przeciwko S60, przy 

koszcie 10% i 30%), tote� liczba gier sprzyjaj�cych sprawiedliwemu zachowaniu potencjalnie 

mie�ciła si� mi�dzy 0 a 2. Ogólnie 19 graczy miało sposobno�� do zachowania normy w obu 

swoich grach, z czego 7 (37%) skorzystało z obu sposobno�ci, podczas gdy pozostałe 12 

(63%) zawsze wybierało interes własny.  

Rozpatruj�c zachowania S15 i S30 ł�cznie, mamy ogółem 113 gier, w których wyst�-

piły warunki sprzyjaj�ce zachowaniu normy sprawiedliwego podziału. Z tej liczby sprawie-

dliwe zachowanie U odnotowali�my w 30 grach (27%)219.  

Tab. 6.14 Sposobno�ci do sprawiedliwego zachowania wykorzystane przez U 

Liczba sprawiedliwych zachowa� U Typ  
gracza 

Liczba  
sposobno�ci 0 1 2 3 

Ogółem 

0 1    1 
2 3  5  8 
3 1    1 
4 11 1 1 1 14 

S15 

Ogółem 16 1 6 1 24 

0 5    5 
2 12  7  19 S30 

Ogółem 17  7  24 
 

                                                 
219 Liczb� sprzyjaj�cych gier uzyskujemy mno��c liczebno�ci brzegowe z ostatniej kolumny „Ogółem” przez 
liczb� sposobno�ci. Dla S15 mamy wi�c: 1×0 + 8×2 + 1×3 + 14×4 = 75, za� dla S30: 5×0 + 19×2 = 38 (razem 
75 + 38 = 113). Podobnie liczb� gier, w których U zachował norm� sprawiedliwo�ci, uzyskujemy mno��c li-
czebno�ci brzegowe w wierszach „Ogółem” przez liczb� sprawiedliwych zachowa� U. Dla S15 mamy wi�c: 
16×0 + 1×1 + 6×2 + 1×3 = 16, za� dla S30: 17×0 + 7×2 = 14 (razem 16 +14 = 30). 
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Dla dopełnienia obrazu z podobnej perspektywy dobrze byłoby przyjrze� si� tak�e za-

chowaniom graczy w pozycji B. Problem polega jednak na tym, �e graczom bogatszym 

znacznie trudniej było naruszy� norm� dystrybutywn� ze wzgl�du na to, i� norma raczej kon-

serwowała istniej�c� ró�nic� zarobków, a ponadto gracze B nie mieli �adnej mo�liwo�ci wy-

muszenia �rodków od U. W jakich zatem warunkach graczowi B mo�na by zarzuci� złamanie 

własnej normy sprawiedliwego podziału? Jedynie wówczas, gdy w grze było wystarczaj�co 

du�o �rodków na pokrycie sprawiedliwych płac obu graczy, a ponadto po redystrybucji poli-

tycznej spowodowanej przez U, U wci�� miałby dochód ni�szy od sprawiedliwego, podczas 

gdy B miałby dochód wy�szy od sprawiedliwego (je�li nadwy�ka byłaby wystarczaj�co du�a, 

B mógłby całkowicie zlikwidowa� niesprawiedliwy niedostatek U; przy mniejszej nadwy�ce 

mógłby przynajmniej ten niedostatek cz��ciowo złagodzi�). Gdyby w tych warunkach B za-

niechał przekazania odpowiedniego datku, stanowiłoby to jednoznaczne naruszenie normy. 

Powy�sze warunki spełnione były zaledwie dla trzech graczy S60 w obydwu ich grach prze-

ciwko S30220. Z tego w�skiego grona jeden gracz (pseudonim „bask”) zupełnie porzucił nor-

m� sprawiedliwo�ci na rzecz interesu własnego, w obydwu grach wykorzystuj�c prawie do 

maksimum pow�ci�gliwo�� podatkow� gracza ubo�szego. Dla odmiany drugi z graczy 

(„grad”) w obydwu sytuacjach zado��uczynił sprawiedliwo�ci, przekazuj�c zreszt� kwoty 

znacznie wy�sze ni� wymagałaby tego zadeklarowana przeze� norma. Wreszcie trzeci gracz 

(„kadr”) w obu grach przekazał mniej wi�cej jedn� trzeci� „nale�nej” kwoty, cho� przy kosz-

cie 10% był w stanie przekaza� cał� sum�, a przy koszcie 30% jej połow� (Tab. 6.15).  

                                                 
220 Były to gry bask-belg (85, 86), grad-grek (57, 58), oraz kadr-kent (83, 84).  
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Tab. 6.15 Zachowanie S60 w warunkach „testuj�cych” sprawiedliwo�� 

Para bask-belg 
S60-S30 

grad-grek 
S60-S30 

kadr-kent 
S60-S30 

Koszt 10% 30% 10% 30% 10% 30% 

Deklarowany przez S60  
sprawiedliwy podział płac  
(S60 – S30) 

55 zł – 35 zł 50 zł – 35 zł 50 zł – 35 zł 

Kwota, jak� S60 mógł przeka-
za�, nie uszczuplaj�c swojej 
sprawiedliwej płacy* 

4,55 4,29 9,99 10,00 1,67 2,28 

Kwota, jakiej brakowało S30 do 
sprawiedliwej płacy*  4,76 4,96 5,00 5,00 0,52 4,59 

Kwota rzeczywi�cie przekazana 
przez S60** 0,02 0,17 15,41 14,58 0,15 1,69 

* Po uwzgl�dnieniu redystrybucji politycznej spowodowanej przez U. 
** Uwzgl�dniaj�c zarówno datki bezpo�rednie, jak i transfery podatkowe spowodowane niezerowym głosem B.  

Niew�tpliwie przypadki uj�te w powy�szej tabeli mog� mie� znaczenie wył�cznie ilu-

stracyjne, dostarczaj�c akurat przykładów skrajnie odmiennych zachowa� gracza bogatszego. 

Aby miarodajnie zbada� gotowo�� do spełnienia normy sprawiedliwego podziału przez gra-

czy dysponuj�cych w parze wi�kszymi �rodkami, konieczne byłoby skonstruowanie sytuacji 

eksperymentalnej, daj�cej im wi�ksze mo�liwo�ci naruszenia normy. W grze redystrybucyjnej 

b�d�cej podstaw� naszego eksperymentu mo�liwo�ci takie mieli przede wszystkim gracze 

ubo�si i – jak wykazali�my powy�ej – masowo z tych mo�liwo�ci korzystali.  
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Po zako�czeniu eksperymentu badani wypełniali krótki kwestionariusz, w którym za-

pytani zostali m. in. o trzy sprawy:  

1. Jakim kryterium kierowali si� przy wyborze poziomu podatków/datków? 

2. Jak podsumowaliby zachowanie swoich partnerów w grze? 

3. Co zaproponowaliby partnerom, gdyby istniała mo�liwo�� wzajemnej komunika-

cji?221 

Zestawienie odpowiedzi na pytanie o własne motywacje zawiera Tab. 6.16.  

                                                 
221 Pełny zapis odpowiedzi zamieszczony jest w Aneksie na str. 309.  
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Tab. 6.16 Motywy własnego post�powania222 

Gracz S15 Gracz S30 Gracz S60 Ogółem Kryteria decyzji dotycz�cych 
podatków i datków 

N % N % N % N % 

interes własny 17 70,8% 9 37,5% 11 45,8% 37 51,4% 

wzajemno�� 5 20,8% 9 37,5% 12 50,0% 26 36,1% 

minimalizacja straty społecznej 6 25,0% 8 33,3% 6 25,0% 20 27,8% 

minimalizacja straty własnej 1 4,2% 4 16,7% 4 16,7% 9 12,5% 

wyrównanie dochodów 2 8,3% 2 8,3% 1 4,2% 5 6,9% 

ch�� pomocy (ubo�szemu)     3 12,5% 1 4,2% 4 5,6% 

ró�nica dochodów 1 4,2% 2 8,3% 1 4,2% 4 5,6% 

to zale�y     3 12,5%     3 4,2% 

unikanie eksploatacji bogatego 2 8,3%     1 4,2% 3 4,2% 

(brak odpowiedzi) 1 4,2% 1 4,2%     2 2,8% 

sprawiedliwo��     1 4,2%     1 1,4% 

Ogółem 24  24  24  72  

Kategoryzacja pytania otwartego.  
Procenty nie sumuj� si� do 100 poniewa� badani mogli wskaza� wi�cej ni� jeden motyw.  

We wszystkich grupach zarobkowych jedn� ze zdecydowanie najcz��ciej deklarowa-

nych motywacji post�powania było odwołanie si� do interesu własnego. Jest przy tym charak-

terystyczne, �e motyw ten najsilniej zaznaczył sw� obecno�� w wypowiedziach osób o naj-

ni�szych zarobkach. Osoby te z kolei najrzadziej deklarowały ch�� odwzajemniania zacho-

wa� partnera, na co wyra�nienie cz��ciej wskazywano w najwy�szej grupie zarobkowej. Naj-

prawdopodobniejszym wyja�nieniem ró�nicy w deklarowanej wzajemno�ci zachowa� jest 

fakt, �e ze wzgl�du na chronologi� pojedynczej rundy datek dobrowolny traktowa� mo�na 

jako reakcj� na stop� podatku ustalon� w referendum. Co ciekawe, we wszystkich grupach 

zbli�ona liczba osób zwracała uwag� na ch�� zminimalizowania straty społecznej wynikłej z 

nieefektywno�ci transferów podatkowych. Szczególnie silny nacisk poło�ył na to uczestnik o 

pseudonimie „grad” (S60) – jest to sk�din�d przypadek gracza, u którego motyw sprawiedli-

wo�ci/altruizmu wyra�nie przewa�ał nad interesem własnym:  

Zale�ało mi, �eby jak najmniej pieni�dzy zostało w systemie: lepiej �eby je dostał 

współtowarzysz ni� �eby przepadły bezpowrotnie. Nie zale�ało mi na maksymalizacji 

zysku, poniewa� tylko przypadkiem dostałem 60zł (wykonana praca nie była ade-

kwatna do wynagrodzenia)223.  

                                                 
222 Zawarte w tabeli procenty nale�y traktowa� raczej jako dolne granice wyst�powania danej motywacji, ponie-
wa� badani mogli odnosi� si� do swoich motywacji tak�e w innych pytaniach.  
223 Za zasłon� niewiedzy „grad” proponował podział 105 zł. dowarto�ciowuj�cy ni�sze poziomy wysiłku. Dla 
wykonawców 1, 2 i 4 zada� proponował odpowiednio 20, 35 i 50 złotych (współczynnik tendencyjno�ci =0,92).  
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Spojrzenie na efektywno�� od strony U zawiera z kolei wypowied� „golfa” (S15), któ-

ry był drugim partnerem „grada”224:  

Przede wszystkim [kierowałem si�] tym, by mój zysk nie wi�zał si� z jej [tj. dru-

giej osoby –SC.] zbyt wysok� strat�. Przyzna� jednak musz�, �e przywi�zywałem do 

tego wi�ksz� wag� w przypadku osób z 30 zł ni� osób (osoby?) z 60 zł. St�d: kolej-

nym kryterium było dla mnie unikanie nadmiernych dysproporcji. 

Ewidentnie współgra to z zaobserwowan� przez nas w eksperymencie prawidłowo-

�ci�, �e w przypadku gier przeciwko S60, koszty praktycznie nie wpływaj� na poziom opo-

datkowania (patrz podrozdział „Znaczenie efektywno�ci” na str. 208). Wypowied� ta, podob-

nie jak poprzednia i wiele innych, dowodzi tak�e, �e w odró�nieniu od „człowieka ekono-

micznego” human subjects w wielu przypadkach kieruj� si� znacznie bogatsz� kombinacj� 

motywów, w�ród których zysk nie musi nawet wybija� si� na plan pierwszy225. Co wi�cej, 

subiektywna racjonalno�� działa� mo�e by� na tyle subtelna, �e trudna do uchwycenia dla 

innych graczy. Warto przytoczy� tu zdanie „cedra”, który przyznał, �e w zachowaniu innych 

graczy nie był w stanie dopatrzy� si� spójnej strategii, „ale po wyj�ciu z badania okazało si�, 

�e mieli swoje strategie i całkiem nie�le uargumentowane”. Za przykład „szale�stwa, w któ-

rym jest metoda”, posłu�y� mo�e głosowanie za pozytywnym podatkiem przez gracza bogat-

szego. Wydaje si� to skrajnie irracjonalne: po co korzysta� z tak ra��co nieefektywnego kana-

łu transferowego, skoro ten sam skutek – pomoc ubogiemu – osi�gn�� mo�na w sposób cał-

kowicie efektywny poprzez datek dobrowolny? Otó�, jak mo�emy dowiedzie� si� z wypo-

wiedzi graczy S60 (kadr, jard), to pozornie głupie zachowanie było prób� zasygnalizowania 

ubogiemu gotowo�ci do po�wi�cenia i zach�t� do nawi�zania kooperacji… 

Znacz�ce jest, �e wiele wypowiedzi �wiadczy o powodzeniu zabiegów maj�cych na 

celu wytworzenie w badanych poczucia udziału w realnym przedsi�wzi�ciu zarobkowym (w 

odró�nieniu od traktowania wszystkiego w kategoriach gry-zabawy). Jak przyznał „horn” 

(S15): 

Z pocz�tku chciałem ustala� podatek wyruwnuj�cy na wysokim poziomie gdy� ja-

ko osoba która rozwi�zała tylko jeden arkusz zawsze w parze byłem jako ten biedniej-

szy... lecz z czasem doszedłem do wniosku �e 60 zł mojego partnera nie 'spadło mu 

z nieba' i �e musiał troche nadtym posiedziec wiec po drugiej rundzie starałem sie 

ustanawia� podatek na niskim poziomie i przekazywa� tak dla zachety po 1 lub 2 zło-

te.... osoba bogatsza odemnie gdy juz zauwarzyla ze wybieram korzystny dla niej po-
                                                 
224 Obydwie gry grad-golf (nr 129, 130) s� przykładami niemal doskonałego rekompensowania przez B wszel-
kich strat poniesionych przez U w wyniku ograniczenia głosu podatkowego. Mimo to U ani razu nie decyduje 
si� na zej�cie z propozycj� podatku poni�ej 50%.  
225 Pogłoski o �mierci „człowieka ekonomicznego” s� jednak przedwczesne. Jak uj�ł to „chem” (S30): „wszyscy 
(ł�cznie ze mn�) mieli chyba jedna zasad�... ka�dy sobie... i ka�dy chciał jak najwi�cej zarobi�”. 
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datek chetniej przekazywala mi wyrzsze kwoty np. 10 lub nawet 15 zl [pisownia ory-

ginalna –SC.] 

Podobn� my�l znajdujemy w odpowiedzi uczestniczki o pseudonimie „amon” (S15):  

[Kierowałam si� s]woim interesem, ale i równo�ci� podziału, ale nie w sensie bez-

wzgl�dnym, tak by osoba, która na sw� kwot� zapracowała miała sie ni� ze mn� na si-

ł� dzieli�, tylko dlatego, �e ja miałam mniej szcz��cia.  

Tab. 6.17 Interpretacja zachowania innych osób 

Gracz S15 Gracz S30 Gracz S60 Ogółem Motywy kieruj�ce zachowa-
niem innych osób 

N % N % N % N % 

zachłanno�� ubo�szych   11 45,8% 11 45,8% 23 31,9% 

wzajemno�� 6 25,0% 6 25,0% 8 33,3% 20 27,8% 

brak racjonalno�ci 4 16,7% 4 16,7% 7 29,2% 15 20,8% 

sk�pstwo bogatszych 10 41,7% 4 16,7%     14 19,4% 

brak wzajemno�ci 3 12,5% 6 25,0% 1 4,2% 10 13,9% 

interes własny 4 16,7% 1 4,2% 2 8,3% 7 9,7% 

to zale�y     4 16,7% 3 12,5% 7 9,7% 

racjonalno�� 2 8,3% 3 12,5% 1 4,2% 6 8,3% 

nieefektywno��     3 12,5% 2 8,3% 5 6,9% 

minimalizacja strat (własnych) 1 4,2% 2 8,3% 1 4,2% 4 5,6% 

hojno�� bogatszych 3 12,5% 1 4,2%     4 5,6% 

pow�ci�gliwo�� ubo�szych     1 4,2% 2 8,3% 3 4,2% 

Ogółem 24  24  24  72  

Kategoryzacja pytania otwartego.  
Procenty nie sumuj� si� do 100 poniewa� badani mogli wskaza� wi�cej ni� jeden motyw.  

Motywy przypisywane innym osobom najcz��ciej miały charakter negatywny. Gracze 

z dwóch wy�szych kategorii zarobkowych najcz��ciej zarzucali ubo�szym partnerom za-

chłanno��, natomiast ci odwzajemniali si� im oskar�eniem o sk�pstwo. We wszystkich gru-

pach (w szczególno�ci za� w�ród S60) cz��� uczestników zarzucała swoim partnerom brak 

racjonalno�ci. Z motywów pozytywnych we wszystkich grupach najcz��ciej wymieniano re-

guł� wzajemno�ci.  
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Tab. 6.18 Propozycja porozumienia przy mo�liwej komunikacji 

Gracz S15 Gracz S30 Gracz S60 Ogółem Propozycja przy mo�liwej 
komunikacji 

N % N % N % N % 

przekaz zamiast podatku 11 45,8% 12 50,0% 12 50,0% 35 48,6% 

minimalizacja straty społecznej 4 16,7% 9 37,5% 7 29,2% 20 27,8% 

wyrównanie dochodów 4 16,7% 2 8,3% 2 8,3% 8 11,1% 

Ogółem 24  24  24  72  

Kategoryzacja pytania otwartego.  
Procenty nie sumuj� si� do 100, poniewa� uwzgl�dniono tylko najcz�stsze (sensowne) propozycje.  

Prawie dokładnie połowa badanych wprost stwierdziła, �e gdyby mo�na było porozu-

mie� si� z partnerem, zaproponowaliby mu odpowiedni przekaz w zamian za niski głos po-

datkowy (bogaci), b�d� niski podatek w zamian za wy�szy datek (ubodzy). Do�� cz�sto zwra-

cano te� uwag� na kwesti� straty społecznej wynikłej z redystrybucji politycznej. Co natural-

ne, ta opcja silniej zaznaczyła si� w grupach bogatszych, które samodzielnie ponosi� musiały 

koszt poboru podatków. W tym miejscu mo�na zauwa�y�, �e wedle modelu Fehra-Schmidta, 

likwidacja subsydium podatkowego i zast�pienie go dobrowolnym przekazem ze strony B w 

stosunku 1:1 musi pogorszy� subiektywny dobrobyt ka�dego U cechuj�cego si� niezerow� 

awersj� do nierówno�ci niekorzystnej. Jest tak dlatego, �e substytucja taka prowadzi do wzro-

stu nierówno�ci pomi�dzy graczami (cał� nadwy�k� z kooperacji przejmuje B).  

Znaj�c propozycje badanych przy mo�liwo�ci porozumienia si� z drug� stron�, jeste-

�my w stanie oceni� konsekwencje braku komunikacji. Je�li była to zasadnicza przeszkoda na 

drodze do osi�gni�cia kooperacji, pary, w których obydwaj gracze za najlepsze rozwi�zanie 

uwa�ali polityk� „przekaz zamiast podatku”, nie powinny si� zbytnio ró�ni� wynikami od 

reszty. Niestety w grach z pierwszym partnerem niemo�liwe s� �adne miarodajne wnioski, ze 

wzgl�du na znikome liczebno�ci gier, w których obydwaj gracze mieli „�wiadomo�� koopera-

cyjn�”226. Troch� bardziej wyrównane liczebno�ci wyst�puj� w grach S60-S30 i S60-S15 z 

drugim partnerem, których wyniki zestawiono w Tab. 6.19. Przy wi�kszej nierówno�ci zarob-

ków (S60-S15), zale�no�� jest klarowna i zgodna z oczekiwaniami: w parach, gdzie obydwaj 

gracze mieli „�wiadomo�� kooperacyjn�”, U głosowali za radykalnie ni�szym podatkiem i 

otrzymywali od B wy�sze przekazy ni� miało to miejsce w parach „nieu�wiadomionych”. 

Dokładnie na odwrót wygl�dała jednak sytuacja w przypadku par S60-S30, gdzie to wła�nie 

„u�wiadomieni kooperacyjnie” U głosowali za wy�szymi podatkami (cho� ró�nica jest istotna 

jedynie przy koszcie 30%). Uzyskane wyniki s� zbyt słabe, by sili� si� na kategoryczne s�dy, 

prawdopodobne jednak wydaje si� przypuszczenie, �e opisany wcze�niej „efekt historii” sil-

                                                 
226 W parach S30-S15 i S60-S30, w których stosunek „kooperacyjnie u�wiadomionych” do reszty wynosił 3:9, 
„u�wiadomieni” �rednio głosowali nawet za nieznacznie wy�szymi podatkami.  
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niej oddziałuje na graczy podchodz�cych do gry „strategicznie” (tzn. lepiej rozumiej�cych 

logik� gry, a przy tym nastawionych na kompromis). Czyni� oni wi�kszy u�ytek z dotychcza-

sowego do�wiadczenia – je�li mówi ono, �e obopólnie korzystna kooperacja jest osi�galna, to 

b�d� ch�tniej podejmowa� to ryzyko; je�li natomiast maj� negatywne do�wiadczenia – rza-

dziej b�d� podejmowa� ryzyko, które w przypadku niech�tnego nastawienia drugiej strony 

narazi ich na straty.  

Tab. 6.19 Wynik gry a „�wiadomo�� kooperacyjna” (drugi partner) 

  Głos podatkowy U Przekaz swobodny B 

Typ gry Koszt „nieu�wia
domieni” „u�wia-

domieni” (p) 
„nieu�wia
domieni” „u�wia-

domieni” (p) 

45,80 68,65 0,230 0,29 1,29 0,192 
10% 

8 4  8 4  

37,04 74,79 0,036 0,36 0,98 0,325 
S60-S30 

30% 
8 4  8 4  

58,43 15,77 0,023 1,39 6,83 0,024 
10% 

7 5  7 5  

60,73 23,75 0,037 1,79 5,43 0,128 
S60-S15 

30% 
7 5  7 5  

(p) = Istotno�� jednostronna dokładnego testu Manna-Whitneya. 

W �wietle powy�szych wyników nale�y si� spodziewa�, �e umo�liwienie komunikacji 

pomi�dzy graczami mogłoby znacznie podnie�� poziom współpracy – co zgodne byłoby te� z 

wynikami uzyskanymi w eksperymentach z powtarzalnym dylematem wi��nia (por. pod-

rozdz. „Komunikacja mi�dzy graczami” na str. 92). Szczególnie dobrym przykładem kosztu 

bariery komunikacyjnej s� gry pary „kent”-„klon” (S30-S15), b�d�cych dla siebie pierwszymi 

partnerami (gry nr 11 i 12). Obydwaj ci gracze mieli pełn� jasno�� co do tego, jakie rozwi�-

zanie było optymalne społecznie. Oddajmy głos „Kentowi”:  

Szkoda, �e [partnerom] brakowało �yłki handlowej (…), osoby o ni�szym docho-

dzie nie wierzyły �e rezygnuj�c z wysokiego podatku skorzystaj� na tym, otrzymuj�c 

ode mnie „bezpo�redni�” wpłat�. Poniewa� przekazywanie cz��ci dochodu poprzez 

podatek było obci��one kosztami uwa�ałem, �e lepiej zdecydowa� si� na 0% podatku, 

a kwot� przekaza� bezpo�rednio z zauwa�alnym zyskiem dla obu stron.  

„Klon” dodatkowo uzupełnił swoj� propozycj� poprawnym wyliczeniem, �e w grze 

S60-S15 datek B w kwocie 10 zł. mógłby zast�pi� podatki ku obopólnej korzy�ci:  

Zaproponowałbym wybieranie 0% podatku przez obie osoby. Wtedy ja (15 zł) 

umo�liwiłbym osobie posiadaj�cej wi�ksze zasoby wyci�gni�cie sumy wy�szej ni� 
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gdybym dawał 100%. Oczekiwałbym wtedy od osoby z pary przekazania sumy odpo-

wiednio wyrównuj�cej moje straty. Np. gdy ja 15 zł. i osoba druga 60 złoty dawaliby-

�my 0% i wtedy oczekiwałbym ok. 10 zł od danej osoby. Wtedy ja bym zyskał sporo, 

a tak�e osoba druga straciłaby mniej ni� gdybym dawał 100%.  

Mimo „�wiadomo�ci kooperacyjnej” obydwu stron, pierwsza gra (przy koszcie 10%) 

cechowała si� niemal całkowitym brakiem współpracy (głos podatkowy U = 100%, �redni 

datek B = 2 grosze)227. Gra przy koszcie 30% przebiegała niemal identycznie a� do rundy 9, 

w której „klon” nieznacznie obni�ył głos podatkowy, co uruchomiło „reakcj� ła�cuchow�” 

prowadz�c� do osi�gni�cia pełnej kooperacji. Miało to jednak miejsce tak pó�no, �e zaprze-

paszczona została zdecydowana wi�kszo�� korzy�ci, potencjalnie mo�liwych do osi�gni�cia 

ze współpracy. Niew�tpliwie wzajemna komunikacja mogła zapobiec takiemu marnotraw-

stwu228.  

4�������
����������	�


Rekapitulacj� głównych wyników eksperymentu pozostawiaj�c na zako�czenie pracy, 

w tym miejscu chcemy odnie�� si� do kilku w�tpliwo�ci i zastrze�e�, jakie potencjalnie bu-

dzi� mog� pewne elementy zastosowanej procedury eksperymentalnej. Po kolei odniesiemy 

si� do kwestii zwi�zanych z rekrutacj� uczestników badania, sposobem ustalania indywidual-

nej normy sprawiedliwego podziału, asymetri� gry redystrybucyjnej, zrozumieniem gry przez 

badanych, oraz komplikacj� wynikł� z silnego efektu historycznego.  

Jak we wszystkich badaniach opartych o dobrowolne uczestnictwo, tak�e i tutaj poja-

wia si� problem autoselekcji uczestników. Efektu tego nie da si� wyeliminowa�, mo�na na-

tomiast do pewnego stopnia podda� go kontroli. W naszym eksperymencie dokonali�my tego 

poprzez porównanie odpowiedzi osób stanowi�cych prób� eksperymentaln� na szereg pyta� o 

tematyce społeczno-ekonomicznej z wynikami sonda�u ogólnopolskiego. Porównanie to su-

geruje, �e próba eksperymentalna mo�e si� nieco odchyla� od przeci�tno�ci w kierunku po-

gl�dów wolnorynkowych. Nale�y tak�e zwróci� uwag� na fakt, �e w ogłoszeniach rekrutacyj-

nych zawarto informacj� o kwocie 30-75 złotych przewidzianej za udział w badaniu, co mo-

gło sprzyja� nadreprezentacji osób o wyra�nej motywacji materialnej. Ujawnienie informacji 

o wysoko�ci zarobków było jednak koniecznym elementem strategii zmierzaj�cej do nadania 

                                                 
227 Mo�na doda�, �e chc�c zach�ci� partnera do współpracy, U przekazał na rzecz B kilka umiarkowanie niskich 
datków. 
228 Bogatszy o to do�wiadczenie „kent” (S30) przeszedł do pary z „kadrem” (S60), w której obydwie gry rozpo-
czynał od zerowego podatku – i dopiero nie spotykaj�c si� z pozytywnym odzewem, w drugiej rundzie przecho-
dził na 100% (patrz gry nr 83 i 84). Korzystaj�c z terminologii wła�ciwej dylematowi wi��nia, mo�na to okre�li� 
jako przej�cie od strategii „podejrzliwego wet za wet” (która zaczyna gr� od odst�pstwa) do zwykłego „wet za 
wet (zaczynaj�cego od kooperacji).  
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eksperymentowi interpretacji zarobkowo-podatkowej. Jest to czynnik ró�nicuj�cy to badanie 

od innych eksperymentów podobnego typu, w których wynagrodzenie stanowi swego rodzaju 

niespodziank� dla uczestników, ujawnian� im dopiero po stawieniu si� w laboratorium. Dzi�-

ki zastosowaniu pyta� porównawczych w kwestionariuszu przedeksperymentalnym mo�emy 

natomiast stwierdzi�, �e próba badawcza nie odbiegała od ogólnopolskiej populacji studentów 

pod wzgl�dem zadowolenia z własnej sytuacji materialnej.  

Jak pokazali�my w podrozdziale „Deklaracje a rzeczywiste zachowania” (str. 224), 

gracze w pozycji U rzadko zachowywali norm� sprawiedliwo�ci dystrybutywnej zadeklaro-

wan� uprzednio „za zasłon� niewiedzy”. Post�powanie zgodne z norm� odnotowali�my zale-

wie w 27% gier, w których sprawiedliwo�� wymagała jedynie pow�ci�gliwo�ci w korzystaniu 

z systemu podatkowego. Mo�na podnie�� zarzut, �e odsetek ten jest zani�ony ze wzgl�du na 

rozbie�no�� mi�dzy norm� podziału wywiedzion� z postulowanego podziału 105 złotych po-

mi�dzy osoby trzecie (w oparciu o któr� wyliczono owe 27%), a norm�, jak� mo�na by wy-

wie�� z indywidualnej wyceny wysiłku potrzebnego do wykonania 1, 2 i 4 zada� zarobko-

wych229. Indywidualna wycena charakteryzowała si� bowiem tendencj� do nadproporcjonal-

nego wynagrodzenia ni�szych nakładów pracy. W rzeczy samej, je�li dokona� liniowej eks-

trapolacji kwot ��danych przez uczestników za wykonanie 1, 2 i 4 zada� (tak, by trzy ceny 

sumowały si� do 105 złotych), i sprawiedliwo�� zachowania mierzy� odniesieniem do tak 

ustalonej normy, odsetek gier, w których U post�puje sprawiedliwie wzrasta do 42%. Ró�nica 

jest wi�c wyra�na, jednak nie zmienia jako�ciowo wyniku, �e w wi�kszo�ci gier mamy do 

czynienia z odst�pstwem od sprawiedliwo�ci na rzecz interesu własnego.  

Osobn� kwesti� jest pewien odst�p czasu, jaki upłyn�ł pomi�dzy rejestracj� postula-

tów sprawiedliwego podziału, a wła�ciw� gr� eksperymentaln�, w której zarejestrowano rze-

czywiste zachowanie. W zale�no�ci od sesji eksperymentalnej odst�p ten wynosił od 4 do 8 

dni i trudno przypuszcza�, by w tym czasie mógł ulec znacz�cej zmianie pogl�d badanych na 

sposób sprawiedliwego dzielenia puli (pomijaj�c fakt, �e pogl�d ten mógł si� „wypaczy�” w 

kierunku interesu własnego po tym, jak badani dowiedzieli si�, do której grupy zarobkowej 

trafili). Rozwa�y� jeszcze mo�na zarzut, �e badani mogli zapomnie�, jaki podział puli 105 

złotych zgłosili jako sprawiedliwy przed paroma dniami i z tego wzgl�du trudno im było do-

stosowa� do niego swe zachowanie. Jest to jednak mało prawdopodobne w przypadku prawie 

60% osób, które opowiedziały si� za szczególnie charakterystyczn� reguł� proporcjonalno�ci 

płac. Ponadto przy ocenie sprawiedliwo�ci post�powania z analizy danych wykluczono 

wszystkie gry, w których kwota uznana przez U za sprawiedliwe wynagrodzenie gracza B 

przewy�szała rzeczywisty zarobek pierwotny B (tj. 30 albo 60 zł.), a zatem przestrzeganie 

                                                 
229 Omówienie tej rozbie�no�ci znajduje si� w podrozdziale „Sprawiedliwe płace” na str. 195.  
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reguły proporcjonalno�ci było wystarczaj�cym warunkiem sprawiedliwego post�powania. 

Ponadto gracze U, którzy prac� B wycenili poni�ej rzeczywistego zarobku pierwotnego, mo-

gli nawet pozwoli� sobie na pewn� doz� redystrybucji politycznej, wci�� pozostaj�c na grun-

cie sprawiedliwo�ci.  

Struktura gry redystrybucyjnej (w poł�czeniu z powszechnym uznaniem reguły pro-

porcjonalno�ci płacy do pracy) sprawiła, �e testowi sprawiedliwo�ci poddane były zasadniczo 

osoby zajmuj�ce ni�sze pozycje dochodowe. Sprawdzian sprawiedliwo�ci bogatych wyma-

gałby zmodyfikowania procedury eksperymentalnej, co byłoby cennym uzupełnieniem niniej-

szego badania. Modyfikacji takiej mo�na by dokona�, przyznaj�c nieproporcjonalnie wysokie 

wynagrodzenia pierwotne wykonawcom wi�kszej liczby zada� zarobkowych (np. podział 15–

30–60 zł. zast�pi� podziałem 5–25–75 zł.) i/lub udost�pniaj�c bogatym mo�liwo�� przejmo-

wania cz��ci dochodu ubogich.  

W �wietle przeprowadzonego eksperymentu nie jest mo�liwe ustalenie, w jakim stop-

niu naruszenia norm sprawiedliwo�ci legitymizowane były demokratycznym mechanizmem 

ustalania redystrybucji podatkowej. Ciekawym rozszerzeniem badania byłoby porównanie 

wykorzystanej w badaniu gry redystrybucyjnej z gr�, w której wymuszanie przez U transfe-

rów od B (generuj�cych dodatkow� strat� po stronie B), nie byłoby zawoalowane demokra-

tycznym referendum podatkowym. Dla zapewnienia porównywalno�ci maksymalna kwota 

zaboru i odpowiadaj�cej mu dodatkowej straty musiałaby pokrywa� si� z kwotami ustalonymi 

w grze redystrybucyjnej przy podatku 50% (co odpowiada sytuacji, gdy U głosuje za stop� 

podatku 100%, za� B za 0%).  

W prezentacji przedeksperymentalnej podj�to wszelkie starania, aby w klarowny spo-

sób wyja�ni� badanym logik� gry redystrybucyjnej (patrz zał�czona do pracy płyta CD). Wy-

ja�nieniu ewentualnych w�tpliwo�ci słu�yła te� mo�liwo�� zadawania pyta� po obejrzeniu 

prezentacji. We wszystkich sesjach eksperymentalnych badani potwierdzali zrozumienie me-

chanizmu podatkowego, sporadycznie zadaj�c pytania, które były raczej ch�ci� upewnienia 

si� co do jakiej� kwestii (�adne z pyta� nie �wiadczyło o niezrozumieniu istoty systemu po-

datkowego). Tym niemniej nie mo�na wykluczy�, �e w pojedynczych przypadkach badani nie 

mieli pełnej �wiadomo�ci wszystkich konsekwencji decyzji, jakie podj�� mieli w trakcie gry. 

Wydaje si�, �e z takim problemem mo�emy mie� do czynienia w grach 21 i 22, gdzie gracz 

S15 („horn”) najpierw głosował za podniesieniem stopy podatku (nawet do maksimum), po 

czym zwracał graczowi S30 („herb”) utracon� przeze� kwot�. Nawet tego rodzaju zachowa-

nie – generuj�ce czyst� strat� społeczn� – mo�na jednak uzna� za subiektywnie racjonalne, w 

tym sensie, �e mogło ono wynika� nie tyle z ignorancji, ile z bezinteresownej zawi�ci gracza 
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ubo�szego. Tak� interpretacj� cz��ciowo potwierdza wypowied� „horna”, który w kwestiona-

riuszu poeksperymentalnym zło�ył szczególn� samokrytyk� (pisownia oryginalna):  

Jak juz wspomniałem miałem 15 zl wiec byłem zawsze biedniejszym wiec zakaz-

dym razem naduwala sie chec wybrania najwyzszego podatku wyrownujacego celem 

zagarniecia sobie czesci dochodow partnera... zachowanie takie jest dosc charaktery-

styczne w srod polskiej biedoty ktora z zawisci woli zabierac bogatym tylko dla te-

go ze bardziej majetni, zatem w pierwszych dwuch rundach [chodzi o dwie pierwsze 

gry, 21 i 22 – SC.] moje zachowanie moglo obrazowac wlasnie takie nastawienie. 

Z cał� pewno�ci� cennym udoskonaleniem procedury eksperymentalnej byłoby jednak 

wprowadzenie bezpo�redniej kontroli stopnia zrozumienia sytuacji eksperymentalnej przez 

uczestników badania.  

Pełniejszemu zrozumieniu redystrybucji politycznej z pewno�ci� słu�y� mogłoby za-

aplikowanie badanym wi�kszej dawki treningu, który w badaniu ograniczony był do jednej 

próbnej gry czterorundowej. Ta minimalizacja treningu zyskuje jednak mocne uzasadnienie w 

�wietle efektu historycznego, ewidentnie obecnego w danych empirycznych. Wydłu�enie gier 

próbnych skutkowa� musiałoby nabraniem przez badanych okre�lonych nawyków i oczeki-

wa� jeszcze przed przyst�pieniem do wła�ciwych gier eksperymentalnych, co podwa�ałoby 

wpływ głównych zmiennych niezale�nych, takich jak nierówno�� zarobków i koszt redystry-

bucji podatkowej. Przyzna� trzeba, �e wyst�pienie silnego efektu historycznego – cho� jest 

jednym z ciekawszych wyników naszego eksperymentu – znacznie utrudniło weryfikacj� in-

nych postawionych w badaniu hipotez. Ze wzgl�du na radykaln� odmienno�� zachowa� ob-

serwowanych w grach z pierwszym i drugim partnerem, przy weryfikacji hipotez konieczne 

było ograniczenie si� do gier z pierwszym partnerem, co zmniejszyło liczebno�ci analizowa-

nych podgrup. Problemu tego mo�na było oczywi�cie łatwo unikn��, uwzgl�dniaj�c w ekspe-

rymencie jedynie dwie grupy zarobkowe, co tak�e znacznie upro�ciłoby system tworzenia par 

do gry redystrybucyjnej. Poniewa� gracze cały czas spotykaliby si� w ramach takiej samej 

nierówno�ci zarobkowej, wi�cej byłoby czasu na oswojenie si� z gr� i wyuczenie opłacalnych 

strategii. Dychotomizacja skali zarobków uniemo�liwiłaby jednak zbadanie, jaki wpływ na 

zachowania graczy wywiera absolutna i wzgl�dna nierówno�� dochodów.  
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Niepodobna zaprzeczy�, �e redystrybucja dochodów nale�y dzi� do najbardziej rozbu-

dowanych realnych funkcji pa�stwa – niezale�nie od tego, czy uwa�a� j� b�dziemy za uzur-

pacj� naruszaj�c� wolno�� obywatela i jego prawo do swobodnego dysponowania wypraco-

wanym przez siebie dochodem, czy te� za słuszn� prerogatyw� władzy publicznej d���cej do 

realizacji zasad sprawiedliwo�ci społecznej. W sporze o redystrybucj�, jej zakres i formy, jak 

w soczewce skupiaj� si� wszystkie problemy zwi�zane z istot� równo�ci, sprawiedliwo�ci i 

wolno�ci, jak równie� legitymizacji władzy i relacji mi�dzy pa�stwem a jednostk�. Jak uj�ł to 

Sheldon S. Cohen, pełni�cy w latach 1950-tych funkcj� komisarza ameryka�skiego Urz�du 

Skarbowego:  

Opodatkowanie to samo �ycie. Znaj�c stanowisko danej osoby w kwestii podat-

ków, znasz cał� jej filozofi�. Kodeks podatkowy, gdy dobrze go poznasz, zawiera w 

sobie cał� esencj� �ycia: chciwo��, polityk�, władz�, porz�dno�� i dobroczynno�� [cy-

tat za Yablon 2004: 99].  

W sporze o redystrybucj� �cieraj� si� ze sob� dwie przeciwstawne koncepcje sprawie-

dliwo�ci i równo�ci: sprawiedliwo�� procesualna zwi�zana z równo�ci� wszystkich wzgl�dem 

prawa oraz sprawiedliwo�� dystrybutywna zwi�zana z równo�ci� rezultatów. O ile ta pierw-

sza skłania si� ku ograniczeniu roli pa�stwa, maj�cego dba� o dobro wspólnoty jako cało�ci i 

jednakowo traktowa� wszystkich obywateli – niezale�nie od tego, czy prowadzi� by to miało 

do rzeczywistej równo�ci rezultatów, czy te� do powstania znacz�cych nierówno�ci, o tyle 

druga koncepcja skłania si� do poszerzenia roli pa�stwa, obarczonego obowi�zkiem prze-

kształcania rzeczywisto�ci społecznej w kierunku egalitarnym. (Spór ten wykracza przy tym 

poza kwesti� struktury dochodów w społecze�stwie – w czystej postaci wyst�puje on np. w 

dyskusji na temat wprowadzenia parytetu płci w ciałach politycznych). Zwolennicy sprawie-

dliwo�ci procesualnej powierzaj� pa�stwu do�� skromne zadanie egzekwowania wzgl�dnie 

małego zestawu prostych reguł społecznego współ�ycia. Zwolennicy sprawiedliwo�ci dystry-

butywnej stawiaj� przed pa�stwem cel znacznie ambitniejszy – szybkie i bezpo�rednie wy-

kreowanie po��danych społecznie rezultatów. Kwestia tego, co jest, a co nie jest po��dane 

społecznie, niekoniecznie musi przy tym ró�ni� obie strony sporu. Wszyscy uczestnicy mog� 

zgodnie podpisywa� si� pod ch�ci� ul�enia losu najubo�szych, natomiast ró�ni� ich b�dzie – i 
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to radykalnie – pogl�d na to, jaki jest najefektywniejszy i skuteczny długofalowo �rodek na 

osi�gni�cie tego celu. Ta rozbie�no�� pod wzgl�dem zalecanych �rodków odzwierciedla si� 

cho�by w relacji pomi�dzy poj�ciem sprawiedliwo�ci i poj�ciem miłosierdzia, czy dobro-

czynno�ci. O ile dla zwolenników opcji procesualnej s� to poj�cia do�� dobrze od siebie wy-

odr�bnione, o tyle u zwolenników opcji dystrybutywnej poj�cie dobroczynno�ci zostaje w 

znacznym stopniu wchłoni�te w obr�b poj�cia sprawiedliwo�ci. W tym drugim przypadku 

naturalne jest, �e dobroczynno�� staje si� niezbywalnym obowi�zkiem pa�stwa, które wszak 

sta� musi na stra�y sprawiedliwo�ci. (Sk�din�d, zwa�ywszy na pot��ny udział dochodu, jaki 

w wyniku wszelkiego rodzaju danin publicznych przechodzi przez kas� pa�stwa we współ-

czesnych demokracjach, oczywistym jest, �e na pomoc najubo�szym przeznacza si� jedynie 

drobn� cz��� transferów).  

Przeprowadzone powy�ej rozró�nienie dwóch biegunowo odmiennych perspektyw 

widzenia pa�stwa i redystrybucji ma charakter analityczny; w rzeczywisto�ci najcz��ciej spo-

tka� mo�na stanowiska znajduj�ce si� pomi�dzy tymi biegunami, zbli�one do jednego b�d� 

drugiego z nich. Przykładem mo�e tu by� cho�by stanowisko Ko�cioła Katolickiego, który w 

swych oficjalnych dokumentach odcina si� zarówno od rozwi�za� leseferystycznych, jak i od 

d��e� przyznaj�cych pa�stwu zbyt wiele prerogatyw kosztem jednostek ni�szego rz�du, ta-

kich jak wspólnota gminna, s�siedzka czy rodzinna.  

Gdy z poziomu dywagacji teoretycznych przejdziemy do procesów redystrybucyjnych 

w ich rzeczywistej postaci, stajemy przed szalenie powikłan� sieci� transferów przepływaj�-

cych w ró�nych kierunkach, nakładaj�cych si� na siebie i cz�sto nawzajem si� znosz�cych. 

Eksperyment laboratoryjny, co jest jego najwi�ksz� zalet� (by� mo�e niektórzy dodaliby, �e 

tak�e najwi�ksz� wad�), pozwala bada� t� wielce skomplikowan� sytuacj� w modelowo 

uproszczonej postaci, w której wszystkie transfery s� �ci�le zdefiniowane i poddane pełnej 

kontroli. Traktuj�c diad� jako punkt wyj�cia do analizy bardziej skomplikowanych układów 

społecznych, na potrzeby eksperymentu przyj�li�my model redystrybucji jako gry dwuoso-

bowej, w której uczestnicy podejmuj� dwa rodzaje decyzji transferowych. Pierwsza z nich 

dotyczy zakresu redystrybucji politycznej, przesuwaj�cej �rodki od osoby bogatszej do ubo�-

szej poprzez mechanizm podatkowy z demokratycznie ustanowion� stop� podatku; ten rodzaj 

redystrybucji jest przymusowy w tym sensie, �e podnosz�c poziom opodatkowania osoba 

ubo�sza jest w stanie wymusi� transfer na stronie bogatszej. Poniewa� egzekucja podatku jest 

kosztowna, ten rodzaj redystrybucji jest nieefektywny (cz��� transferu zostaje utracona). Dru-

ga decyzja dotyczy swobodnego przekazania partnerowi cz��ci dochodu, jakim gracze dyspo-

nuj� po realizacji transferów podatkowych. Ze wzgl�du na pełn� dobrowolno�� tych przeka-

zów, nie poci�gaj� one �adnych kosztów egzekucyjnych i s� stuprocentowo efektywne. Je�li 
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przyj��, �e gracz bogatszy nie b�dzie sam głosował za wzrostem podatków, za� gracz ubo�szy 

nie b�dzie dobrowolnie pomniejszał swojej wypłaty, aby powi�kszy� wypłat� bogatszego 

partnera, tak okre�lona gra redystrybucyjna staje si� w swej istocie ci�głym asymetrycznym i 

sekwencyjnym dylematem wi��nia.  

Według najlepszej wiedzy autora, wyrównawczy mechanizm podatkowy b�d�cy kon-

stytutywn� cz��ci� gry redystrybucyjnej – wykorzystywany i analizowany dotychczas w pra-

cach teoretycznych [Meltzer, Richard 1981; Wood 1991] – nie był dot�d badany eksperymen-

talnie. Istotn� nowo�ci� obecnego badania jest te� uzupełnienie tego mechanizmu o mo�li-

wo�� przekazywania bezpo�rednich transferów na rzecz partnera.  

Gra redystrybucyjna w opisanej wy�ej postaci dzieli pewne cechy strukturalne z sze-

regiem gier, które poddawane były ju� rozlicznym badaniom eksperymentalnym. Z gr� w 

zaufanie i gr� wymiany darów ł�czy j� fakt, �e obopólna kooperacja jest mo�liwa tylko wów-

czas, gdy ubogi gracz oka�e zaufanie (głosuj�c za niskim, b�d� wr�cz zerowym podatkiem), 

za� gracz bogatszy oka�e si� godny zaufania (przeka�e odpowiednio hojny datek). Z gr� dyk-

tatorsk� ł�czy j� wyró�nienie gracza bogatszego i ubo�szego, z których pierwszy przekazuje 

�rodki drugiemu. W przypadku gry ultimatum podobie�stwo obejmuje dodatkowo mo�liwo�� 

reakcji ze strony gracza ubo�szego. Podobnie jak w grze gangsterskiej, gra redystrybucyjna 

pozwala graczowi dysponuj�cemu mniejszymi zasobami na przej�cie cz��ci zasobów strony 

bogatszej. Podobnie jak w grach dobra publicznego z referendum podatkowym, gra redystry-

bucyjna umo�liwia analiz� zwi�zku mi�dzy transferami dobrowolnymi a wymuszonymi. Do-

tychczasowa literatura eksperymentalna obejmuje tak�e gry o charakterze explicite redystry-

bucyjnym, pozwalaj�ce m.in. testowa� zwi�zek mi�dzy zakresem redystrybucji a efektywno-

�ci� transferów.  

Na podstawie obszernego przegl�du gier zwi�zanych z przekazywaniem, dzieleniem, 

pomna�aniem i odbieraniem dochodu (w tym wszystkich gier wymienionych powy�ej), sfor-

mułowano zestaw hipotez odnosz�cych si� do zachowania badanych w grze redystrybucyjnej. 

W tym sensie eksperyment mo�na traktowa� jako prób� sprawdzenia, na ile wyniki uzyski-

wane w grach o bardziej abstrakcyjnym charakterze, zachowywa� b�d� wa�no�� tak�e w kon-

tek�cie zarobkowo-redystrybucyjnym. Zgodnie z rozró�nieniem wyeksplikowanym przez 

Luigiego Mittone i Francesco Gual� [2002], badanie to wpisuje si� wi�c – podobnie jak wi�k-

szo�� bada� tego typu – w nurt eksperymentów zorientowanych na testowanie hipotez (w 

odró�nieniu od eksperymentów zaprojektowanych w celu testowania konkretnej teorii). Hipo-

tezy badawcze, których weryfikacj� pokrótce omówimy, odnosiły si� do racjonalnego ego-

izmu badanych (okre�lanego w literaturze mianem „hipotezy standardowej”), zanikania ko-

operacji wraz ze zbli�aniem si� ostatniej rundy gry (wynikaj�cego z ograniczonej indukcji 
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wstecznej), zwi�zku redystrybucji politycznej ze skal� nierówno�ci dochodowych i kosztem 

egzekucji podatków, zale�no�ci pomi�dzy zachowaniem redystrybucyjnym a poziomem 

awersji do nierówno�ci, oraz „wypychania” datków dobrowolnych przez transfery wymuszo-

ne.  

W eksperymencie uwzgl�dniono trzy grupy zarobkowe (oznaczane zgodnie z wyra�o-

n� w złotych wysoko�ci� zarobku jako S15, S30 i S60); członkowie ka�dej z grup uzyskiwali 

swój pierwotny dochód poprzez wykonanie proporcjonalnej liczby zada� zarobkowych. Gry 

redystrybucyjne rozgrywane były w parach osób o ró�nych zarobkach, przy koszcie redystry-

bucji politycznej przyjmuj�cym jeden z dwóch poziomów – wy�szy albo ni�szy. Ka�da para 

rozgrywała seri� 12 powtórze� gry redystrybucyjnej.  

Podobnie jak mnóstwo eksperymentów wcze�niejszych, tak�e i ten potwierdza tez�, �e 

„standardowa” hipoteza racjonalnego egoizmu nie wystarcza do wyja�nienia zachowa� ob-

serwowanych w laboratorium. W my�l prognozy „standardowej” w grze redystrybucyjnej 

powinni�my mie� do czynienia z maksymalnym głosem podatkowym graczy ubo�szych, mi-

nimalnym głosem podatkowym graczy bogatszych i całkowitym brakiem transferów dobro-

wolnych. W badaniu obserwujemy tymczasem, �e ani ubo�si nie eksploatuj� do maksimum 

mechanizmu podatkowego, ani bogatsi nie powstrzymuj� si� całkowicie od dobrowolnych 

przekazów. Co wi�cej, zdarzaj� si� te� przypadki bogatszych głosuj�cych za (raczej niskim) 

podatkiem i ubo�szych decyduj�cych si� na dobrowolne przekazy (w ramach wzajemno�ci za 

przekazy otrzymane). Tym niemniej pogłoski o �mierci hominis œconomici nale�y uzna� za 

cokolwiek przedwczesne w �wietle faktu, �e interes własny jawi si� w badaniu jako czynnik 

najsilniej determinuj�cy indywidualne zachowania. Najbardziej wymowna jest pod tym 

wzgl�dem ró�nica w głosach podatkowych graczy bogatszych i ubo�szych – o ile w �adnym 

typie gry �redni głos podatkowy bogatszych nie przekroczył 6%, o tyle �redni głos ubo�szych 

nigdy nie spadł poni�ej 40% (a w grach S60-S15 przekraczał nawet 70%). Interesuj�cym 

rozwini�ciem naszego badania byłoby ustalenie, w jakim stopniu „zabieranie bogatym” legi-

tymizowane było demokratyczn� procedur� ustalania stopy podatkowej.  

Stopniowe słabni�cie kooperacji, przejawiaj�ce si� wzrastaj�c� stop� redystrybucji po-

litycznej i malej�cymi datkami przekazywanymi swobodnie na rzecz ubo�szego gracza, odno-

towano wył�cznie w grach o najwi�kszej nierówno�ci zarobkowej, tj. S60-S15, co sugeruje, 

�e zachowania zbli�aj�ce si� do „standardowych” łatwiej ujawniaj� si� przy silniejszej struk-

turze bod�ców ekonomicznych. Charakterystyczne jest, �e w ostatniej rundzie tych gier, kiedy 

„cie� przyszło�ci” skraca si� do zera, gracze bogatsi niemal zupełnie rezygnowali z dobro-

wolnego transferu.  
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Eksperyment potwierdził wyst�powanie zwi�zku pomi�dzy skal� pierwotnych nie-

równo�ci zarobkowych a skal� roszcze� podatkowych zgłaszanych przez graczy ubo�szych. 

W szczególno�ci wyra�na jest ró�nica w głosach podatkowych graczy ubo�szych pomi�dzy 

grami o najmniejszej (S30-S15) i najwi�kszej (S60-S15) rozpi�to�ci pierwotnych zarobków 

przy wysokim koszcie redystrybucji. Przy mniejszej nierówno�ci gracze ubo�si głosowali 

�rednio za podatkiem 41%, za� przy wi�kszej – za podatkiem 75%. Zwa�ywszy, �e w tym 

pierwszym przypadku za ka�de 10% zgłoszone w referendum podatkowym mogli uzyska� 

niespełna 4 grosze, za� w tym drugim przypadku – całe 56 groszy, w liczbach bezwzgl�dnych 

kwota realnie wymuszona przy du�ej nierówno�ci jest ponad dwudziestopi�ciokrotnie wi�k-

sza ni� przy małej. Poniewa� nie obserwujemy istotnych ró�nic pomi�dzy grami S30-S15 i 

S60-S30 wnioskujemy, �e na zachowanie badanych w grze redystrybucyjnej wpływ maj� nie 

absolutne, ale wzgl�dne ró�nice zarobków.  

Znacznie mniejsze znaczenie, ni� mogło si� wcze�niej wydawa�, miał koszt egzekucji 

podatków. Wy�szy koszt ograniczył zakres redystrybucji politycznej jedynie w grach osób o 

najmniejszych zarobkach, tj. S30-S15. Cho� w grach S60-S30 podwy�szenie kosztu egzekucji 

powodowało identyczny, dziesi�ciokrotny spadek efektywno�ci transferów podatkowych230, 

nie odnotowano �adnego wpływu wzrostu kosztu na wyniki referendum podatkowego. 

Wpływu takiego nie zaobserwowano tak�e w grach S60-S15, co sugeruje, �e sama obecno�� 

w parze przedstawiciela najwy�szej grupy zarobkowej, czyli S60, skłaniała ubogich do lek-

cewa�enia kosztów redystrybucji.  

Hipotezy o zwi�zku awersji do nierówno�ci (mierzonej metod� Fehra-Schmidta) z za-

chowaniem w grze redystrybucyjnej były trudne do zweryfikowania ze wzgl�du na bardzo 

niskie liczebno�ci porównywanych grup. Uzyskane wyniki dostarczaj� jednak poszlak, �e 

awersja do nierówno�ci niekorzystnej wywiera pewien wpływ na zachowanie osób b�d�cych 

w gorszym poło�eniu zarobkowym (silniejsza awersja prowadzi do agresywniejszego głoso-

wania). Zachowanie osób bogatszych wydaje si� natomiast by� niezwi�zane z poziomem ich 

awersji do nierówno�ci korzystnej. Przy okazji pomiaru obu rodzajów awersji wykryli�my te� 

bardzo du�e rozbie�no�ci pomi�dzy empirycznym rozkładem parametrów awersji, a rozkła-

dem inferowanym przez Fehra i Schmidta z zachowania badanych w grze ultimatum [Fehr, 

Schmidt 1999]. Dodatkowo bezwzgl�dna wi�kszo�� uczestników eksperymentu dokonała 

wyborów dystrybucyjnych niemo�liwych do pogodzenia z zało�eniem Fehra i Schmidta, i� 

awersja do nierówno�ci korzystnej nie mo�e by� wy�sza od awersji do nierówno�ci nieko-

rzystnej. Je�li nawet nie podwa�a to całkowicie modelu Fehra-Schmidta, to na pewno wska-

                                                 
230 Przy ni�szym koszcie do ubo�szego trafiało 54% kwoty pobranej w podatkach od bogatszego partnera, nato-
miast przy wy�szym koszcie – jedynie 5%.  
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zuje, �e model ten jest nieadekwatny do opisu zachowa� czysto dystrybucyjnych, tj. nie 

obejmuj�cych bezpo�redniej interakcji mi�dzy graczami.  

Przy wzgl�dnie niskich nierówno�ciach zarobkowych (S30-S15, S60-S30) wyst�pił 

efekt wypychania datków dobrowolnych przez przymusowe, przejawiaj�cy si� negatywn� 

korelacj� pomi�dzy głosem podatkowym gracza ubo�szego a datkiem oferowanym mu przez 

bogatszego partnera. Zwi�zek ten silniej zaznaczał si� przy tym w krótkim okresie (tj. w po-

jedynczych rundach gry) ni� w perspektywie długookresowej (u�rednione zachowania w toku 

całej gry).  

W toku eksperymentu mieli�my do czynienia z bardzo silnym (cho� nie uwzgl�dnio-

nym uprzednio w postaci osobnej hipotezy) efektem historycznym, tj. wpływem kolejno�ci 

napotkanych partnerów na zachowania w pó�niejszych grach. Gracze S15, którzy w pierwszej 

fazie sesji poł�czeni byli z umiarkowanie zamo�nymi graczami S30, nabrali nawyku po-

w�ci�gania swoich roszcze� podatkowych, który to nawyk zachowali tak�e po przej�ciu do 

gier z „krezusami” S60. Zupełnie przeciwnie zachowywali si� gracze S15, którzy rozpocz�li 

sesj� wła�nie od gier z S60, czyli przy du�ej nierówno�ci zarobków. Wzgl�dna opłacalno�� 

redystrybucji politycznej, do�wiadczona w pierwszych grach, zaci��yła na ich pó�niejszych 

decyzjach – kiedy znale�li si� w parze o najmniejszej nierówno�ci zarobkowej, kontynuowali 

oni swoje zachowanie z poprzedniej pary, mimo �e w nowych warunkach redystrybucja poli-

tyczna była zarówno mniej opłacalna, jak i trudniejsza do usprawiedliwienia.  

Warto odnotowa� dwa elementy procedury eksperymentalnej, które rzadko uwzgl�d-

niane s� w badaniach tego typu. Po pierwsze, podj�ta została próba kontroli reprezentatywno-

�ci próby badawczej dla populacji polskich studentów, ludzi młodych (do 25 roku �ycia), oraz 

ogółu dorosłych Polaków, poprzez umieszczenie w kwestionariuszu przedeksperymentalnym 

szeregu pyta� z Polskiego Generalnego Sonda�u Społecznego. Porównanie odpowiedzi suge-

ruje, �e próba eksperymentalna odchylała si� w swoich pogl�dach w kierunku wi�kszego libe-

ralizmu gospodarczego (silniejsze poparcie dla redukcji podatków kosztem �wiadcze� spo-

łecznych i słabsze poparcie dla wyrównywania przez rz�d dochodów). W tej sytuacji mo�na 

przyj��, �e zaobserwowana w eksperymencie skala redystrybucji politycznej stanowi doln� 

granic� tego, czego mo�na byłoby si� spodziewa� przy zast�pieniu studentów reprezentatyw-

n� prób� ogólnopolsk�. Po drugie, w badaniu zastosowano oryginalny sposób przydzielania 

wypłat pierwotnych – wypłaty 15, 30 i 60 złotych przyznawano za wykonanie odpowiednio 1, 

2 i 4 do�� �mudnych zada� zarobkowych (z których jedno zajmowało �rednio 15-20 minut). 

Procedura ta jest do�� kłopotliwa w zastosowaniu, poniewa� wymaga osobnego spotkania 

zarobkowego, jednak dzi�ki temu, �e zarobek ł�czy ona zarówno z wynikiem pracy, jak i cza-

sem pracy, stwarza ona szczególnie siln� legitymizacj� pierwotnych wypłat. Ponadto odwołu-
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j�c si� do nakładu czasu i pracy, daje ona badanym – w przeciwie�stwie np. do cz�sto stoso-

wanej w eksperymentach alokacji �rodków w oparciu o wyniki quizu – siln� podstaw� do 

miarodajnej oceny sprawiedliwo�ci przyj�tego podziału wypłat.  

Ustalenia indywidualnej normy sprawiedliwo�ci dystrybutywnej dokonano na dwa 

sposoby, prowadz�ce – jak si� okazało – do odmiennych rezultatów. Gdy badani deklarowali 

kwoty, za jakie skłonni byliby osobi�cie wykona� 1, 2 b�d� 4 zadania zarobkowe, wyra�nie 

dały o sobie zna� swego rodzaju „korzy�ci skali” (je�li np. za wykonanie 1 zadania osoba 

��dała kwoty x, to za wykonanie 2 zada� ��dała kwoty mniejszej od 2x). Gdy jednak bada-

nych poproszono o podział 105 złotych mi�dzy trzy osoby wykonuj�ce 1, 2 b�d� 4 zadania, 

„korzy�ci skali” zupełnie zanikły i dominacj� zdobyła zasada wypłat wprost proporcjonalnych 

do ilo�ci pracy. Ró�nic� t� trzeba przypisa� sposobowi sformułowania polecenia, które przy 

podziale 105 złotych stawiało badanego raczej w sytuacji dystrybutora �rodków, ni� ich bior-

cy. Jak pokazuj� badania Grzegorza Lissowskiego [1993], te odmienne perspektywy genero-

wa� mog� ró�ne reguły sprawiedliwo�ci dystrybutywnej.  

Porównuj�c podział płac, jaki (pó�niejsi) ubodzy uznali za sprawiedliwy „za zasłon� 

niewiedzy”, z ich rzeczywistym zachowaniem w grze redystrybucyjnej, stwierdzamy, �e ła-

manie zadeklarowanej uprzednio normy było powszechne – miało ono miejsce w ponad 70% 

gier, w których norma sprawiedliwego podziału wymagała od ubo�szego jedynie rezygnacji 

(b�d� tylko zmniejszenia) roszcze� podatkowych. Z drugiej strony nale�y jednak doda�, �e w 

eksperymencie mieli�my tak�e do czynienia z osobami, które w swych wyborach ewidentnie 

kierowały si� wzgl�dami ideowymi. Przypadki takie wyst�powały zarówno po stronie graczy 

ubo�szych – głosuj�cych za niskimi podatkami bez �adnej rekompensaty ze strony bogatsze-

go partnera, jak równie� po stronie graczy bogatszych – przekazuj�cych ubo�szemu partne-

rowi „nieracjonalnie” wysokie datki.  

Jest ciekaw� konstatacj�, �e zachowanie graczy ubo�szych prowadz�ce do wyrówna-

nia dochodów w wi�kszo�ci przypadków było nie do pogodzenia z egalitarn� koncepcj� 

sprawiedliwo�ci Rawlsa (poniewa� łamali oni bezstronnie ustalone przez samych siebie nor-

my), podczas gdy zachowania te mo�na byłoby pomie�ci� w ramach kontraktowej koncepcji 

Nozicka (zgadzaj�c si� na udział w eksperymencie, wszyscy badani zgadzali si� równocze-

�nie, �e ich ko�cowa wypłata znajdzie si� w przedziale 30-75 złotych). Trudno natomiast o 

jednoznaczn� ocen� sprawiedliwo�ci pierwotnego podziału zarobków z perspektywy egalita-

ryzmu przypadku – z jednej strony ka�da złotówka pierwotnego zarobku została przez 

uczestników osobi�cie wypracowana, z drugiej za� przydział do danej grupy zadaniowej był 

czysto losowy.  



 244 

Na koniec wypada sformułowa� kilka ogólniejszych wniosków i odpowiedzie� na py-

tanie o implikacje przeprowadzonego badania dla „praktyki społecznej” – przy zachowaniu 

pełnej �wiadomo�ci, �e interpretacja taka wykracza poza �cisłe ramy eksperymentu. Pierwsze 

pytanie dotyczy tego, na ile sytuacj� laboratoryjn� uzna� mo�na za korelat zachowania osób 

w „naturalnych” warunkach? Odpowied� na nie jest zło�ona. Poprzez dobór słownictwa, spo-

sób przydzielenia pierwotnych dochodów, jak równie� podkre�lanie zwi�zku mi�dzy przy-

dzielon� pierwotnie kwot� a wykonan� przez badanych prac�, starali�my si� wytworzy� w 

uczestnikach poczucie udziału w przedsi�wzi�ciu zarobkowym, raczej ni� w rodzaju „gry na 

pieni�dze”. S�dz�c po wypowiedziach badanych w kwestionariuszu poeksperymentalnym, 

zabieg ten na ogół przyniósł po��dany skutek, mo�na wi�c mówi� o znacznym realizmie psy-

chologicznym wykreowanej sytuacji laboratoryjnej.  

Jako anegdot� przytoczy� mo�na wypowiedzi dwóch uczestników badania, którzy w 

kwestionariuszu poeksperymentalnym z własnej inicjatywy do�� obszernie odnie�li si� 

(wprost i nie wprost) do trafno�ci zewn�trznej eksperymentu. Pierwszy z nich, S30 (pseudo-

nim „chem”), odczuł potrzeb� usprawiedliwienia rozd�wi�ku pomi�dzy zadeklarowanym na 

wst�pie przekonaniem, �e bogaci maj� moralny obowi�zek pomaga� ubogim, a swoim pó�-

niejszym zachowaniem w grze z ubo�szym S15, któremu nie przekazał �adnych �rodków – 

mimo �e ten ostatni próbował sprowokowa� kooperacj� poprzez obni�anie roszcze� podat-

kowych. „Chem” stwierdził:  

Wydaje mi si�, �e [eksperyment] nie oddaje tego zjawiska, tzn. [zwi�zku] deklara-

cja-post�powanie. (…) czym innym jest (moim zdaniem) skala całego społecze�stwa, 

pa�stwa, itd., a czym innym zarz�dzaniem pieni�dzmi w skali mikro, gdzie my�lałem 

przede wszystkim o zdobyciu paru groszy na bilet do domu (…). Wiedziałem, �e nie 

daj�c ani grosza tej drugiej osobie, nie odbieram jej �rodków na �ycie.  

Drugi przypadek to S60 (pseudonim „haft”), który swoje hojne post�powanie w toku 

badania wyja�nił nast�puj�co:  

Kierowałem si� ogólnym, ekonomicznym przekonaniem o potrzebie minimalizo-

wania podatków. (…) uwa�am ide� podatku wyrównawczego za społecznie, ekono-

micznie i etycznie chybion�. (…) [Przekazuj�c pieni�dze,] chciałem w jaki� sposób 

pokaza� tym osobom, �e wy�szy podatek nało�ony na bogatszego wcale nie prowadzi 

do wzbogacenia biednych i �e ogólne obni�enie stawek mo�e da� du�o lepszy efekt. 

W przypadku „hafta” zwi�zek mi�dzy zachowaniem eksperymentalnym a postaw� ukształto-

wan� w „realnym �wiecie” wydaje si� �cisły i bezpo�redni. W przypadku „chema” zakwestio-

nowanie tego zwi�zku jawi si� jako element redukuj�cy dysonans poznawczy.  
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Mimo wyst�powania wspólnych elementów, niepodobna zaprzeczy�, �e realne proce-

sy redystrybucyjne dalekie s� od prostoty eksperymentu laboratoryjnego. S� one znacznie 

mniej przejrzyste, dokonuj� si� w nieporównanie liczniejszej zbiorowo�ci, a przy tym nie 

czyni si� ich bezpo�rednim przedmiotem powszechnego głosowania. Nadto warto zauwa�y�, 

�e rzeczywiste nierówno�ci dochodowe nie ciesz� si� cho�by zbli�onym stopniem legitymi-

zacji, ani te� koszty działania systemu nie s� tak oczywiste dla zainteresowanych jak w ekspe-

rymencie. Te dwie ostatnie okoliczno�ci sprawiaj�, �e w �wiecie pozalaboratoryjnym psycho-

logiczne bariery przed eskalacj� roszczeniowo�ci s� znacznie słabsze.  

Rzeczywisto�� odbiega od naszego modelu pod jeszcze jednym, za to bardzo istotnym 

wzgl�dem. Wielko��, któr� okre�lali�my jako „koszt egzekucji podatków” była po prostu jed-

nym z parametrów gry i stanowiła czyst� strat� społeczn�, podczas gdy w rzeczywisto�ci jest 

to suma, która bynajmniej nie ulega anihilacji, lecz przechwytywana jest przez administracj� 

pa�stwow�. Bł�dem byłoby wi�c nie uwzgl�dni� tego, co w swojej Polityce biurokracji za-

uwa�ył Gordon Tullock: „Skoro ju� musimy mie� tak pot��n� biurokracj�, to przynajmniej 

otwórzmy oczy na jej wewn�trzny sposób działania. Człowiek nie przestaje istnie� tylko dla-

tego, �e wtopił si� w hierarchi� administracyjn�. Pozostaje on nadal jednostk�, z jednostko-

wymi motywami, impulsami i pragnieniami” [Tullock 2005: 4]. Je�li co� mo�e dziwi�, to 

jedynie fakt, �e kiedy ksi��ka ta została po raz pierwszy opublikowana w 1965 r., takie uj�cie 

sprawy stanowiło novum. Z perspektywy systemu redystrybucyjnego oznacza to, �e poza bo-

gatymi i ubogimi podatnikami, wyst�puje jeszcze trzeci gracz, tj. aparat pa�stwowy (fiskus) – 

i nie ma powodów zakłada�, �e w przeciwie�stwie do dwóch pierwszych b�dzie on kierował 

si� wył�cznie motywami altruistycznymi.  

Opisuj�c teoretycznie wieloosobowy wariant gry redystrybucyjnej, rozwa�yli�my wa-

riant, w którym to wła�nie fiskus przejmuje �rodki wypływaj�ce z bud�etu i to on ustala pro-

centow� wysoko�� „kosztów egzekucji”. Wyboru stawki dokonuje przy tym w sposób mak-

symalizuj�cy przejmowan� przez siebie kwot�. Analiza tego modelu prowadzi do ciekawego 

wniosku, �e wbrew przypisanej fiskusowi funkcji redystrybucyjnej (a zatem maj�cej wyrów-

nywa� dochody), w jego interesie le�y jak najwi�ksza koncentracja dochodu. W sytuacji, gdy 

podatnicy nie s� do ko�ca pewni bilansu swoich rozlicze� z bud�etem, najbardziej obiecuj�c� 

strategi� aparatu pa�stwowego jest skryte podtrzymywanie nierówno�ci dochodowych (a 

wr�cz ich eskalacja) – przy równoczesnym podsycaniu postaw roszczeniowych. Nietrudno 

wykaza�, �e obydwa te elementy s� obecne w polskim �yciu politycznym. Za przykład regu-

lacji konserwuj�cej nierówno�ci mo�e posłu�y� rozbudowany system kosztownych koncesji, 

blokuj�cych dost�p do rynku słabszym graczom, za� przykładów rozbudzaj�cych postawy 

roszczeniowe w obfito�ci dostarcza ka�da kampania wyborcza. Doda� wypada, �e pobudzanie 
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zawi�ci wzgl�dem bogatych nie jest spraw� trudn�: w naszym eksperymencie w grach, w któ-

rych nieefektywno�� redystrybucji politycznej si�gała 95% realnego transferu, gracze ubo�si 

wci�� opowiadali si� za ponad 40-procentowym opodatkowaniem. Ten ostatni wynik pokazu-

je te�, �e polityczne apele o ograniczenie „pa�stwa opieku�czego”, odwołuj�ce si� do nie-

efektywno�ci systemu, maj� nikłe szanse znalezienia odzewu w grupach społecznych przeko-

nanych, �e s� beneficjentami netto polityki redystrybucyjnej. Bardzo silny efekt historyczny, 

jaki odnotowali�my w danych, sugeruje te�, �e w krótkim okresie (o ile zmianie nie ulegn� 

proporcje korzystaj�cych i trac�cych na redystrybucji) nawet znacz�ce zmniejszenie nierów-

no�ci dochodowych, nie wystarcza do ograniczenia skali roszcze� podatkowych (i odwrotnie 

– wzrost nierówno�ci nie prowadzi, przynajmniej nie od razu, do nasilenia si� roszcze�). 

Przyzwyczajenie staje si� drug� natur�, co na poziomie makro przejawia si� inercj� systemu 

społecznego.  

W�ród wyników naszego badania mo�emy wskaza� równie� taki, który sugeruje, �e w 

pewnych zachowaniach doza roszczeniowo�ci mo�e by� mniejsza ni� si� z pozoru wydaje. 

Chodzi mianowicie o uaktywnianie si� ró�nych reguł sprawiedliwo�ci dystrybutywnej w za-

le�no�ci od przyj�tej perspektywy (dystrybutora �rodków b�d� ich biorcy). W pozycji dystry-

butora badani skłonni byli wynagradza� pracowników w proporcji do rezultatów pracy, nato-

miast w pozycji biorcy mieli tendencj� do nadproporcjonalnego wynagradzania ni�szych na-

kładów pracy. Obie te tendencje nale�y uzna� za bezstronne, bowiem ujawniły si� one „za 

zasłon� niewiedzy”. Je�li wynik ten odnie�� do negocjacji płacowych w przedsi�biorstwie, 

mo�na uzna�, �e to, co jawi si� jako czysty konflikt interesów pomi�dzy pracodawc�, który 

chce uzyska� prac� jak najtaniej, a nisko wykwalifikowanym pracobiorc�, który chce j� 

sprzeda� jak najdro�ej, przynajmniej w cz��ci wynika� mo�e z odmiennego (ale nie b�d�cego 

racjonalizacj� własnego interesu!) definiowania sprawiedliwej płacy.  

Dalej, dzi�ki informacjom uzyskanym z kwestionariusza poeksperymentalnego pod-

kre�li� mo�emy fatalne w skutkach konsekwencje braku bezpo�rednich kanałów komunikacji. 

Poniewa� zachowanie kooperacyjne wystawiało gracza na ryzyko bycia wykorzystanym 

przez partnera, zdarzały si� gry, w których do współpracy nie dochodziło mimo potencjalnie 

kooperacyjnego nastawienia obu stron. Potwierdza to wyniki wcze�niejszych eksperymentów 

z dylematem wi��nia, w których dost�pno�� komunikacji – nawet mimo niemo�no�ci zawar-

cia wi���cej umowy – prowadziła do radykalnego wzmocnienia współpracy.  

Na koniec wreszcie warto wróci� do rozbie�no�ci pomi�dzy przedeksperymentalnym 

s�dami sprawiedliwo�ciowymi badanych, a ich zachowaniem w toku eksperymentu. Wynik 

ten dobitnie pokazuje bowiem ró�nic� pomi�dzy sytuacj� sonda�ow�, w której respondent 

mo�e pozwoli� sobie na „tani� gadk�” [cheap talk], a sytuacj� w której na szali wa�y si� jego 
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osobisty interes materialny. Wskazuje on te� na konieczno�� zachowania daleko id�cej 

ostro�no�ci w interpretacji danych z bada� opinii publicznej, w których respondenci pytani s� 

o kwestie stawiaj�ce ich wobec potencjalnego konfliktu mi�dzy interesem własnym, a tym, co 

postrzegaj� jako wymóg sprawiedliwo�ci. Eksperyment przeprowadzony na potrzeby niniej-

szej pracy wynikał mi�dzy innymi z prze�wiadczenia, �e autentyczne preferencje ludzi lepiej 

wyra�aj� si� w ich realnych zachowaniach, ni� w słownych deklaracjach, które tak cz�sto 

słu�� jedynie pozytywnej autoprezentacji.  
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Zał. 1 Plakat rekrutacyjny (skala 1:2). 

�

� � � � � � �

� � � � 	 
 � �  �
Poszukujemy ch�tnych do wzi�cia udziału w eksperymentalnym badaniu zachowa� zwi�zanych z zarabianiem pieni�dzy, 

głosowaniem nad podatkami i przekazywaniem pieni�dzy innym osobom.  

ILO�� MIEJSC OGRANICZONA � ZGŁOSZENIA DO 10 MAJA BR. � SZCZEGÓŁY NA STRONIE:  

www.socjologia.uj.edu.pl/eksperyment 
l u b 

www.eksperyment2005.webpark.pl 
Za udział w badaniu  

– poza satysfakcj� z przyczynienia si� do rozwoju polskiej nauki � – przewidziane jest wynagrodzenie w wysoko�ci 

30-75 złotych.  
 

Serdecznie zapraszam do wzi�cia udziału!  

Szymon Czarnik 
Instytut Socjologii UJ 

�

 

Zał. 2 Strona rekrutacyjna: 1) Strona główna 
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Zał. 2 Strona rekrutacyjna: 2) Cel badania 

 

Zał. 2 Strona rekrutacyjna: 3) Anonimowo�� 

 

Zał. 2 Strona rekrutacyjna: 4) Harmonogram 
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Zał. 2 Strona rekrutacyjna: 5) Sesje 

 

Zał. 2 Strona rekrutacyjna: 6) Zarobki 
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Zał. 2 Strona rekrutacyjna: 7) Zgłoszenie 

 

Zał. 2 Strona rekrutacyjna: 8) Wyniki 

 
 
 
 
 
 
 

Zał. 3 Koperta 1: Wizytówki uczestnika  
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Zał. 4 Koperta 2: Kwestionariusz przedeksperymentalny 
 
[pseudonim] 

KWESTIONARIUSZ 
 

Poniewa� całe nasze badanie po�wi�cone jest kwestiom zwi�zanym z zarabianiem 
i dysponowaniem pieni�dzmi, na pocz�tek prosimy, �eby�cie Pa�stwo odpowiedzieli 
na kilkana�cie pyta� zwi�zanych z tym tematem.  

Jest bardzo wa�ne, aby�cie odpowiedzieli na wszystkie zawarte w ankiecie pyta-
nia, poniewa� jakiekolwiek pytania pozostawione bez odpowiedzi szalenie utrudni� 
nam pó�niejsz� analiz� wyników. Je�li w�ród odpowiedzi nie znajdziecie takiej, która 
dokładnie odzwierciedlałaby Wasze pogl�dy, prosz� zaznaczy� odpowied� najbardziej 
zbli�on� do Waszego stanowiska. Bardzo zale�y nam te�, aby ka�dy wypełnił ten 
kwestionariusz bez jakiejkolwiek konsultacji i bez zagl�dania do ankiet s�siadów.  

Ankiety tej prosz� w �aden sposób nie podpisywa�. W całym eksperymencie b�-
dziecie si� Pa�stwo posługiwa� wył�cznie pseudonimem widocznym w lewym gór-
nym rogu tej strony.  

Na pytania prosz� odpowiada� po kolei, wstawiaj�c krzy�yk w odpowiedni� krat-
k�, b�d� uzupełniaj�c wykropkowane miejsce.  
 
 

1. Je�li rz�d miałby wybór pomi�dzy zmniejszeniem podatków lub zwi�ksze-
niem wydatków na �wiadczenia społeczne takie, jak opieka zdrowotna, 
o�wiata, emerytury, ubezpieczenia społeczne itp., co Pana(i) zdaniem rz�d 
powinien zrobi�?  
Mówi�c o podatkach mamy na my�li wszystkie podatki, w tym od dochodów, 
usług, itp. 

� Zmniejszy� podatki, nawet je�li oznaczałoby to zmniejszenie wydatków na 
�wiadczenia społeczne.  
� Przeznaczy� wi�cej na �wiadczenia społeczne, nawet je�li oznaczałoby to 
zwi�kszenie podatków.  
� Trudno powiedzie�. 

 
Teraz chcemy Pa�stwu zada� kilka pyta� nt. przyczyn biedy i bogactwa w naszym 
kraju.  

2. Jak cz�sto �ródłem bogactwa w naszym kraju jest pracowito��?  
� bardzo cz�sto  
� do�� cz�sto  
� czasami 
� do�� rzadko 
� bardzo rzadko lub nigdy 
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3. Jak cz�sto �ródłem bogactwa w naszym kraju jest szcz��cie?  
� bardzo cz�sto  
� do�� cz�sto  
� czasami 
� do�� rzadko 
� bardzo rzadko lub nigdy 

4. Jak cz�sto przyczyn� biedy w naszym kraju jest lenistwo?  
� bardzo cz�sto  
� do�� cz�sto  
� czasami 
� do�� rzadko 
� bardzo rzadko lub nigdy 

5. Jak cz�sto przyczyn� biedy w naszym kraju jest brak szcz��cia?  
� bardzo cz�sto  
� do�� cz�sto  
� czasami 
� do�� rzadko 
� bardzo rzadko lub nigdy 

6. Czy na pomoc dla ludzi ubogich wydaje si� u nas za du�o pieni�dzy, za ma-
ło, czy w sam raz? 
� za mało  
� w sam raz  
� za du�o 

 
 
Prosz� teraz ustosunkowa� si� do ka�dego z poni�szych stwierdze�.  

7. Ró�nice dochodów s� w Polsce zbyt du�e.  
� zdecydowanie si� zgadzam 
� zgadzam si�  
� ani si� zgadzam, ani nie zgadzam  
� nie zgadzam si�  
� zdecydowanie si� nie zgadzam 

8. Do obowi�zków rz�du powinno nale�e� zmniejszanie ró�nic pomi�dzy wy-
sokimi i niskimi dochodami.  
� zdecydowanie si� zgadzam 
� zgadzam si�  
� ani si� zgadzam, ani nie zgadzam  
� nie zgadzam si�  
� zdecydowanie si� nie zgadzam 
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9. Rz�d powinien zapewni� ka�demu podstawowe minimum dochodów. 
� zdecydowanie si� zgadzam 
� zgadzam si�  
� ani si� zgadzam, ani nie zgadzam  
� nie zgadzam si�  
� zdecydowanie si� nie zgadzam 

10. W naszym kraju ludzie, którym lepiej si� w �yciu powiodło, ch�tnie wspo-
magaj� tych, którym wiedzie si� gorzej.  
� zdecydowanie si� zgadzam 
� zgadzam si�  
� ani si� zgadzam, ani nie zgadzam  
� nie zgadzam si�  
� zdecydowanie si� nie zgadzam 

11. W naszym kraju ludzie, którym gorzej si� w �yciu wiedzie, najch�tniej za-
braliby pieni�dze tym, którym wiedzie si� lepiej.  
� zdecydowanie si� zgadzam 
� zgadzam si�  
� ani si� zgadzam, ani nie zgadzam  
� nie zgadzam si�  
� zdecydowanie si� nie zgadzam 

12. Bogaci maj� moralny obowi�zek pomagania ubogim.  
� zdecydowanie si� zgadzam 
� zgadzam si�  
� ani si� zgadzam, ani nie zgadzam  
� nie zgadzam si�  
� zdecydowanie si� nie zgadzam 

13. Bogatych, którzy nie chc� wesprze� ubogich z własnej woli, nale�y do tego 
przymusi�.  
� zdecydowanie si� zgadzam 
� zgadzam si�  
� ani si� zgadzam, ani nie zgadzam  
� nie zgadzam si�  
� zdecydowanie si� nie zgadzam 

14. Wielu ludzi, mówi�c o pogl�dach politycznych, u�ywa okre�le� „lewicowe” 
i „prawicowe”. Mamy tutaj skal�, która przebiega od pogl�dów lewico-
wych do prawicowych. Na którym miejscu tej skali umie�cił(a)by Pan(i) 
swoje pogl�dy polityczne?  
Prosz� wstawi� krzy�yk wewn�trz wybranej kratki (nie na linii oddzielaj�cej 
kratki).  
 

LEWICOWE           PRAWICOWE 
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Na koniec prosz� poda� kilka ogólnych informacji o sobie.  

15. Płe�  
� kobieta 
� m��czyzna 

16. Kierunek studiów 
Je�li studiuje Pan(i) wi�cej kierunków, prosz� wpisa� pierwszy.  

………………………………………………………………… 

17. Rok studiów:  
� pierwszy 
� drugi 
� trzeci 
� czwarty 
� pi�ty 

18. Czy pracuje Pan(i) zawodowo?  
� na pełny etat 
� na cz��� etatu 
� dorywczo 
� nie pracuj� 

19. Jak ocenia Pan(i) własn� sytuacj� finansow�?  
� jestem zadowolony(a) 
� jestem mniej wi�cej zadowolony(a) 
� jestem niezadowolony(a) 

 

20. Co skłoniło Pana(i�) do udziału w eksperymencie?  
Powodów takich mogło by� kilka. Prosz� zaznaczy� te, które były najistotniejsze 
dla Pana(i).  

� temat badania  
� forma badania  
� mo�liwo�� zarobku 
� ch�� wsparcia polskiej nauki :) 
� inny powód: ...................................................................................................... 
 

 
Dzi�kujemy za wypełnienie ankiety.  

Prosz� jeszcze raz sprawdzi�, czy omyłkowo nie pomin�li Pa�stwo którego� pytania.  
Po sprawdzeniu ankiet� prosz� wło�y� z powrotem do tej samej koperty, z której j� 
Pa�stwo wyj�li.  
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Zał. 5 Koperta 3: Kwestionariusz przetargowy 

 
[pseudonim] 
 
 

Z A D A N I E  P R Ó B N E  
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Powy�szy wyrywek z kroniki składa si� z 50 znaków.  

1 
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F O R M U L A R Z  P R Z E T A R G U  

 
 
 
 
 

Kwota za 1 arkusz:  

  

Kwota za 2 arkusze:  

  

Kwota za 4 arkusze:  

 
 
 
 

2 



 272 

 
P O D Z I A Ł  S U M Y  

 
 
 
 
 

Kwota dla osoby A  
(odszyfrowała 1 arkusz): 

 

  

Kwota dla osoby B  
(odszyfrowała 2 arkusze): 

 

  

Kwota dla osoby C  
(odszyfrowała 4 arkusze): 

 

 
 
 
 
       

3 
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Załó�my, �e Pan(i) i druga osoba (oznaczona przez „X”) zostali�cie 

wylosowani, by na koniec eksperymentu otrzyma� dodatkowe pieni�dze 
w zamian za odszyfrowanie fragmentu tekstu o identycznej długo�ci jak 
ten, który znajduje si� na pierwszej stronie (2 linijki).  

Kwoty, jakie Pa�stwo otrzymacie, pozostawione s� do Pana(i) decy-
zji. W sytuacji 1 musi Pan(i) wybra� jedn� z czterech opcji: je�li wybierze 
Pan(i) opcj� a) obydwoje dostaniecie za t� prac� po 15 złotych, je�li wy-
bierze Pan(i) opcj� b) Pan(i) dostanie 18 zł., a druga osoba 19 zł., itd.  

W ka�dej z poni�szych trzech sytuacji prosz� wstawi� krzy�yk w 
kratce przy wybranej przez siebie opcji:  

 
 

Sytuacja 1 
Zaznacz jedn� opcj�:  

a), b), c) albo d). 
 

 Ja X 
� a) 15 zł 15 zł 
� b) 18 zł 19 zł 
� c) 21 zł 26 zł 
� d) 24 zł 37 zł  

Sytuacja 2 
Zaznacz jedn� opcj�:  

a), b), c) albo d). 
 

 Ja X 
� a) 15 zł 15 zł 
� b) 20 zł 12 zł 
� c) 23 zł 7 zł 
� d) 24 zł 0 zł  

Sytuacja 3 
Zaznacz jedn� opcj�:  

a), b), c), d), e), f) albo g). 
 

 Ja X 
� a) 15 zł 15 zł 
� b) 18 zł 19 zł 
� c) 20 zł 12 zł 
� d) 21 zł 26 zł 
� e) 23 zł 7 zł 
� f) 24 zł 37 zł 
� g) 24 zł 0 zł  

 
 
 

4 
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Zał. 6 Koperta 4: Jeden z arkuszy zarobkowych 
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Zał. 7 Szkic instrukcji wygłoszonej podczas spotkania informacyjno-zarobkowego 
 
 
Pierwsze spotkanie (tekst mówiony) 
 

Szanowni Pa�stwo!  
 
Witam wszystkich uczestników naszego badania i bardzo dzi�kuj�, �e zgodzili�cie si� 

Pa�stwo wzi�� w nim udział. My�l�, �e b�dzie to dla Was ciekawe do�wiadczenie, a przy 
okazji b�dzie mo�na te� troch� zarobi�.  

Na pocz�tku chciałem bardzo prosi� o to, by w czasie naszego dzisiejszego spotkania 
wszyscy byli skupieni i ograniczyli si� do sumiennego wykonywania moich polece�. Zabro-
nione jest jakiekolwiek kontaktowanie si� z innymi osobami, komentowanie sytuacji, gło�ne 
wyra�anie swoich opinii (np. satysfakcji, zdziwienia, niezadowolenia). Ma to zasadnicze zna-
czenie dla powodzenia eksperymentu, dlatego osoby łami�ce t� reguł� b�d� musiały zosta� 
wykluczone z badania i nie zostanie im wypłacona zapłata za udział. W razie jakichkolwiek 
pyta� czy w�tpliwo�ci, prosz� podnie�� r�k� i zwróci� si� bezpo�rednio do mnie lub kolegi. 
Mamy dzi� du�o do zrobienia i musimy si� z tym sprawnie upora�.  

 
Celem eksperymentu, w którym zgodzili�cie si� Pa�stwo wzi�� udział, jest lepsze zro-

zumienie zjawisk zwi�zanych z ustalaniem wysoko�ci zarobków, głosowaniem nad podatka-
mi i podejmowaniem decyzji o przekazywaniu pieni�dzy innym osobom. Całe badanie b�dzie 
składa� si� z dwóch cz��ci. Pierwsza cz��� ma miejsce wła�nie teraz, druga b�dzie miała 
miejsce w pracowni komputerowej w dogodnym dla Pa�stwa terminie.  

 
Udział w całym badaniu jest anonimowy – Pa�stwa imiona, adresy e-mail i numery te-

lefonów potrzebne s� tylko do celów komunikacyjnych. W toku badania b�dziecie si� Pa�-
stwo posługiwa� wył�cznie pseudonimami.  

 
Od razu na samym pocz�tku chc� stanowczo podkre�li�, �e w czasie trwania naszego 

eksperymentu wszystkie informacje, jakie b�dziemy Pa�stwu przekazywa� s� prawdziwe i na 
�adnym etapie badania nie b�dziecie Pa�stwo wprowadzani w bł�d. Mówi� o tym dlatego, �e 
jak zapewne cz��� z Was wie, w niektórych eksperymentach naukowych wprowadza si� 
uczestników w bł�d po to, aby sprawdzi�, jak zachowaj� si� oni w okre�lonych warunkach. W 
tego typu badaniach dopiero na samym ko�cu mówi si� badanym, o co tak naprawd� chodzi-
ło. W naszym eksperymencie chodzi o zbadanie, jak ludzie post�puj� z zarobionymi przez 
siebie pieni�dzmi, wi�c �adna manipulacja nie jest potrzebna.  

 
Teraz pokrótce omówi�, na czym b�dzie polega� Pa�stwa udział w tym badaniu. Dzisiaj 

na pocz�tek zostaniecie poproszeni o wypełnienie kwestionariusza dotycz�cego ró�nych 
spraw zwi�zanych z zarabianiem pieni�dzy, podatkami, nierówno�ciami dochodowymi, itp. 
Nast�pnie przygotowany jest dla Pa�stwa pewien zestaw zada�, za wykonanie których otrzy-
macie wynagrodzenie (wi�cej szczegółów na ten temat b�dzie za chwil�). Na wykonaniu tych 
zada� sko�czy si� dzisiejsze spotkanie. Nast�pnym razem spotkamy si� w pracowni kompute-
rowej, gdzie b�dziecie Pa�stwo podejmowa� decyzje zwi�zane z zarobionymi dzi� pieni�dz-
mi.  

 
Teraz prosiłbym, �eby�cie Pa�stwo otworzyli ostro�nie swoje koperty.  
 
W �rodku znajduj� si� cztery mniejsze koperty ponumerowane od 1 do 4. Prosz� ich na 

razie nie rusza� – powiem Pa�stwu, kiedy b�dziemy je otwiera�.  
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W kopercie z numerem 1 znajduje si� swego rodzaju wizytówka. Jest na niej pseudo-

nim, pod jakim b�dziecie Pa�stwo wyst�powa� w tym badaniu, termin drugiego spotkania. 
oraz numer stanowiska w pracowni komputerowej. Terminy spotka� zostały dobrane tak, aby 
ka�demu pasowały.  

Swój pseudonim prosz� traktowa� jako informacj� poufn�. Nie b�dzie go znał nikt poza 
Pa�stwem – ja te� go nie znam, bo nie wiem, któr� akurat kopert� wybrali�cie przy wej�ciu na 
sal�. Ja oczywi�cie wiem, kiedy dana osoba ma przyj�� na sesj� do pracowni komputerowej, 
(sam układałem grafik tak, �eby ka�demu pasował termin i jeszcze b�d� do Pa�stwa dzwoni�, 
�eby przypomnie� o drugim spotkaniu), ale nie mam poj�cia, kto ma jaki pseudonim. Ten 
pseudonim b�dzie Pa�stwu potrzebny do dwóch rzeczy. Po pierwsze, na stronie badania za-
mieszczone zostan� wszystkie wyniki pod pseudonimami, a po drugie – na koniec badania, 
�eby odebra� swoje pieni�dze, trzeba b�dzie zwróci� t� wizytówk� z pseudonimem. Prosz� 
wi�c traktowa� t� wizytówk� jak swego rodzaju kart� kredytow� z numerem PIN.  

 
Teraz prosz� otworzy� ostro�nie koperty numer 1 i wyj�� z nich swoje wizytówki, nie 

pokazuj�c ich innym osobom. Mo�ecie je Pa�stwo obejrze�, a potem prosz� je dobrze scho-
wa� i koniecznie pami�ta�, �eby przynie�� je na nast�pne spotkanie. B�d� one potrzebne do 
odebrania pieni�dzy za udział w badaniu. Wszystkie kwoty, jakie Pa�stwo zarobicie w tym 
eksperymencie w jakikolwiek sposób, zostan� wypłacone na sam koniec po spełnieniu 
wszystkich warunków. Dlatego konieczne jest pełne uczestnictwo w obydwu spotkaniach. 
Dla przejrzysto�ci po zako�czeniu na internetowej stronie badania zostanie opublikowana 
lista wszystkich wyników finansowych – oczywi�cie pod pseudonimami. Tam b�dziecie mo-
gli Pa�stwo sprawdzi�, kto ile dostał i za co.  

 
Teraz przyst�pimy do wła�ciwego pocz�tku badania. Z koperty numer 2 prosz� wyj�� 

kwestionariusz. Liczba w lewym górnym rogu to kod, pod jakim b�d� Pa�stwo funkcjonowa� 
w bazie danych. Teraz b�dziecie mieli dziesi�� minut na wypełnienie ankiety. Jest bardzo 
wa�ne, aby�cie Pa�stwo odpowiedzieli na wszystkie zawarte w kwestionariuszu pytania. Ja-
kiekolwiek pytania pozostawione bez odpowiedzi szalenie utrudni� nam analiz� wyników. 
Je�li w�ród odpowiedzi nie znajdziecie takiej, która dokładnie odzwierciedlałaby Wasze po-
gl�dy, prosz� zaznaczy� odpowied� najbardziej zbli�on� do Waszego stanowiska. Oczywi�cie 
ka�dy powinien wypełni� ten kwestionariusz bez jakiejkolwiek konsultacji i bez zagl�dania 
do ankiet s�siadów. Ankieta, jak ju� wspominałem, jest w pełni anonimowa, dlatego prosimy 
o Pa�stwa szczere odpowiedzi. Zale�y nam, by�cie wyrazili swoje osobiste zdanie na dany 
temat, nawet je�li wydaje wam si�, �e wi�kszo�� osób mo�e by� innego zdania.  

Po wypełnieniu kwestionariusza bardzo prosz� wło�y� go z powrotem do tej samej ko-
perty i odło�y� na bok. Osoby, które wcze�niej wypełni� ankiet�, bardzo prosz�, �eby w mil-
czeniu zaczekały na tych, którym zajmie to troch� wi�cej czasu.  

 
[czas na wypełnienie kwestionariusza] 
 
Teraz przejdziemy do cz��ci dzisiejszego spotkania, zwi�zanej z zarabianiem pieni�dzy. 

Pa�stwa zadaniem b�dzie przetłumaczenie „Kroniki polskiej” Galla Anonima – w oryginale 
„Chronica Polonorum”. Czy wszyscy obecni znaj� łacin�? Je�li nie, to nic nie szkodzi. Po-
wiem, na czym polega sprawa. Otó� obszerne fragmenty kroniki trafiły do mnie w zakodo-
wanej postaci i Pa�stwa zadaniem b�dzie je teraz odszyfrowa�. Cała pierwsza ksi�ga i cz��� 
drugiej zostały przy tym posiekane na arkusze jednakowej długo�ci – po 400 znaków ka�dy. 
Dlatego prosz� si� nie dziwi�, je�li arkusze te b�d� si� dziwnie zaczyna� lub ko�czy�.  

W kopercie numer 3 znajdziecie Pa�stwo jedn� z instrukcji kodowych, które szcz��li-
wym zrz�dzeniem Bo�ym wpadły w moje r�ce oraz przykładowy fragment zaszyfrowanego 
tekstu. Poza tym poproszeni zostaniecie o odpowied� na kilka dodatkowych pyta�. Prosz� 
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teraz otworzy� t� kopert�. Na razie prosz� tylko odszyfrowa� ten strz�pek tekstu na pierwszej 
stronie i zaczeka� na ci�g dalszy.  

 
[czas na rozwi�zanie zadania]  
 
Jak ju� wspomniano, za chwil� przyst�picie Pa�stwo do odszyfrowania wi�kszych ar-

kuszy tekstu, dzi�ki czemu zarobicie pewn� kwot� pieni�dzy. Tak dla porównania: je�li ten 
tekst, który pa�stwo przed chwil� odkodowali zajmował dwie linijki, to tekst na ka�dym z 
arkuszy składa si� z 16 linijek (czyli dokładnie 400 znaków). Wybieraj�c przy wej�ciu do sali 
kopert�, zakwalifikowali�cie si� Pa�stwo automatycznie do jednej z trzech grup: pierwsza 
b�dzie miała do odszyfrowania 1 arkusz, druga 2 arkusze, a trzecia 4 arkusze. Trzeba przy 
tym zaznaczy�, �e ka�dy arkusz jest kodowany inaczej.  

Zanim powiem Pa�stwu, jaka b�dzie zapłata za odszyfrowanie okre�lonej liczby arku-
szy, chciałbym, aby�cie Pa�stwo zastanowili si� teraz, za jak� kwot� gotowi byliby�cie od-
szyfrowa� jeden taki arkusz (16 linijek) poza eksperymentem. Prosz� przewróci� swoje kartki 
na drug� stron� – znajduje si� na niej formularz specyficznego przetargu. Zanim wpiszecie 
tam konkretne kwoty, powiem na czym ten przetarg b�dzie polega�. Otó� mamy przygotowa-
ne trzy dodatkowe zestawy do odkodowania. Pierwszy zestaw zawiera 1 arkusz, drugi – 2, a 
trzeci – 4 arkusze. S� to identyczne zestawy, jak te, które b�dziecie Pa�stwo za chwil� odszy-
frowywa�. No i ogłaszamy teraz przetarg na odszyfrowanie tych zestawów. Przetarg wygra 
oczywi�cie osoba, która zaproponuje najni�sz� cen� – z tym zastrze�eniem, �e jedna osoba 
mo�e wygra� tylko jeden przetarg. W sytuacji, gdyby np. jedna osoba zaproponowała najni�-
sze ceny za ka�dy z zestawów, to trafi do niej tylko zestaw z 4 arkuszami. Pozostałe dwa ze-
stawy trafi� do osób, które były drugie w kolejno�ci. Itd. Po zako�czeniu całego eksperymen-
tu zwyci�zcy przetargu b�d� musieli odszyfrowa� swoje zestawy po zgłoszonej przez siebie 
cenie. W ten sposób maj� wi�c Pa�stwo mo�liwo�� zarobienia dodatkowych pieni�dzy za 
dodatkow� prac� – je�li oczywi�cie nie zaproponujecie zbyt wygórowanej ceny. Zastrzegam 
przy tym, �e ka�dy zestaw ma z góry ustalon� sensown� cen� maksymaln� – i je�li wszystkie 
oferty b�d� powy�ej tej ceny, to przetarg zostanie uniewa�niony. Maj�c to na uwadze, prosz� 
teraz wypełni� formularz licytacji.  

 
[czas na wypełnienie formularza] 
 
Teraz prosz� przej�� na stron� trzeci�. Ma ona bardzo podobny układ. Jest tam mowa o 

trzech osobach, z których jedna odszyfrowała 1 arkusz, druga – 2, a trzecia – 4. Załó�my te-
raz, �e na wypłaty dla tych osób macie Pa�stwo ł�cznie kwot� 105 złotych. Ile zapłaciliby�cie 
osobie A, ile osobie B, a ile C? Na tej stronie mo�na sobie najpierw porobi� jakie� wyliczenia 
na brudno, a ostateczne kwoty prosz� wpisa� w pola zacieniowane na szaro. Prosz� te� ko-
niecznie sprawdzi�, czy wszystkie trzy kwoty sumuj� si� dokładnie do 105 złotych.  

 
[czas na wpisanie kwot] 
 
Na koniec prosz� odwróci� kartki na ostatni�, czwart� stron�, ale prosz� jeszcze nic tam 

nie wpisywa�.  
Spo�ród wszystkich uczestników naszego eksperymentu ju� po dzisiejszym spotkaniu 

zostan� wylosowane dwie osoby, które na sam koniec badania – przed odbiorem pieni�dzy – 
b�d� musiały rozszyfrowa� dodatkowe dwie linijki tekstu – takie, jak na pierwszej stronie tej 
kartki. W zamian za to b�d� mogły zarobi� dodatkowe pieni�dze. Dokładna kwota zostanie 
ustalona w nast�puj�cy sposób: z tych dwu osób zostanie wylosowana jedna, która b�dzie 
musiała wybra�, ile pieni�dzy trafi do niej, a ile do tej drugiej osoby. Prosz� sobie teraz wy-
obrazi�, �e to wła�nie Pa�stwo zostali�cie wylosowani do tej pary i to wła�nie Wy macie za-
decydowa� o tym, kto ile dostanie. Na swoich kartkach macie przedstawione trzy sytuacje. 
Przy ka�dej z tych sytuacji zaznaczcie, któr� z dost�pnych mo�liwo�ci by�cie wybrali. Prosz� 
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przy tym pami�ta�, �e je�li naprawd� zostaniecie wylosowani do tej pary jako osoba decydu-
j�ca, Pa�stwa wypłata i wypłata tej drugiej osoby b�dzie rzeczywi�cie zale�e� od tego, co tam 
teraz wpiszecie. O tym, czy zostali�cie wylosowani do tej pary, dowiecie si� po swojej sesji 
eksperymentalnej – przed odbiorem pieni�dzy – i wtedy b�dziecie musieli odszyfrowa� te 
dwie linijki tekstu. Prosz� teraz zaznaczy� wybrane opcje, a nast�pnie schowa� kartk� z po-
wrotem do koperty.  

 
[czas na zaznaczenie wybranych opcji] 
 
Teraz przechodzimy do ostatniej cz��ci naszego spotkania. W kopercie numer 4 znaj-

dziecie Pa�stwo arkusze do odszyfrowania. W zale�no�ci od tego, jak� kopert� wylosowali-
�cie na pocz�tku, b�dziecie musieli odkodowa� 1, 2 albo 4 arkusze. Za ka�dy poprawnie od-
szyfrowany arkusz otrzymacie Pa�stwo 15 złotych, tak wi�c ci, którzy odszyfruj� poprawnie 
1 arkusz otrzymaj� 15 złotych, ci, którzy odszyfruj� 2 arkusze – 30 złotych, a ci którzy odszy-
fruj� 4 arkusze, dostan� 60 złotych. Po zako�czeniu pracy, prosz� wszystkie swoje koperty 
wło�y� z powrotem do tej wi�kszej koperty. Oczywi�cie prosz� nie czeka�, a� pozostałe oso-
by sko�cz� swoj� prac�, tylko zostawi� swoj� kopert� na stole i wyj��.  

 
Jeszcze słowo, zanim zaczniecie Pa�stwo prac�. Do drugiej cz��ci eksperymentu, która 

zacznie si� od jutra przyst�picie z zarobionymi dzisiaj kwotami. Podczas tej drugiej cz��ci 
b�dziecie ł�czeni w pary i b�dziecie podejmowa� decyzje, które wpłyn� na ostateczn� wyso-
ko�� waszej własnej wypłaty oraz wypłat osób, z którymi b�dziecie sparowani. Na koniec 
wszyscy Pa�stwo dostaniecie te� dodatkowo 15 złotych za udział w eksperymencie. Wszyst-
kie nale�ne pieni�dze zostan� Pa�stwu wypłacone w gotówce bezpo�rednio po sesji ekspery-
mentalnej. Oczywi�cie, aby otrzyma� pieni�dze, konieczny jest udział w drugiej cz��ci bada-
nia.  

Jeszcze raz serdecznie dzi�kuj� Pa�stwu za udział w badaniu i bardzo prosz� o punktu-
alne przybycie na spotkanie w przyszłym tygodniu. Prosz� te� koniecznie pami�ta� o wzi�ciu 
ze sob� swoich wizytówek z pseudonimami. Gdyby komukolwiek, nie daj Bo�e, przytrafiło 
si� co�, co uniemo�liwiłoby mu udział w drugim spotkaniu – bardzo prosz� o odpowiednio 
wcze�niejszy e-mail lub telefon. Jest to dla mnie bardzo wa�ne, bo nieobecno�� jednej osoby 
mo�e całkowicie uniemo�liwi� przeprowadzenie sesji eksperymentalnej w pracowni kompu-
terowej.  

Jeszcze raz dzi�kuj�, a teraz prosz� przyst�pi� do pracy.  
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Zał. 8 Opis panelu gry eksperymentalnej 
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OPIS GIER  
 

Ka�dy uczestnik rozegrał w eksperymencie 4 gry z dwoma osobami ró�ni�cymi si� od 
niego pierwotn� wypłat�: najpierw dwie gry (dwumecz) z pierwszym partnerem, a nast�pnie 
dwie gry (dwumecz) z drugim partnerem. Ka�dy dwumecz składał si� z jednej gry przy kosz-
cie 10% i jednej gry przy koszcie 30%, przy czym koszt mógł albo rosn�� w obr�bie dwume-
czu (najpierw 10%, a potem 30%), albo male� (najpierw 30%, a potem 10%). 
 

Na ka�dej stronie przedstawione s� 3 dwumecze (ka�dy w osobnym wierszu) – skróto-
wy opis parametrów przedstawionych gier znajduje si� w nagłówku na górze strony:  
 

1-6   30-15 : KR : P1 : K       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Powy�szy przykładowy nagłówek (zaczerpni�ty ze str. 285) oznacza zatem, �e: 

� na stronie znajduj� si� gry o numerach porz�dkowych od 1 do 6 
� wypłata bogatszego gracza wynosiła w tych grach 30 zł, a ubo�szego 15 zł 
� koszt w obr�bie dwumeczu był rosn�cy (KR), czyli pierwsza gra rozegrana była przy 

koszcie 10%, a druga przy koszcie 30% 
� były to dwumecze rozegrane z pierwszymi partnerami (P1) – po ich zako�czeniu roz-

pocz�ły si� dwumecze z drugimi partnerami (o dochodzie 60 zł).  
� dwumecze rozgrywane były w grupach �e�skich (K). 

 
 

Pod nagłówkiem znajduje si� opis słowny (powtarzaj�cy informacje z nagłówka), oraz 
informacja o tym, pod jakimi numerami nale�y szuka� gier ró�ni�cych si� tylko jednym 
z parametrów.  
 
Wypłaty:  30 zł � 97-102 [60-15 : KR : P1 : K] 

 15 zł  � 49-54 [60-30 : KR : P1 : K] 

Koszty:  rosn�ce � 13-18 [30-15 : KM : P1 : K] 

Partner:  pierwszy � 25-30 [30-15 : KR : P2 : K] 

Płe�:  kobiety � 7-12 [30-15 : KR : P1 : M] 
 
 

Przykładowo, je�li jeste�my zainteresowani grami 30-15 zł, rozgrywanymi przy rosn�-
cym koszcie (KR) z pierwszym partnerem (P1), ale w grupach m�skich (M) a nie �e�skich 
(K), musimy przej�� na stron� z grami o numerach porz�dkowych 7-12.  
 
 
 

numery porz�dko-
we gier 

na danej stronie 

pierwotne 
wypłaty 
graczy kolejno�� kosztów 

w obr�bie dwumeczu 
KR – koszty rosn�ce 

(najpierw 10%, potem 30%) 
KM – koszty malej�ce 

(najpierw 30%, potem 10%) 

partner 
P1 – dwumecz  rozegra-
ny był z pierwszym part-

nerem 
P2 – dwumecz  
rozegrany był  

z drugim partnerem 

płe� 
K – kobiety 

M – m��czy�ni 



 282 

WYKRESY 
 

Na wszystkich stronach zachowany jest taki sam układ wykresów: obydwie gry redy-
strybucyjne rozegrane przez dan� par� uczestników (dwumecz) przedstawione s� w jednym 
wierszu, przy czym gra przy koszcie 10% zawsze znajduje si� po lewej stronie, a gra przy 
koszcie 30% po prawej. Strzałki pomi�dzy oznaczeniami kosztów informuj� o kolejno�ci gier.  

Ka�da gra oznaczona jest numerem porz�dkowym. Po numerze podane s� pseudonimy 
graczy wraz z ich pierwotnymi wypłatami. Na prawym skraju wiersza znajduje si� informacja, 
gdzie nale�y szuka� pozostałych dwóch gier rozegranych przez danego uczestnika.  

 
 

Przykład 1. Dwumecz abel-atol [30-15 : KR : P1 : K] 
 
 
 
 

  Kolejno�� gier  
 
 

Koszt 10% ���� ���� ���� Koszt 30% 

    
1  abel/30 – atol/15  

 
 
 

2  abel/30 – atol/15 abel/30 
atol/15 
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Przykład 2. Dwumecz dark-dent [60-30 : KM : P2 : M] 
 
 
 

  Kolejno�� gier  
 
 

Koszt 10% ���� ���� ���� Koszt 30% 

    
91  dark/60 – dent/30   92  dark/60 – dent/30 115 �  

19 � 
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po tym dwumeczu „abel" uczestniczył 
w grze nr 73, za� „atol” w grze nr 121 

koszt rosn�cy 
od 10 do 30% 

numer  
porz�dkowy 

gry 

pseudonimy 
uczestników 

przed tym dwumeczem „dark" uczestniczył 
w grze nr 115, za� „dent” w grze nr 19 

koszt malej�cy 
od 30 do 10% 
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DANE WYKRESU 
 
Ka�da gra składała si� z 12 rund o jednakowym przebiegu:  

1. Głosowanie nad stop� podatku redystrybucyjnego – zarówno bogatszy 
gracz (B), jak i ubo�szy (U) głosowali, nie znaj�c głosu partnera. Kiedy obaj za-
twierdzili ju� swoje decyzje, były one ujawniane partnerowi. Z obu propozycji 
program wyliczał �redni�, a nast�pnie obliczał wypłaty obu graczy po przej�ciu 
przez redystrybucj� przy tym u�rednionym podatku. Informacje te wy�wietlały si� 
równocze�nie na ekranach obu graczy.  

2. Przekazywanie datków – kiedy gracze znali ju� swoje wypłaty po redystrybucji 
podatkowej, podejmowali (tak�e niezale�nie od siebie) decyzje o wysoko�ci dat-
ku na rzecz partnera. Kiedy obaj zatwierdzili swoje decyzje, były one ujawniane 
partnerowi i program wyliczał ko�cowe wypłaty z danej rundy.  

 
W zwi�zku z tym, �e w ka�dej rundzie zapadały 4 decyzje, z których ka�da miała kon-

sekwencje zarówno dla decydenta, jak i jego partnera, przebieg gry mo�na przedstawi� na 
ró�ne sposoby. Istnieje przy tym konieczno�� ograniczenia liczby zmiennych w celu zapew-
nienia czytelno�ci wykresu. Ostatecznie zmienne odnosz�ce si� bezpo�rednio do wyborów 
badanych ograniczono do trzech (pomini�to głos podatkowy B, z reguły bardzo bliski zera):  

� głos podatkowy U [pod.B(U)]  
głos ten wyra�ono jako kwot� podatku utracon� przez B w wyniku tego głosu; 
dla wi�kszej czytelno�ci wykresu podatek ten przedstawiano jako liczb� ujem-

n�. 

� datek otrzymany przez U od B [dat.U(B)] 

� datek otrzymany przez B od U [dat.B(U)] 

Aby pokaza� układ odniesienia dla danej gry, liniami ci�głymi [max.U(U), min.B(U)] za-
znaczono na wykresach kwot�, jak� U mógł zyska� (liczba dodatnia), a B straci� (liczba 
ujemna) w doskonałej równowadze podgrowej. W teoretycznym stanie równowagi U głosuje 
za podatkiem 100%, B za podatkiem 0% (co u�rednia si� do 50%) i �aden nie przekazuje 
drugiemu jakichkolwiek datków. Linie te s� tak�e to�same z „poziomami bezpiecze�stwa” 
obu graczy – je�li U zawsze b�dzie głosował 100% i nie b�dzie przekazywał �adnego datku 
na rzecz B, to zagwarantuje sobie, �e jego bilans nie spadnie poni�ej max.U(U); podobnie B 
głosuj�c zawsze 0% i nie przekazuj�c datków na rzecz U mo�e sobie zapewni�, �e nie uzy-
ska gorszego bilansu ni� min.B(U).  

 
Liniami przerywanymi [doch.B, doch.U] zaznaczono natomiast bilans rundy dla B i U, 

czyli jak� kwot� w danej rundzie rzeczywi�cie zyskał U (liczba dodatnia), a jak� rzeczywi�cie 
stracił B (liczba ujemna).  

 
Na wszystkich wykresach linie oznaczone s� jednakowo i maj� takie samo znaczenie:  

max.U(U)

min.B(U)

pod.B(U)

dat.U(B)

dat.B(U)

doch.B

doch.U
 

zysk, jaki U mógł sobie zapewni� głosuj�c za podatkiem 100% 

strata B spowodowana przez U głosuj�cego za podatkiem 100% (liczba ujemna) 

podatek rzeczywi�cie zapłacony przez B w wyniku głosu U (liczba ujemna) 

datek otrzymany przez U od B 

datek otrzymany przez B od U 

bilans rundy dla B: całkowity dochód B z rundy minus dochód pierwotny B 

bilans rundy dla U: całkowity dochód U z rundy minus dochód pierwotny U 
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INTERPRETACJA WYKRESU 
 

Przykład. Gra 6: 30-15 zł, koszt 30% (iber-indo, grupa �e�ska). 

 
1. Głosuj�c za podatkiem 100% U mo�e zyska� zaledwie 0,38 zł ( ), … 
2. … nara�aj�c przy tym B na strat� 7,13 zł ( ).  
3. Pocz�tkowo U głosowała za podatkiem troch� mniejszym ni� maksymalny ( ), 

ale…  
4. …nie otrzymuj�c �adnych datków od B ( ), … 
5. …stopniowo zwi�kszała swój głos podatkowy ( ), a� w 4. rundzie zagłosowała 

100% – tym samym linia podatku płaconego przez B ( ) zbiegła si� z jej pozio-
mem bezpiecze�stwa ( ). 

6. W pierwszej rundzie bilans dochodowy B ( ) był ni�szy od jej poziomu bezpiecze�-
stwa ( ). Poniewa� nie przekazała ona w tej rundzie �adnego datku ( ), 
mogło to wynika� wył�cznie z tego, �e sama zagłosowała za redystrybucj� podatko-
w�.  

7. W rundzie 6 U wyra�nie zmniejszyła swój głos podatkowy ( ), zostawiaj�c wi�cej w 
kieszeni B.  

8. B natychmiast zareagowała na to, przekazuj�c datek ( ). Datek ten z jednej strony 
był na tyle du�y, �e bilans dochodowy U ( ) przekroczył kwot� uzyskiwan� 
przeze� przy głosowaniu za podatkiem 100% ( ), … 

9. … z drugiej natomiast był wystarczaj�co mały, by tak�e bilans B ( ) podnie�� po-
wy�ej poziomu bezpiecze�stwa ( ). 

10. W rundzie 7 uczestniczki powtórzyły swoje zachowanie z rundy 6, …  
11. … natomiast w rundzie 7 U nieznacznie zwi�kszyła swój głos podatkowy ( ), po-

garszaj�c nieco bilans B ( ).  
12. B nie zareagowała na ten ruch i utrzymała datek na dotychczasowym poziomie ( ).  
13. Nie spotkało si� to z aprobat� U, która w rundzie 9 powróciła do głosowania za podat-

kiem 100% ( ).  
14. B natychmiast zareagowała na to, nie przekazuj�c �adnego datku ( ).  
15. Przez cał� gr� U nie przekazywała �adnych datków na rzecz B ( ).  

 
UWAGA: Skale na wykresach dopasowane s� do wielko�ci zaobserwowanych w danej grze i w 
zwi�zku z tym nawet s�siaduj�ce wykresy mog� bardzo ró�ni� si� u�yt� skal�!  
 
Chc�c skonfrontowa� przebieg gry z poeksperymentalnymi wypowiedziami uczestników (odno-
sz�cymi si� tak�e do strategii własnej i partnerów), nale�y przej�� do cz��ci „Wypowiedzi z 
kwestionariuszy poeksperymentalnych”, rozpoczynaj�cej si� na str. 309. Nale�y przy tym 
pami�ta�, �e ka�da z 12 sesji eksperymentalnych oznaczona była kolejn� liter� alfabetu (1-a, 2-
b, 3-c, itd.) – i wszystkie pseudonimy w danej sesji zaczynały si� wła�nie na t� liter�. Wypowie-
dzi „ibera” i „indo” z gry przedstawionej na powy�szym diagramie znale�� mo�na wi�c w�ród 
wypowiedzi uczestników sesji 9-i na str. 322.  
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1-6   30-15 : KR : P1 : K       

Wypłaty:  30 zł � 97-102 [60-15 : KR : P1 : K] 

 15 zł  � 49-54 [60-30 : KR : P1 : K] 

Koszty:  rosn�ce � 13-18 [30-15 : KM : P1 : K] 

Partner:  pierwszy � 25-30 [30-15 : KR : P2 : K] 

Płe�:  kobiety � 7-12 [30-15 : KR : P1 : M] 

kotwica 2 

  Kolejno�� gier  
 Koszt 10% ���� ���� ���� Koszt 30% 

    
1  abel/30 – atol/15  

 
 
 

2  abel/30 – atol/15 abel/30 
atol/15 

� 73 
� 121 

-6,00

-5,00

-4,00

-3,00

-2,00

-1,00

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

max.U(U)

min.B(U)

pod.B(U)

dat.U(B)

dat.B(U)

doch.B

doch.U

 
-8,00

-6,00

-4,00

-2,00

0,00

2,00

4,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

max.U(U)

min.B(U)

pod.B(U)

dat.U(B)

dat.B(U)

doch.B

doch.U

 
 

3  efez/30 – echo/15  
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5  iber/30 – indo/15  
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7-12   30-15 : KR : P1 : M       

Wypłaty:  30 zł � 103-108 [60-15 : KR : P1 : M] 

 15 zł  � 55-60 [60-30 : KR : P1 : M] 

Koszty:  rosn�ce � 19-24 [30-15 : KM : P1 : M] 

Partner:  pierwszy � 31-36 [30-15 : KR : P2 : M] 

Płe�:  m��czy�ni � 1-6 [30-15 : KR : P1 : K] 

 
 

  Kolejno�� gier  
 
 

Koszt 10% ���� ���� ���� Koszt 30% 

    
7  cedr/30 – cook/15  
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13-18   30-15 : KM : P1 : K       

Wypłaty:  30 zł � 109-114 [60-15 : KM : P1 : K] 

 15 zł  � 61-66 [60-30 : KM : P1 : K] 

Koszty:  malej�ce � 1-6 [30-15 : KR : P1 : K] 

Partner:  pierwszy � 37-42 [30-15 : KM : P2 : K] 

Płe�:  kobiety � 19-24 [30-15 : KM : P1 : M] 

 
 

  Kolejno�� gier  
 
 

Koszt 10% ���� ���� ���� Koszt 30% 

    
13  belg/30 – brno/15  
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19-24   30-15 : KM : P1 : M       

Wypłaty:  30 zł � 115-120 [60-15 : KM : P1 : M] 

 15 zł  � 67-72 [60-30 : KM : P1 : M] 

Koszty:  malej�ce � 7-12 [30-15 : KR : P1 : M] 

Partner:  pierwszy � 43-48 [30-15 : KM : P2 : M] 

Płe�:  m��czy�ni � 13-18 [30-15 : KM : P1 : K] 

 
 

  Kolejno�� gier  
 
 

Koszt 10% ���� ���� ���� Koszt 30% 

    
19  dent/30 – dior/15  
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2,00

4,00

6,00

8,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

max.U(U)

min.B(U)

pod.B(U)

dat.U(B)

dat.B(U)

doch.B

doch.U

 
21  herb/30 – horn/15  

 
 
 

22  herb/30 – horn/15 herb30 
horn/15 

� 94 
� 142 

-6,00

-5,00

-4,00

-3,00

-2,00

-1,00

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

max.U(U)

min.B(U)

pod.B(U)

dat.U(B)

dat.B(U)

doch.B

doch.U

 
-8,00

-6,00

-4,00

-2,00

0,00

2,00

4,00

6,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

max.U(U)

min.B(U)

pod.B(U)

dat.U(B)

dat.B(U)

doch.B

doch.U

 
23  lens/30 – lion/15  

 
 
 

24  lens/30 – lion/15 lens/30 
lion/15 

� 96 
� 144 

-6,00

-5,00

-4,00

-3,00

-2,00

-1,00

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

max.U(U)

min.B(U)

pod.B(U)

dat.U(B)

dat.B(U)

doch.B

doch.U

 

Gra anulowana 
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25-30   30-15 : KR : P2 : K       

Wypłaty:  30 zł � 121-126 [60-15 : KR : P2 : K] 

 15 zł  � 73-78 [60-30 : KR : P2 : K] 

Koszty:  rosn�ce � 37-42 [30-15 : KM : P2 : K] 

Partner:  drugi � 1-6 [30-15 : KR : P1 : K] 

Płe�:  kobiety � 31-36 [30-15 : KR : P2 : M] 

 
 

  Kolejno�� gier  
 
 

Koszt 10% ���� ���� ���� Koszt 30% 

    
25  akme/30 – amon/15   26  akme/30 – amon/15 50 �  

98 � 
akme/30 
amon/15 

-6,00

-5,00

-4,00

-3,00

-2,00

-1,00

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

max.U(U)

min.B(U)

pod.B(U)

dat.U(B)

dat.B(U)

doch.B

doch.U

 
-8,00

-7,00

-6,00

-5,00

-4,00

-3,00

-2,00

-1,00

0,00

1,00

2,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
max.U(U)

min.B(U)

pod.B(U)

dat.U(B)

dat.B(U)

doch.B

doch.U

 
27  elew/30 – epos/15  

 
 
 

28  elew/30 – epos/15 52 �  
100 � 

elew/30 
epos/15 

-12,00

-10,00

-8,00

-6,00

-4,00

-2,00

0,00

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

max.U(U)

min.B(U)

pod.B(U)

dat.U(B)

dat.B(U)

doch.B

doch.U

 
-12,00

-10,00

-8,00

-6,00

-4,00

-2,00

0,00

2,00

4,00

6,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

max.U(U)

min.B(U)

pod.B(U)

dat.U(B)

dat.B(U)

doch.B

doch.U

 
29  ines/30 – iron/15  

 
 
 

30  ines/30 – iron/15 54 �  
102 � 

ines/30 
iron/15 

-8,00

-6,00

-4,00

-2,00

0,00

2,00

4,00

6,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

max.U(U)

min.B(U)

pod.B(U)

dat.U(B)

dat.B(U)

doch.B

doch.U

 
-12,00

-10,00

-8,00

-6,00

-4,00

-2,00

0,00

2,00

4,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

max.U(U)

min.B(U)

pod.B(U)

dat.U(B)

dat.B(U)

doch.B

doch.U
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31-36   30-15 : KR : P2 : M       

Wypłaty:  30 zł � 127-132 [60-15 : KR : P2 : M] 

 15 zł  � 79-84 [60-30 : KR : P2 : M] 

Koszty:  rosn�ce � 43-48 [30-15 : KM : P2 : M] 

Partner:  drugi � 7-12 [30-15 : KR : P1 : M] 

Płe�:  m��czy�ni � 25-30 [30-15 : KR : P2 : K] 

 
 

  Kolejno�� gier  
 
 

Koszt 10% ���� ���� ���� Koszt 30% 

    
31  chem/30 – colt/15   32  chem/30 – colt/15 56 �  

104 � 
chem/30 
colt/15 

-6,00

-5,00

-4,00

-3,00

-2,00

-1,00

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

max.U(U)

min.B(U)

pod.B(U)

dat.U(B)

dat.B(U)

doch.B

doch.U

 
-8,00

-7,00

-6,00

-5,00

-4,00

-3,00

-2,00

-1,00

0,00

1,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
max.U(U)

min.B(U)

pod.B(U)

dat.U(B)

dat.B(U)

doch.B

doch.U

 
33  grek/30 – gold/15  

 
 
 

34  grek/30 – gold/15 58 �  
106 � 

grek/30 
gold/15 

-6,00

-5,00

-4,00

-3,00

-2,00

-1,00

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

max.U(U)

min.B(U)

pod.B(U)

dat.U(B)

dat.B(U)

doch.B

doch.U

 
-8,00

-6,00

-4,00

-2,00

0,00

2,00

4,00

6,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

max.U(U)

min.B(U)

pod.B(U)

dat.U(B)

dat.B(U)

doch.B

doch.U

 
35  kier/30 – koch/15  

 
 
 

36  kier/30 – koch/15 60 �  
108 � 

kier/30 
koch/15 

-6,00

-5,00

-4,00

-3,00

-2,00

-1,00

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

max.U(U)

min.B(U)

pod.B(U)

dat.U(B)

dat.B(U)

doch.B

doch.U

 
-9,00

-8,00

-7,00

-6,00

-5,00

-4,00

-3,00

-2,00

-1,00

0,00

1,00

2,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 max.U(U)

min.B(U)

pod.B(U)

dat.U(B)

dat.B(U)

doch.B

doch.U
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37-42   30-15 : KM : P2 : K       

Wypłaty:  30 zł � 133-138 [60-15 : KM : P2 : K] 

 15 zł  � 85-90 [60-30 : KM : P2 : K] 

Koszty:  malej�ce � 25-30 [30-15 : KR : P2 : K] 

Partner:  drugi � 13-18 [30-15 : KM : P1 : K] 

Płe�:  kobiety � 43-48 [30-15 : KM : P2 : M] 

 
 

  Kolejno�� gier  
 
 

Koszt 10% ���� ���� ���� Koszt 30% 

    
37  biel/30 – brom/15   38  biel/30 – brom/15 61 �  

109 � 
biel/30 
brom/15 

-6,00

-5,00

-4,00

-3,00

-2,00

-1,00

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

max.U(U)

min.B(U)

pod.B(U)

dat.U(B)

dat.B(U)

doch.B

doch.U

 
-8,00

-7,00

-6,00

-5,00

-4,00

-3,00

-2,00

-1,00

0,00

1,00

2,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
max.U(U)

min.B(U)

pod.B(U)

dat.U(B)

dat.B(U)

doch.B

doch.U

 
39  ferm/30 – fort/15  

 
 
 

40  ferm/30 – fort/15 63 �  
111 � 

ferm/30 
fort/15 

-6,00

-5,00

-4,00

-3,00

-2,00

-1,00

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

max.U(U)

min.B(U)

pod.B(U)

dat.U(B)

dat.B(U)

doch.B

doch.U

 
-10,00

-8,00

-6,00

-4,00

-2,00

0,00

2,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 max.U(U)

min.B(U)

pod.B(U)

dat.U(B)

dat.B(U)

doch.B

doch.U

 
41  jett/30 – jork/15  

 
 
 

42  jett/30 – jork/15 65 �  
113 � 

jett/30 
jork/15 

-6,00

-5,00

-4,00

-3,00

-2,00

-1,00

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

max.U(U)

min.B(U)

pod.B(U)

dat.U(B)

dat.B(U)

doch.B

doch.U

 
-12,00

-10,00

-8,00

-6,00

-4,00

-2,00

0,00

2,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 max.U(U)

min.B(U)

pod.B(U)

dat.U(B)

dat.B(U)

doch.B

doch.U
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43-48   30-15 : KM : P2 : M       

Wypłaty:  30 zł � 139-144 [60-15 : KM : P2 : M] 

 15 zł  � 91-96 [60-30 : KM : P2 : M] 

Koszty:  malej�ce � 31-36 [30-15 : KR : P2 : M] 

Partner:  drugi � 19-24 [30-15 : KM : P1 : M] 

Płe�:  m��czy�ni � 37-42 [30-15 : KM : P2 : K] 

 
 

  Kolejno�� gier  
 
 

Koszt 10% ���� ���� ���� Koszt 30% 

    
43  drew/30 – drop/15   44 drew/30 – drop/15 67 �  

115 � 
drew/30 
drop/15 

-10,00

-8,00

-6,00

-4,00

-2,00

0,00

2,00

4,00

6,00

8,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

max.U(U)

min.B(U)

pod.B(U)

dat.U(B)

dat.B(U)

doch.B

doch.U

 
-15,00

-10,00

-5,00

0,00

5,00

10,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

max.U(U)

min.B(U)

pod.B(U)

dat.U(B)

dat.B(U)

doch.B

doch.U

 
45  herc/30 – hong/15  

 
 
 

46  herc/30 – hong/15 69 �  
117 � 

herc/30 
hong/15 

-12,00

-10,00

-8,00

-6,00

-4,00

-2,00

0,00

2,00

4,00

6,00

8,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

max.U(U)

min.B(U)

pod.B(U)

dat.U(B)

dat.B(U)

doch.B

doch.U

 
-10,00

-8,00

-6,00

-4,00

-2,00

0,00

2,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 max.U(U)

min.B(U)

pod.B(U)

dat.U(B)

dat.B(U)

doch.B

doch.U

 
47  lete/30 – lobo/15  

 
 
 

48  lete/30 – lobo/15 71 �  
119 � 

late/30 
lobo/15 

-8,00

-6,00

-4,00

-2,00

0,00

2,00

4,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

max.U(U)

min.B(U)

pod.B(U)

dat.U(B)

dat.B(U)

doch.B

doch.U

 
-8,00

-7,00

-6,00

-5,00

-4,00

-3,00

-2,00

-1,00

0,00

1,00

2,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 max.U(U)

min.B(U)

pod.B(U)

dat.U(B)

dat.B(U)

doch.B

doch.U
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49-54   60-30 : KR : P1 : K       

Wypłaty:  60 zł � 1-6 [30-15 : KR : P1 : K] 

 30 zł  � 97-102 [60-15 : KR : P1 : K] 

Koszty:  rosn�ce � 61-66 [60-30 : KM : P1 : K] 

Partner:  pierwszy � 73-78 [60-30 : KR : P2 : K] 

Płe�:  kobiety � 55-60 [60-30 : KR : P1 : M] 

 
 

  Kolejno�� gier  
 
 

Koszt 10% ���� ���� ���� Koszt 30% 

    
49  alan/60 – akme/30  

 
 
 

50  alan/60 – akme/30 alan/60 
akme/30 

� 121 
� 25 

-12,00

-10,00

-8,00

-6,00

-4,00

-2,00

0,00

2,00

4,00

6,00

8,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

max.U(U)

min.B(U)

pod.B(U)

dat.U(B)

dat.B(U)

doch.B

doch.U

 
-16,00

-14,00

-12,00

-10,00

-8,00

-6,00

-4,00

-2,00

0,00

2,00

4,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 max.U(U)

min.B(U)

pod.B(U)

dat.U(B)

dat.B(U)

doch.B

doch.U

 
51  etan/60 – elew/30  

 
 
 

52  etan/60 – elew/30 etan/60 
elew/30 

� 123 
� 27 

-30,00

-20,00

-10,00

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

max.U(U)

min.B(U)

pod.B(U)

dat.U(B)

dat.B(U)

doch.B

doch.U

 
-30,00

-20,00

-10,00

0,00

10,00

20,00

30,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

max.U(U)

min.B(U)

pod.B(U)

dat.U(B)

dat.B(U)

doch.B

doch.U

 
53  inga/60 – ines/30  

 
 
 

54  inga/60 – ines/30 inga/60 
ines/30 

� 125 
� 29 

-12,00

-10,00

-8,00

-6,00

-4,00

-2,00

0,00

2,00

4,00

6,00

8,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

max.U(U)

min.B(U)

pod.B(U)

dat.U(B)

dat.B(U)

doch.B

doch.U

 
-20,00

-15,00

-10,00

-5,00

0,00

5,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 max.U(U)

min.B(U)

pod.B(U)

dat.U(B)

dat.B(U)

doch.B

doch.U
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55-60   60-30 : KR : P1 : M       

Wypłaty:  60 zł � 7-12 [30-15 : KR : P1 : M] 

 30 zł  � 103-108 [60-15 : KR : P1 : M] 

Koszty:  rosn�ce � 67-72 [60-30 : KM : P1 : M] 

Partner:  pierwszy � 79-84 [60-30 : KR : P2 : M] 

Płe�:  m��czy�ni � 49-54 [60-30 : KR : P1 : K] 

 
 

  Kolejno�� gier  
 
 

Koszt 10% ���� ���� ���� Koszt 30% 

    
55  czas/60 – chem/30  

 
 
 

56  czas/60 – chem/30 czas/60 
chem/30 

� 127 
� 31 

-12,00

-10,00

-8,00

-6,00

-4,00

-2,00

0,00

2,00

4,00

6,00

8,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

max.U(U)

min.B(U)

pod.B(U)

dat.U(B)

dat.B(U)

doch.B

doch.U

 
-25,00

-20,00

-15,00

-10,00

-5,00

0,00

5,00

10,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

max.U(U)

min.B(U)

pod.B(U)

dat.U(B)

dat.B(U)

doch.B

doch.U

 
57  grad/60 – grek/30  

 
 
 

58  grad/60 – grek/30 grad/60 
grek/30 

� 129 
� 33 

-40,00

-30,00

-20,00

-10,00

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

max.U(U)

min.B(U)

pod.B(U)

dat.U(B)

dat.B(U)

doch.B

doch.U

 
-20,00

-15,00

-10,00

-5,00

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

max.U(U)

min.B(U)

pod.B(U)

dat.U(B)

dat.B(U)

doch.B

doch.U

 
59  kana/60 – kier/30  

 
 
 

60  kana/60 – kier/30 kana/60 
kier/30 

� 131 
� 15 

-12,00

-10,00

-8,00

-6,00

-4,00

-2,00

0,00

2,00

4,00

6,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

max.U(U)

min.B(U)

pod.B(U)

dat.U(B)

dat.B(U)

doch.B

doch.U

 
-16,00

-14,00

-12,00

-10,00

-8,00

-6,00

-4,00

-2,00

0,00

2,00

4,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 max.U(U)

min.B(U)

pod.B(U)

dat.U(B)

dat.B(U)

doch.B

doch.U
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61-66   60-30 : KM : P1 : K       

Wypłaty:  60 zł � 13-18 [30-15 : KM : P1 : K] 

 30 zł  � 109-114 [60-15 : KM : P1 : K] 

Koszty:  malej�ce � 49-54 [60-30 : KR : P1 : K] 

Partner:  pierwszy � 85-90 [60-30 : KM : P2 : K] 

Płe�:  kobiety � 67-72 [60-30 : KM : P1 : M] 

 
 

  Kolejno�� gier  
 
 

Koszt 10% ���� ���� ���� Koszt 30% 

    
61  bard/60 – biel/30  

 
 
 

62  bard/60 – biel/30 bard/60 
biel/30 

� 134 
� 38 

-25,00

-20,00

-15,00

-10,00

-5,00

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

max.U(U)

min.B(U)

pod.B(U)

dat.U(B)

dat.B(U)

doch.B

doch.U

 
-25,00

-20,00

-15,00

-10,00

-5,00

0,00

5,00

10,00

15,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

max.U(U)

min.B(U)

pod.B(U)

dat.U(B)

dat.B(U)

doch.B

doch.U

 
63  fama/60 – ferm/30  

 
 
 

64  fama/60 – ferm/30 fama/60 
ferm/30 

� 136 
� 40 

-12,00

-10,00

-8,00

-6,00

-4,00

-2,00

0,00

2,00

4,00

6,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

max.U(U)

min.B(U)

pod.B(U)

dat.U(B)

dat.B(U)

doch.B

doch.U

 
-16,00

-14,00

-12,00

-10,00

-8,00

-6,00

-4,00

-2,00

0,00

2,00

4,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 max.U(U)

min.B(U)

pod.B(U)

dat.U(B)

dat.B(U)

doch.B

doch.U

 
65  jawa/60 – jett/30  

 
 
 

66  jawa/60 – jett/30 jawa/60 
jett/30 

� 138 
� 42 

-12,00

-10,00

-8,00

-6,00

-4,00

-2,00

0,00

2,00

4,00

6,00

8,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

max.U(U)

min.B(U)

pod.B(U)

dat.U(B)

dat.B(U)

doch.B

doch.U

 
-25,00

-20,00

-15,00

-10,00

-5,00

0,00

5,00

10,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

max.U(U)

min.B(U)

pod.B(U)

dat.U(B)

dat.B(U)

doch.B

doch.U

 
 



 296 

67-72   60-30 : KM : P1 : M       

Wypłaty:  60 zł � 19-24 [30-15 : KM : P1 : M] 

 30 zł  � 115-120 [60-15 : KM : P1 : M] 

Koszty:  malej�ce � 55-60 [60-30 : KR : P1 : M] 

Partner:  pierwszy � 91-96 [60-30 : KM : P2 : M] 

Płe�:  m��czy�ni � 61-66 [60-30 : KM : P1 : K] 

 
 

  Kolejno�� gier  
 
 

Koszt 10% ���� ���� ���� Koszt 30% 

    
67  dali/60 – drew/30  

 
 
 

68  dali/60 – drew/30 dali/60 
drew/30 

� 140 
� 44 

-12,00

-10,00

-8,00

-6,00

-4,00

-2,00

0,00

2,00

4,00

6,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

max.U(U)

min.B(U)

pod.B(U)

dat.U(B)

dat.B(U)

doch.B

doch.U

 
-20,00

-15,00

-10,00

-5,00

0,00

5,00

10,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

max.U(U)

min.B(U)

pod.B(U)

dat.U(B)

dat.B(U)

doch.B

doch.U

 
69  haft/60 – herc/30  

 
 
 

70  haft/60 – herc/30 haft/60 
herc/30 

� 142 
� 46 

-12,00

-10,00

-8,00

-6,00

-4,00

-2,00

0,00

2,00

4,00

6,00

8,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

max.U(U)

min.B(U)

pod.B(U)

dat.U(B)

dat.B(U)

doch.B

doch.U

 
 

-20,00

-15,00

-10,00

-5,00

0,00

5,00

10,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

max.U(U)

min.B(U)

pod.B(U)

dat.U(B)

dat.B(U)

doch.B

doch.U

 

71  lama/60 – lete/30  
 

 
 

72  lama/60 – lete/30 lama/60 
lete/30 

� 144 
� 48 

-12,00

-10,00

-8,00

-6,00

-4,00

-2,00

0,00

2,00

4,00

6,00

8,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

max.U(U)

min.B(U)

pod.B(U)

dat.U(B)

dat.B(U)

doch.B

doch.U

 
-16,00

-14,00

-12,00

-10,00

-8,00

-6,00

-4,00

-2,00

0,00

2,00

4,00

6,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

max.U(U)

min.B(U)

pod.B(U)

dat.U(B)

dat.B(U)

doch.B

doch.U

 



 297 

73-78   60-30 : KR : P2 : K       

Wypłaty:  60 zł � 25-30 [30-15 : KR : P2 : K] 

 30 zł  � 121-126 [60-15 : KR : P2 : K] 

Koszty:  rosn�ce � 85-90 [60-30 : KM : P2 : K] 

Partner:  drugi � 49-54 [60-30 : KR : P1 : K] 

Płe�:  kobiety � 79-84 [60-30 : KR : P2 : M] 

 
 

  Kolejno�� gier  
 
 

Koszt 10% ���� ���� ���� Koszt 30% 

    
73  arka/60 – abel/30   74  arka/60 – abel/30 98 �  

2 � 
arka/60 
abel/30 

-12,00

-10,00

-8,00

-6,00

-4,00

-2,00

0,00

2,00

4,00

6,00

8,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

max.U(U)

min.B(U)

pod.B(U)

dat.U(B)

dat.B(U)

doch.B

doch.U

 
-16,00

-14,00

-12,00

-10,00

-8,00

-6,00

-4,00

-2,00

0,00

2,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
max.U(U)

min.B(U)

pod.B(U)

dat.U(B)

dat.B(U)

doch.B

doch.U

 
 

75  etna/60 – efez/30  
 

 
 

76  etna/60 – efez/30 100 �  
4 � 

etna/60 
efez/30 

-12,00

-10,00

-8,00

-6,00

-4,00

-2,00

0,00

2,00

4,00

6,00

8,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

max.U(U)

min.B(U)

pod.B(U)

dat.U(B)

dat.B(U)

doch.B

doch.U

 
-16,00

-14,00

-12,00

-10,00

-8,00

-6,00

-4,00

-2,00

0,00

2,00

4,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
max.U(U)

min.B(U)

pod.B(U)

dat.U(B)

dat.B(U)

doch.B

doch.U

 
77  ikar/60 – iber/30  

 
 
 

78  ikar/60 – iber/30 102 �  
6 � 

Ikar/60 
iberl/30 

-20,00

-15,00

-10,00

-5,00

0,00

5,00

10,00

15,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

max.U(U)

min.B(U)

pod.B(U)

dat.U(B)

dat.B(U)

doch.B

doch.U

 
-20,00

-15,00

-10,00

-5,00

0,00

5,00

10,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

max.U(U)

min.B(U)

pod.B(U)

dat.U(B)

dat.B(U)

doch.B

doch.U

 



 298 

79-84   60-30 : KR : P2 : M       

Wypłaty:  60 zł � 31-36 [30-15 : KR : P2 : M] 

 30 zł  � 127-132 [60-15 : KR : P2 : M] 

Koszty:  rosn�ce � 91-96 [60-30 : KM : P2 : M] 

Partner:  drugi � 55-60 [60-30 : KR : P1 : M] 

Płe�:  m��czy�ni � 73-78 [60-30 : KR : P2 : K] 

 
 

  Kolejno�� gier  
 
 

Koszt 10% ���� ���� ���� Koszt 30% 

    
79  cajg/60 – cedr/30   80  cajg/60 – cedr/30 104 �  

8 � 
cajg/60 
cedr/30 

-15,00

-10,00

-5,00

0,00

5,00

10,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

max.U(U)

min.B(U)

pod.B(U)

dat.U(B)

dat.B(U)

doch.B

doch.U

 
-25,00

-20,00

-15,00

-10,00

-5,00

0,00

5,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 max.U(U)

min.B(U)

pod.B(U)

dat.U(B)

dat.B(U)

doch.B

doch.U

 
81  gall/60 – gent/30  

 
 
 

82  gall/60 – gent/30 106 �  
10 � 

gall/60 
gent/30 

-12,00

-10,00

-8,00

-6,00

-4,00

-2,00

0,00

2,00

4,00

6,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

max.U(U)

min.B(U)

pod.B(U)

dat.U(B)

dat.B(U)

doch.B

doch.U

 
-16,00

-14,00

-12,00

-10,00

-8,00

-6,00

-4,00

-2,00

0,00

2,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
max.U(U)

min.B(U)

pod.B(U)

dat.U(B)

dat.B(U)

doch.B

doch.U

 
83  kadr/60 – kent/30  

 
 
 

84  kadr/60 – kent/30 108 �  
12 � 

kadr/60 
kent/30 

-12,00

-10,00

-8,00

-6,00

-4,00

-2,00

0,00

2,00

4,00

6,00

8,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

max.U(U)

min.B(U)

pod.B(U)

dat.U(B)

dat.B(U)

doch.B

doch.U

 
-20,00

-15,00

-10,00

-5,00

0,00

5,00

10,00

15,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

max.U(U)

min.B(U)

pod.B(U)

dat.U(B)

dat.B(U)

doch.B

doch.U

 
 



 299 

85-90   60-30 : KM : P2 : K       

Wypłaty:  60 zł � 37-42 [30-15 : KM : P2 : K] 

 30 zł  � 133-138 [60-15 : KM : P2 : K] 

Koszty:  malej�ce � 73-78 [60-30 : KR : P2 : K] 

Partner:  drugi � 61-66 [60-30 : KM : P1 : K] 

Płe�:  kobiety � 91-96 [60-30 : KM : P2 : M] 

 
 

  Kolejno�� gier  
 
 

Koszt 10% ���� ���� ���� Koszt 30% 

    
85  bask/60 – belg/30   86  bask/60 – belg/30 109 �  

13 � 
bask/60 
belg/30 

-12,00

-10,00

-8,00

-6,00

-4,00

-2,00

0,00

2,00

4,00

6,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

max.U(U)

min.B(U)

pod.B(U)

dat.U(B)

dat.B(U)

doch.B

doch.U

 
-16,00

-14,00

-12,00

-10,00

-8,00

-6,00

-4,00

-2,00

0,00

2,00

4,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
max.U(U)

min.B(U)

pod.B(U)

dat.U(B)

dat.B(U)

doch.B

doch.U

 
87  fast/60 – frez/30  

 
 
 

88  fast/60 – frez/30 111 �  
15 � 

fast/60 
frez/30 

-12,00

-10,00

-8,00

-6,00

-4,00

-2,00

0,00

2,00

4,00

6,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

max.U(U)

min.B(U)

pod.B(U)

dat.U(B)

dat.B(U)

doch.B

doch.U

 
-20,00

-15,00

-10,00

-5,00

0,00

5,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
max.U(U)

min.B(U)

pod.B(U)

dat.U(B)

dat.B(U)

doch.B

doch.U

 
89  jard/60 – jens/30  

 
 
 

90  jard/60 – jens/30 113 �  
17 � 

jard/60 
jensl/30 

-12,00

-10,00

-8,00

-6,00

-4,00

-2,00

0,00

2,00

4,00

6,00

8,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

max.U(U)

min.B(U)

pod.B(U)

dat.U(B)

dat.B(U)

doch.B

doch.U

 
-18,00

-16,00

-14,00

-12,00

-10,00

-8,00

-6,00

-4,00

-2,00

0,00

2,00

4,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 max.U(U)

min.B(U)

pod.B(U)

dat.U(B)

dat.B(U)

doch.B

doch.U

 
 



 300 

91-96   60-30 : KM : P2 : M       

Wypłaty:  60 zł � 43-48 [30-15 : KM : P2 : M] 

 30 zł  � 139-144 [60-15 : KM : P2 : M] 

Koszty:  malej�ce � 79-84 [60-30 : KR : P2 : M] 

Partner:  drugi � 67-72 [60-30 : KM : P1 : M] 

Płe�:  m��czy�ni � 85-90 [60-30 : KM : P2 : K] 

 
 

  Kolejno�� gier  
 
 

Koszt 10% ���� ���� ���� Koszt 30% 

    
91  dark/60 – dent/30   92  dark/60 – dent/30 115 �  

19 � 
dark/60 
dent/30 

-12,00

-10,00

-8,00

-6,00

-4,00

-2,00

0,00

2,00

4,00

6,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

max.U(U)

min.B(U)

pod.B(U)

dat.U(B)

dat.B(U)

doch.B

doch.U

 
-16,00

-14,00

-12,00

-10,00

-8,00

-6,00

-4,00

-2,00

0,00

2,00

4,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
max.U(U)

min.B(U)

pod.B(U)

dat.U(B)

dat.B(U)

doch.B

doch.U

 
 

93  haga/60 – herb/30  
 

 
 

94  haga/60 – herb/30 117 �  
21 � 

haga/60 
herb/30 

-12,00

-10,00

-8,00

-6,00

-4,00

-2,00

0,00

2,00

4,00

6,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

max.U(U)

min.B(U)

pod.B(U)

dat.U(B)

dat.B(U)

doch.B

doch.U

 
-16,00

-14,00

-12,00

-10,00

-8,00

-6,00

-4,00

-2,00

0,00

2,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
max.U(U)

min.B(U)

pod.B(U)

dat.U(B)

dat.B(U)

doch.B

doch.U

 
95  lawa/60 – lens/30  

 
 
 

96  lawa/60 – lens/30 119 �  
23 � 

lawa/60 
lens/30 

-12,00

-10,00

-8,00

-6,00

-4,00

-2,00

0,00

2,00

4,00

6,00

8,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

max.U(U)

min.B(U)

pod.B(U)

dat.U(B)

dat.B(U)

doch.B

doch.U

 
-16,00

-14,00

-12,00

-10,00

-8,00

-6,00

-4,00

-2,00

0,00

2,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
max.U(U)

min.B(U)

pod.B(U)

dat.U(B)

dat.B(U)

doch.B

doch.U

 



 301 

97-102   60-15 : KR : P1 : K       

Wypłaty:  60 zł � 1-6 [30-15 : KR : P1 : K] 

 15 zł  � 49-54 [60-30 : KR : P1 : K] 

Koszty:  rosn�ce � 109-114 [60-15 : KM : P1 : K] 

Partner:  pierwszy � 121-126 [60-15 : KR : P2 : K] 

Płe�:  kobiety � 103-108 [60-15 : KR : P1 : M] 

 
 

  Kolejno�� gier  
 
 

Koszt 10% ���� ���� ���� Koszt 30% 

    
97  arka/60 – amon/15  

 
 
 

98  arka/60 – amon/15 arka/60 
amon/15 

� 73 
� 25 

-15,00

-10,00

-5,00

0,00

5,00

10,00

15,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

max.U(U)

min.B(U)

pod.B(U)

dat.U(B)

dat.B(U)

doch.B

doch.U

 
-20,00

-15,00

-10,00

-5,00

0,00

5,00

10,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

max.U(U)

min.B(U)

pod.B(U)

dat.U(B)

dat.B(U)

doch.B

doch.U

 
 

99  etna/60 – epos/15  
 

 
 

100  etna/60 – epos/15 etna/60 
epos/15 

� 75 
� 27 

-15,00

-10,00

-5,00

0,00

5,00

10,00

15,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

max.U(U)

min.B(U)

pod.B(U)

dat.U(B)

dat.B(U)

doch.B

doch.U

 
-20,00

-15,00

-10,00

-5,00

0,00

5,00

10,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

max.U(U)

min.B(U)

pod.B(U)

dat.U(B)

dat.B(U)

doch.B

doch.U

 
101  ikar/60 – iron/15  

 
 
 

102  ikar/60 – iron/15 ikar/60 
iron/15 

� 77 
� 29 

-25,00

-20,00

-15,00

-10,00

-5,00

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

max.U(U)

min.B(U)

pod.B(U)

dat.U(B)

dat.B(U)

doch.B

doch.U

 
-25,00

-20,00

-15,00

-10,00

-5,00

0,00

5,00

10,00

15,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

max.U(U)

min.B(U)

pod.B(U)

dat.U(B)

dat.B(U)

doch.B

doch.U

 



 302 

103-108   60-15 : KR : P1 : M       

Wypłaty:  60 zł � 7-12 [30-15 : KR : P1 : M] 

 15 zł  � 55-60 [60-30 : KR : P1 : M] 

Koszty:  rosn�ce � 115-120 [60-15 : KM : P1 : M] 

Partner:  pierwszy � 127-132 [60-15 : KR : P2 : M] 

Płe�:  m��czy�ni � 97-102 [60-15 : KR : P1 : K] 

 
 

  Kolejno�� gier  
 
 

Koszt 10% ���� ���� ���� Koszt 30% 

    
103  cajg/60 – colt/15  

 
 
 

104  cajg/60 – colt/15 cajg/60 
colt/15 

� 79 
� 31 

-25,00

-20,00

-15,00

-10,00

-5,00

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

max.U(U)

min.B(U)

pod.B(U)

dat.U(B)

dat.B(U)

doch.B

doch.U

 
-25,00

-20,00

-15,00

-10,00

-5,00

0,00

5,00

10,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

max.U(U)

min.B(U)

pod.B(U)

dat.U(B)

dat.B(U)

doch.B

doch.U

 
105  gall/60 – gold/15  

 
 
 

106  gall/60 – gold/15 gall/60 
gold/15 

� 81 
� 33 

-15,00

-10,00

-5,00

0,00

5,00

10,00

15,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

max.U(U)

min.B(U)

pod.B(U)

dat.U(B)

dat.B(U)

doch.B

doch.U

 
-20,00

-15,00

-10,00

-5,00

0,00

5,00

10,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

max.U(U)

min.B(U)

pod.B(U)

dat.U(B)

dat.B(U)

doch.B

doch.U

 
 

107  kadr/60 – koch/15  
 

 
 

108  kadr/60 – koch/15 kadr/60 
koch/15 

� 83 
� 33 

-20,00

-15,00

-10,00

-5,00

0,00

5,00

10,00

15,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

max.U(U)

min.B(U)

pod.B(U)

dat.U(B)

dat.B(U)

doch.B

doch.U

 
-20,00

-15,00

-10,00

-5,00

0,00

5,00

10,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

max.U(U)

min.B(U)

pod.B(U)

dat.U(B)

dat.B(U)

doch.B

doch.U

 



 303 

109-114   60-15 : KM : P1 : K       

Wypłaty:  60 zł � 13-18 [30-15 : KM : P1 : K] 

 15 zł  � 61-66 [60-30 : KM : P1 : K] 

Koszty:  malej�ce � 97-102 [60-15 : KR : P1 : K] 

Partner:  pierwszy � 133-138 [60-15 : KM : P2 : K] 

Płe�:  kobiety � 115-120 [60-15 : KM : P1 : M] 

 
 

  Kolejno�� gier  
 
 

Koszt 10% ���� ���� ���� Koszt 30% 

    
109  bask/60 – brom/15  

 
 
 

110  bask/60 – brom/15 bask/60 
brom/15 

� 86 
� 38 

-15,00

-10,00

-5,00

0,00

5,00

10,00

15,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

max.U(U)

min.B(U)

pod.B(U)

dat.U(B)

dat.B(U)

doch.B

doch.U

 
-20,00

-15,00

-10,00

-5,00

0,00

5,00

10,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

max.U(U)

min.B(U)

pod.B(U)

dat.U(B)

dat.B(U)

doch.B

doch.U

 
111  fast/60 – fort/15  

 
 
 

112  fast/60 – fort/15 fast/60 
fort/15 

� 88 
� 40 

-20,00

-15,00

-10,00

-5,00

0,00

5,00

10,00

15,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

max.U(U)

min.B(U)

pod.B(U)

dat.U(B)

dat.B(U)

doch.B

doch.U

 
-25,00

-20,00

-15,00

-10,00

-5,00

0,00

5,00

10,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

max.U(U)

min.B(U)

pod.B(U)

dat.U(B)

dat.B(U)

doch.B

doch.U

 
113  jard/60 – jork/15  

 
 
 

114  jard/60 – jork/15 jard/60 
jork/15 

� 90 
� 42 

-15,00

-10,00

-5,00

0,00

5,00

10,00

15,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

max.U(U)

min.B(U)

pod.B(U)

dat.U(B)

dat.B(U)

doch.B

doch.U

 
-20,00

-15,00

-10,00

-5,00

0,00

5,00

10,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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115-120   60-15 : KM : P1 : M       

Wypłaty:  60 zł � 19-24 [30-15 : KM : P1 : M] 

 15 zł  � 67-72 [60-30 : KM : P1 : M] 

Koszty:  malej�ce � 103-108 [60-15 : KR : P1 : M] 

Partner:  pierwszy � 139-144 [60-15 : KM : P2 : M] 

Płe�:  m��czy�ni � 109-114 [60-15 : KM : P1 : K] 

 
 

  Kolejno�� gier  
 
 

Koszt 10% ���� ���� ���� Koszt 30% 

    
115  dark/60 – drop/15  

 
 
 

116  dark/60 – drop/15 dark/60 
drop/15 

� 92 
� 44 
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117  haga/60 – hong/15  
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119  lawa/60 – lobo/15  

 
 
 

120  lawa/60 – lobo/15 lawa/60 
lobo/15 

� 96 
� 48 

Gra anulowana 
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121-126   60-15 : KR : P2 : K       

Wypłaty:  60 zł � 25-30 [30-15 : KR : P2 : K] 

 15 zł  � 73-78 [60-30 : KR : P2 : K] 

Koszty:  rosn�ce � 133-138 [60-15 : KM : P2 : K] 

Partner:  drugi � 97-102 [60-15 : KR : P1 : K] 

Płe�:  kobiety � 127-132 [60-15 : KR : P2 : M] 

 
 

  Kolejno�� gier  
 
 

Koszt 10% ���� ���� ���� Koszt 30% 

    
121  alan/60 – atol/15   122  alan/60 – atol/15 50 �  

2 � 
alan/60 
atol/15 
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123  etan/60 – echo/15  
 

 
 

124  etan/60 – echo/15 52 �  
4 � 
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echo/15 
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125  inga/60 – indo/15  

 
 
 

126  inga/60 – indo/15 54 �  
6 � 
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127-132   60-15 : KR : P2 : M       

Wypłaty:  60 zł � 31-36 [30-15 : KR : P2 : M] 

 15 zł  � 79-84 [60-30 : KR : P2 : M] 

Koszty:  rosn�ce � 139-144 [60-15 : KM : P2 : M] 

Partner:  drugi � 103-108 [60-15 : KR : P1 : M] 

Płe�:  m��czy�ni � 121-126 [60-15 : KR : P2 : K] 

 
 

  Kolejno�� gier  
 
 

Koszt 10% ���� ���� ���� Koszt 30% 

    
127  czas/60 – cook/15   128  czas/60 – cook/15 56 �  

8 � 
czas/60 
cook/15 
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129  grad/60 – golf/15  

 
 
 

130  grad/60 – golf/15 58 �  
10 � 
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131  kana/60 – klon/15  

 
 
 

132  kana/60 – klon/15 60 �  
12 � 
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133-138   60-15 : KM : P2 : K       

Wypłaty:  60 zł � 37-42 [30-15 : KM : P2 : K] 

 15 zł  � 85-90 [60-30 : KM : P2 : K] 

Koszty:  malej�ce � 121-126 [60-15 : KR : P2 : K] 

Partner:  drugi � 109-114 [60-15 : KM : P1 : K] 

Płe�:  kobiety � 139-144 [60-15 : KM : P2 : M] 

 
 

  Kolejno�� gier  
 
 

Koszt 10% ���� ���� ���� Koszt 30% 

    
133  bard/60 – brno/15   134  bard/60 – brno/15 61 �  

13 � 
bard/60 
brno/15 

-40,00

-30,00

-20,00

-10,00

0,00

10,00

20,00

30,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

max.U(U)

min.B(U)

pod.B(U)

dat.U(B)

dat.B(U)

doch.B

doch.U

 
-40,00

-30,00

-20,00

-10,00

0,00

10,00

20,00

30,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

max.U(U)

min.B(U)

pod.B(U)

dat.U(B)

dat.B(U)

doch.B

doch.U

 
135  fama/60 – foto/15  

 
 
 

136  fama/60 – foto/15 63 �  
15 � 
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137  jawa/60 – joos/15  

 
 
 

138  jawa/60 – joos/15 65 �  
17 � 
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139-144   60-15 : KM : P2 : M       

Wypłaty:  60 zł � 43-48 [30-15 : KM : P2 : M] 

 15 zł  � 91-96 [60-30 : KM : P2 : M] 

Koszty:  malej�ce � 127-132 [60-15 : KR : P2 : M] 

Partner:  drugi � 115-120 [60-15 : KM : P1 : M] 

Płe�:  m��czy�ni � 133-138 [60-15 : KM : P2 : K] 

 
 

  Kolejno�� gier  
 
 

Koszt 10% ���� ���� ���� Koszt 30% 

    
139  dali/60 – dior/15   140  dali/60 – dior/15 67 �  

19 � 
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dior/15 
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141  haft/60 – horn/15  

 
 
 

142  haft/60 – horn/15 69 �  
21 � 

haft/60 
horn/15 

-40,00

-30,00

-20,00

-10,00

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

max.U(U)

min.B(U)

pod.B(U)

dat.U(B)

dat.B(U)

doch.B

doch.U

 
-20,00

-15,00

-10,00

-5,00

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

max.U(U)

min.B(U)

pod.B(U)

dat.U(B)

dat.B(U)

doch.B

doch.U

 
143  lama/60 – lion/15  
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Tre�� kwestionariusza (wersja �e�ska) 

 

Serdecznie dzi�kuj� za udział w badaniu, którego wyniki posłu�� mi do napisania 
pracy doktorskiej. Mam do Pani ostatni� pro�b� zwi�zan� z uczestnictwem w eks-
perymencie – byłbym bardzo wdzi�czny za odpowied� na kilka pyta� dotycz�cych 
dzisiejszej sesji. Bardzo ułatwiłyby mi one interpretacj� wyników. Z góry dzi�kuj�! 

1. Czy ogólnie jest Pani zadowolona z udziału w eksperymencie?  

2. Czy znała Pani osobi�cie któr�� osob� ze swojej sesji eksperymentalnej?  

2a. Je�li znała Pani któr�� z uczestniczek swojej sesji, to czy przypuszcza 
Pani, �e były�cie cho� raz poł�czone w par�? 

3. Poza seri� próbn� w par� była Pani ł�czona czterokrotnie. Czy w czasie tych 4 
serii miała Pani wra�enie, �e jest ł�czona dwa razy z t� sam� osob�, czy raczej 
za ka�dym razem była Pani w parze z kim� innym?  

4. Prosz� krótko podsumowa� zachowanie osób, z którymi była Pani poł�czona w 
par�.  

5. Czym si� Pani kierowała, podejmuj�c decyzje o wysoko�ci podatku i przekazu na 
rzecz drugiej osoby? 

6. Gdyby mogła Pani uzgodni� z drug� osob� sposób post�powania, to co by jej 
Pani zaproponowała?  

7. Pani pseudonim:  

Jeszcze raz dzi�kuj� za wzi�cie udziału w eksperymencie! 
Szymon Czarnik 

Wdzi�czny te� b�d� za wszelkie inne Pani uwagi nt. badania.  
 

 
 
W nagłówku ka�dej strony zaznaczono numer sesji, płe� badanych, porz�dek kosztów pobo-
ru podatku (jednakowy dla wszystkich par z danej sesji), oraz sposób wypełniania kwestiona-
riusza poeksperymentalnego (połowa uczestników wypełniała wersj� papierow�, tu� po za-
ko�czeniu badania, druga połowa – w ci�gu kilku dni od badania przesyłała odpowiedzi e-
mailem).  
 
Przy pseudonimie autora wypowiedzi podawano jego pierwotny zarobek, pseudonimy jego 
kolejnych partnerów wraz z numerami rozegranych z nimi gier, co umo�liwia odnalezienie 
zapisu tych gier (patrz Aneks, str. 280).  
 
W zapisie wypowiedzi zachowano oryginaln� pisowni�. Pozostawiono te� nieformalne ele-
menty stylu, takie jak wielkie litery, czy tzw. emotikony.  
 
Z powodu awarii sieci elektrycznej 4 pierwsze sesje musiały odby� si� w dodatkowym termi-
nie, tote� numeracja sesji nie odpowiada rzeczywistej chronologii. 
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Sesja 1(A): kobiety | koszt 10%����30% | wersja kwestionariusza: e-mail 

alan/60  | akme/30 49,50 � atol/15 121,122 

1. tak 
2. nie 
3. tak 
4. osoby z ktorymi bylam polaczona chyba nie mialy 
"taktyk",cyba traktowaly wsystko jako zabawe a nie jako 
forme zarobienia pieniedzy czyims kosztem, niektore np. 
konsekwentnie zwiekszaly podatek w kazdej rundzie, 
generalnie gdy ja bylam ;milsza; w jednej rundzie, one w 
nastepnej sie odwzieczaly 
5. ile pieniedzy ma druga osoba i jak sie zachowala 
wzgledem mnie 
6. ustalenie takiej stopy podatku ktora bylaby korzystna 
dla nas obu;) 
 

arka/60  | amon/15 97,98 � abel/30 73,74 

1. Tak 
2. Nie 
3. MIałam wra�enie ł�czenia z t� sam� osob� 
4. Wszystkie miały mniej ni� ja i za wszelk� cen� chciały co� 
uzyska�. Momentami zachowywały si� totalnie bez sensu, bo 
przy wysoko�cui 30% podatku one zyskiwały grosze, ale pew-
nie chciały, �ebym ja straciła :) 
5. Swoim zarobkiem 
6. Podatek wyrównawczy na 0, ewentualnie jak�� darowizn� 
ale to zale�ałoby od dochodów drugiej osoby 
 

akme/30  | alan/60 49,50 � amon/15 25,26  

1. tak, jak najbardziej jestem zadowolona przynajmniej 
juz wiem ze jak zarobie duzo pieniedzy to nie ma sie co 
do tego przyznawac, bo ci, co maja mniej nie mysla zbyt 
rozsadnie... 
2. nie znalam osobiscie nikogo z mojej grupy 
3. wydaje mi sie ze gdy bylam laczona z osoba posiada-
jaca mniejsza kwote pieniedzy to byla to dwa razy ta 
sama osoba 
4. bylo malo racjonalne. zwlaszcza gdy koszt poboru 
podatku wynosil 30%. ta druga osoba nakladala caly 
czas wysokie podatki nie zwazajac na to , ze gdy daje 
nizsze to ja przekazuje jej wiecej pieniedzy i obie wy-
chodzimy na ttym lepiej. 
5. Kierowałam si� przede wszystkim swoim zyskiem, ale 
nie zale�ało mi na tym by ta druga osoba straciła jak 
najwi�cej 
6. Zaproponowałabym, aby przy koszcie poboru podatku 
wynosz�cym 30% osoba maj�ca mniej pieni�dzy 'na 
koncie' proponowała jak najni�sze podatki, a wtedy ta 
druga osoba przekazywałaby jej sumy w granicach 2-5 zł 
i obie osoby zyskałyby na tym znacznie wi�cej ni� w 
wypadku nakładania na osob� o wi�kszej sumie pienie-
dzy podatku w wysoko�ci 100% kiedy ta osoba traci 
bardzo du�o pieniedzy a osoba z ni�szym kontem  zy-
skuje kilka groszy. 
 

abel/30  | atol/15 1,2 � arka/60 73,74 

1. TAk, bardzo zadowolona. 
2. Nie 
3. Wydaje mi si�, �e za ka�dym razem ł�czona byłam z inn� 
osob�. 
4. Osoby, które miały mniej pieni�dzy ni� ja zachowywały si� 
raczej normalnie. Troch� mniej normalnie post�powały osoby, 
które miały wi�cej pieni�dzy. Pewnie, kierował nimi strach 
przed utrat� pieni�dzy. 
5. Tym ile mamy pieni�dzy, ja i moja towarzyszka. A przede 
wszystkim wysoko�ci� kosztu poboru podatku. 
6. Osobom, które miały mniej pieni�dzy ni� ja, zaproponowała 
bym przekazanie jakie� kwoty, wzamian za mniejszy podatek. 
Osobom które miały wi�cej zaproponowała bym aby dały mi 
jak�� dowoln� kwot�, ja ze swojej strony zmniejszyła bym po-
datek. 
 

atol/15  | abel/30 1,2 � alan/60 121,122 

1. i tak i nie:) tzn. tak - w sumie było miło, ale szkoda �e 
takie problemy sprzetowe si� z tym wi�zały*. nie wiem 
czy wynikały one z nieptrzetestowania wcze�niej sprz�tu 
czy z czego innego, tak czy inaczej wygladało to na lekki 
chaos. no i liczyłam jednak na wy�sz� pul� zarobku:) ale 
dobre i to 
2. nie 
3. za kazdym razem z inn� 
4. jak kuba bogu tak bog kubie - jezeli chodzi o przeka-
zywanie pieni�dzy i ka�dy dba o własne szcz��cie - 
zwłaszcza bogaci 
5. wysokoscia jej zarobku  
6. d��enie do zrównania naszych dochodów bez duzej 
strat dla niej 
 

amon/15  | arka/60 97,98 � akme/30 25,26 

1. Trudno powiedzie�  
2. Nie 
3. Z kim� innym 
4. Osoby te w trakcie ostatniej 12 rundy nigdy ostatecznie nie 
przekazały �adnej kwoty pieni�dzy, mimo �e robiły to wcze-
�niej.Skłaniało mnie to wi�c do zmniejszania podatku, na ko-
niec traciłam.  
5. Swoim interesem, ale i równo�ci� podziału, ale nie w sensie 
bezwzgl�dnym, tak by osoba, która na sw� kwot� zapracowała 
miała sie ni� ze mn� na sił� dzieli�, tylko dlatego, �e ja miałam 
mniej szcz��cia. Tak jak pisałam wy�ej, akceptowałabym ni�-
szy podatek, je�eli towarzyszyłoby mu przekazanie kwoty. 
Kwota poboru podatku te� skłaniała mnie do jego zmniejszenia, 
bo nie zyskiwał nikt (mo�e poza enigmatycznym poborc�). 
6. Wła�nie to co powy�ej, odno�nie prekazywania zwłaszcza.  
PS.  Uczestniczyłam w podobnym eksperymencie 2 lata temu z 
pewn� Pani� doktor; pomijaj�c lepsz� organizacj� i szybko��, 
mogli�my porozmawia� ju� po jego zako�czeniu o stronie me-
rytorycznej. 
 

* W czasie tej pierwszej sesji doszło do awarii sieci elektrycznej.  
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Sesja 2(B): kobiety | koszt 30%����10% | wersja kwestionariusza: papierowa 

bard/60  | biel/30 62,61 � brno/15 134,133 

1. tak 
2. nie 
3. My�l�, �e była to ta sama osoba 
4. Wszystkie osoby ustalały wysoki podatek w celu uzy-
skania wy�szych dochodów. Nikt nie zorientował si�, �e 
wi�cej zyskałby, gdyby podatki były ni�sze, zwłaszcza, 
gdy koszt poboru wynosił 30% 
5. Starałam si� zmniejszy� podatek na rzecz przekazu, 
po, aby pieni�dze nie „ulatniały si�” wraz z tajemniczym 
kosztem poboru.  
6. Niskie podatki, w zamian za przekazy z mojej strony 

bask/60  | brom/15 110,109 � belg/30 86,85 

1. jestem zadowolona – wydaje si�, �e najbardziej od strony 
finansowej 
2. nie 
3. tak, odniosłam takie wra�enie 
4. Miałam dwukrotny kontakt z osobami o powtarzaj�cej si� 
sumie – 15 i 30 zł. Osoby posiadaj�ce 15 zł wydawały si� dzia-
ła� – [nieczytelne] w miar� rozwoju sesji – naprawd� „agresyw-
nie”, wiedziały czego chciały i mocno walczyły w rundach. Oso-
by dysponuj�ce kwot� 30 zł były bardziej zachowawcze i 
ostro�ne – nie prowadziły �adnych <zaczepnych działa�>. 
5. swoj� korzy�ci� finansow� 
6. racjonalny konsensus – tak aby stawki były dzielone spra-
wiedliwie 
 

biel/30  | bard/60 62,61 � brom/15 38,37 

1. Tak, to �wietna zabawa. Dzi�ki temu badaniu u�wia-
domiłam sobie jak podobne s� mechanizmy post�powa-
nia ludzi w momencie gdy w gr� wchodz� pieni�dze – 
OKROPNE � 

2. Nie 
3. Nie, nie miałam takiego wra�enia, cho� post�powania 
tych osób prawie niczym si� nie ró�niły 
4. Osoby były nie wdzi�czne :) Nie chciały zmienia� 
swoich propozycji podatkowych pomimo tego, i� zach�-
całam je do tego „symbolicznymi” przekazami jaki� tam 
sum pomi�dzy. Zachowania te mo�na zauwa�y� w �yciu 
codziennym – ludzie chcieliby by osoby np. bogate płaci-
ły i podatki i dawały darowizny „dasz palec wezm� cał� 
r�k�!” � 
5. Tym by za du�o nie straci�, ale je�eli jaka� osoba 
miała mało pieni�dzy to starałam si� albo „zapłaci�” 
podatek na jej rzecz, albo przekaza� pieni��ka � 
6. Osobom, które maj� mniej pien. „opłaca si�” propo-
nowa� du�e podatki natomiast osoby, które maj� wi�cej 
powinny zach�ca� swoich partnerów „darowiznami” do 
ni�szych podatków. 
 

belg/30  | brno/15 14,13 � bask/60 86,85 

1. Tak (dobra zabawa). 
2. Nie 
3. Pierwsze dwie i ostatnie 2 pary, tzn. poł�czenia 1 i 2 mogły 
by� z 1 osob� i poł�czenia 3 i 4 (podobnie ustalały progi podat-
ków).  
4. Osoby z poł�cze� 1 i 2 (które miały po 15 zł) za wszelk� 
cen� chciały co� zyska�, nie bior�c pod uwag� faktu, �e wła-
�ciwie obydwie na tym traciły�my (tzn. ja traciłam du�o wi�cej 
ni� ona zyskała). Osoby z poł�cze� 3 i 4 chciały zatrzyma� 
maksymalnie du�o (i jednocze�nie nie ponosi� zb�dnych kosz-
tów) 
5. Ustalaj�c wysoko�� podatku � ch�ci� unikni�cia zb�dnych 
kosztów. Przekazuj�c pieni�dze � „zaokr�gleniem” mojego 
zarobku.  
6. �eby za ka�dym razem ustala� 0% podatku – wtedy nikt nie 
traci (nie ma zb�dnych kosztów), a ewentualne ró�nice kwoty 
mo�na byłoby wyró�ni� przekazaniem.  

brno/15  | belg/30 14,13 � bard/60 134,133 

1. Tak, jestem zadowolona 
2. Nie 
3. Były 2 osoby, które zachowywały si� podobnie, wi�c 
mogła to by� ta sama osoba.  
4. Osoby te ch�tnie przekazywały pieni�dze, mo�na 
powiedzie�, �e zachowywały si� do�� rozrzutnie ;) 
5. Kierowałam si� wysoko�ci� mojego dochodu, w 
zwi�zku z czym tak ustalałam wysoko�� podatku. Z 
drugiej strony nie chciałam, �eby druga osoba traciła 
przeze mnie pieni�dze (chocia� wzbogacenie si� jedno-
czesne 2 osób nie jest mo�liwe – szkoda :( 
6. Zaproponowałabym taki sposób, �eby�my obydwie nic 
nie straciły! 
 

brom/15  | bask/60 110.109 � biel/30 38,37 

1. Tak, jestem ogólnie zadowolona z udziału w eksperymencie.  
2. nie, nie znałam 
3. miałam wra�enie, �e byłam poł�czona z t� sam� osob� 2 
razy 
4. Nie było w nim nic szczególnego, raczej robienie wszystkie-
go by straci� jak najmniejsz� ilo�� pieni�dzy. Osoba nr 2 była 
bardziej skora do współpracy 
5. rekompensat� za ustalanie du�ego podatku (napocz�tku) 
6. �eby�my ustalały wszystko sprawiedliwie 
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Sesja 3(C): m��czy�ni | koszt 10%����30% | wersja kwestionariusza: e-mail 

czas/60  | chem/30 55,56 � cook/15 127,128 

1. Bardzo :))) 
2. Nie znałem nikogo. 
3. Byc moze ze dwa razy byłem z ta sama 
osoba (dwie sesje wygladaly identycznie) 
4. Dwie osoby generalnie opodatkowywaly w 
wysokosci 100% przez cał� sesje, z pozosta-
łymi udało sie stworzyc nic porozumienia, 
dawały 0 % podatku, dostawały kase ode 
mnie (zarobiłem 60pln) 
5. Własnym zyskiem :))) 
6. Omini�cie całego systemu podatkowego i 
przekazywanie sobie pieni�dzy poza nim. 
 

cajg/60  | colt/15 103,104 � cedr/30 79,80  

1. Tak, jestem zadowolony z udziału w badaniu. 
2. Nie znałem osobi�cie �adnej osoby z mojej sesji. 
3. s�dze �e za ka�dym razem byłem ł�czony z kims innym.  
4. Moim zdaniem wiekszo�c osób kierowała si� tylko własnym zyskiem-
trudno było porozumiec sie z "partnerem" i dlatego ka�dy ustalał wysoko�� 
podatków według własnego interesu.  
5. Kierowałem sie tym by nie straci� za du�o- jakiekolwiek proby współpra-
cy(nizszy podatek w zamian za "datek" dla tej osoby) z osobami dyzponu-
jacymy mniejsza ni� ja kwot� pieni�dzy okazały sie nieskuteczne (tzn. były 
torpedowane przez ustalenie podatku na poziomie 100%)  
6. Mysle ze dogadalibysmy si� co do wysoko�ci podatku-tzn mała kwota 
podatku w zamian za datek-tak by koszt poboru podatku pozostawał na 
niskim poziomie- by "pa�stwo" nie zabierało naszych pieni�dzy.  
PS. Jestem bardzo ciekawy wyników eksperymentu oraz wniosków jakie 
zostana wyci�gni�te. Moja refleksja po eksperymencie jest taka , �e kazdy 
stara si� zarobi� jak najwi�cej i �e wspólpraca mi�dzy osobami o niskich i 
wysokich dochodach jest bardzo trudna. Zawsze pozostana rozbie�no�ci 
mi�dzy tym czego oczekuj� jedni i drudzy. je�li miałbym wybierac to przy 
wysokich dochodach wolałbym bezpo�rednio decydowac komu przekazac 
czesc moich srodków(bez posrednictwa pa�stwa)Chciałbym widzi�c jak 
moje pieni�dze zostana wykorzystane-bez anonimowo�ci. zycze szybkiej 
obrony pracy doktoskiej! 
 

chem/30  | czas/60 55,56 � colt/15 31,32 

1. Oczywi�cie(i nie chodzi tylko o te 44 zł,które dosta-
łem).Pierwszy raz brałem udział w podobnym badaniu. Było to 
bardzo ciekawe do�wiadczenie.  
2. Nie. 
3. Nie, tzn. zwróciłem uwage na to, �e dwu, lub trzykrotnie 
osoba maj�ca wi�kszy kapitał ni� ja wybrała podatek wi�kszy 
ni� 0 (nie pami�tam jaki, ale zwróciło to moj� uwage), dodat-
kowo raz kto� dobrowolnie przekazał mi pewn� kwote. Pomy-
�lałem, �e by� mo�e trafiłem na tak szlachetnego osobnika, ale 
równie dobrze mógł to by� zbieg okoliczno�ci, lub pomyłka.  
4. Poza kilkoma przypadkami opisanymi wy�ej, wszyscy (ł�cz-
nie ze mn�)mieli chyba jedna zasade...ka�dy sobie...i ka�dy 
chciał jak najwi�cej zarobic(wyznaczaj�c albo 100%, albo 0% 
podatku) przy jak najmniejszej stracie(podczas ł�czenia z oso-
ba maj�c� mniejszy kapitał). 
5. Nic nie przekazywałem, a podatek ustalałem tak, aby wyj�� z 
eksperymentu z mo�liwie najwi�ksz� kwot�.  
6. ...aby mi przekazała swoje pieni�dze;)...uzgodniłbym 0% 
podatek, a po sesji podział 50% na 50% 
PS. Wdzi�czny te� b�d� za wszelkie inne Pana uwagi nt. ba-
dania.  Pozwole sobie napisa� kilka zda�. Je�li mam racje, a 
my�le, �e eksperyment sprawdzał, czy ludzie deklaruj�c pewne 
postawy s� im wierni w rzeczywisto�ci. To, wydaje mi si�, �e 
nie oddaje on w pełni tego zjawiska, tzn. deklaracja-
post�powanie. Np, ja w ankiecie zadeklarowałem poglady ra-
czej lewicowe. Pisałem, np., �e uwa�am, i� ró�niece dochodów 
powinny by� mniejsze, �e ludzie biedni powinni by� wspierani 
etc. Podczas sesji nie oddałem pieniedzy osobie, z któr� byłem 
ł�czony w pare. Ale czym innym jest (moim zdaniem)skala 
całego społecze�stwa, pa�stawa itd....a czym innym zarzadza-
nie pieniedzmi w skali mikro, gdzie my�lałem przedewszytkiem 
o zdobyciu paru groszy na bilet do domu, czy kilogramy kseró-
wek które musze zrobi� w zwi�zku z nadchodz�c� ogromnymi 
krokami sesj�. Wiedziałem ,�e nie daj�c ani grosza tej drugiej 
osobie nie odbieram je �rodków na �ycie, a ona i tak wyjdzie z 
eksperym�tu z pewna sum�. 
 

cedr/30  | cook/15 7,8 � cajg/60 79,80 

1. jasne, niezla kasa i ciekawie spedzony czas. 
2. nie 
3. byc moze dwa razy polaczony zostalem z ta sama 
osoba, ale nie mam absolutnej pewnosci, przeciez kilka 
osob moglo miec podobna strategie gry :) wlasciwie to 
strategii jest moim zdaniem tylko dwie albo trzy. zreszta 
ja ciagle gralem tak samo :) no podobnie, zalezy kto jak 
gral po drugiej stronie :) 
4. jedni grali tak jak ja, co mi sie podobalo, a inni nie. 
wydaje mi sie, ze niektorzy nie czuli strategii, ale po 
wyjsciu z badania okazalo sie, ze mieli swoje strategie i 
calkiem niezle uargumentowane :) 
5. generalnie jak mialem wiecej pieniedzy, to zeby jak-
najmniej stracic. probowalem |nauczyc| przeciwnika, ze 
jak mniej mnie opodatkuje, to przekaze mu pewne pie-
niadze. a na slabszej pozycji staralem sie opodatkowy-
wac przeciwnika, tylko kiedy bylo to konieczne (gdy nie 
chcial mi przekazywac pieniedzy) 
nie wprowadzajmy podatku, bo czesc wspolnej sumy 
nam ucieknie :) albo niech zostanie tak jak jest teraz, 
albo przekaz mi jakies pieniadze, a za to ja nie obciaze 
cie wysokim podatkiem, wiec stracisz mniej niz moglbys, 
a ja wiecej zarobie 
PS.  Hmm, chetnie poczytam prace doktorancka jak 
powstanie. Generalnie interesuje mnie co wynika z tych 
badan. Czego sie o ludziach przez to dowiemy. Niestety 
nie studiuje socjologii, ani pokrewnych nauk, i nie za 
bardzo mam jakiekolwiek pojecie na ten temat, ale wy-
daje mi sie to bardzo interesujace - przewidywac i anali-
zowac ludzkie zachowania.  Zastanawiam sie tez, czy 
badajac grupe studentow otrzymamy obiektywne rezul-
taty. Czy nie beda one inne badajac grupe menegerow, 
albo robotnikow. Troche inne rezulaty zapewne beda 
widoczne wsrod studentow kierunkow technicznych, a 
inne wsrod humanistycznych. Jestem bardzo ciekawy 
rezultatow :) 
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Sesja 3(C) c.d.: m��czy�ni | koszt 10%����30% | wersja kwestionariusza: e-mail 

cook/15  | cedr/30 7,8 � czas/60 127,128 

 
[brak] 
badany nie odpowiadał na e-maile 

colt/15 | cajg/60 103.104 � chem/30 31,32  

1. Owszem, jestem : ) 
2. Nie. 
3. Wydaje mi si�, �e za ka�dym razem byłem ł�czony z kim� innym.  
4. Osoby, które dysponowały wi�ksz� kwot� pieni�dzy proponowały podatek 0% 
lub bardzo niski, je�li za� chodzi o przekazywanie pieni�dzy - sporadycznie prze-
kazywane były kwoty rz�du 0,01 zł.  
5. Miałem tylko 15 zł, wi�c kierowałem si� ch�ci� zwi�kszenia tej kwoty. 
6. Chyba nic, głupio byłoby mi przekonywa� kogo�, �e powinien głosowa� za 
wi�kszym podatkiem i zmiejszy� swoje dochody tak, �ebym ja miał troch� wi�cej 
pieni�dzy. 
 



 315 

Sesja 4(D): m��czy�ni | koszt 30%����10% | wersja kwestionariusza: papierowa 

dali/60  | drew/30 68,67 � dior/15 140,139 

1. TAK – jak najbardziej. Nie do��, �e dane było mi co� 
zarobi�, to sama „obudowa” eksperymentu była ciekawa. 
2. NIE 
3. Wydaje mi si�, �e za ka�dym razem byłem poł�czony 
z inn� osob�. 
4. 3 z 4 osób z którymi miałem „ł�czno��” działały bar-
dzo ostro�nie, konsekwentnie – jakby bez ryzyka, jakby 
nie chciały zarobi�. 1 osoba naprawd� starała si� powal-
czy�, zaryzykowa�, zarobi�.  
5. Có� – własnym interesem – i tyle, czyli maksymaliza-
cj� zysku. 
6. By proponowała jak najni�sz� wysoko�� podatku 
(je�eli chciałbym JA jak najwi�cej zarobi�), a gdybym 
chciał jej pomóc – to odwrotn� strategi�.  
PS. ładnie (czyli pracochłonnie) przygotowana prezenta-
cja i program – NAPRAWD� troch� to musiało zaj��.  
�ycze powodzenia na obronie pracy.  
 

dark/60  | drop/15 116,115 � dent/30 92,91 

1. TAK  
2. NIE 
3. WYDAJE MI SI�, �E RAZ BYŁEM Z T� SAM� OSOB�. 
4. Trudno mi jest powiedzie� ale wydaje mi si�, �e ka�da z tych 
osób chciała zako�czy� badanie z jak najwy�szym dochodem, 
z t�d te� ró�ne stawki podatku i brak przekazywanej kwoty 
wolnej.  
5. Kierowałem si� zdrowym rozs�dkiem st�d moje propozycje 
podatku były realne. Je�eli chodzi o przekaz dla drugiej osoby 
to kilka razy miał miejsce a poniewa� nie otrzymałem od nikogo 
tego� przekazy był on rzadko�ci� z mojej strony.  
6. Prawdopodobnie wyrównanie dochodów czyli po 100% po-
datek.  
PS. My�le �e ten eksperyment nie oddaje w 100% sytuacji w 
jakiej stawiany jest przeci�tny obywatel, pokazuje natomiast 
jedno wszyscy chc� mie� jak najwi�cej pieni�dzy. :) 

drew/30  | dali/60 68,67 � drop/15 44,43 

1. TAK 
2. TAK 
 2a. RACZEJ NIE 
3. raczej za ka�dym z kim� innym 
4. chyba ka�da osoba kierowała si� tym aby wyrówna� 
dochody. Gdy te si� mniej wi�cej wyrównały proponowa-
ły na ogół podatki niewysokie.  
5. tym, aby druga osoba, je�eli miała mniejsz� kwot�, 
otrzymała mniej wi�cej tyle co ja, a gdy miała wi�cej, to 
aby jej kwota pomogła troch� powi�kszy� moj� 
6. rozs�dny podatek przy mniej wi�cej wyrównanych 
kwotach pieni�dzy. 

dent/30  | dior/15 20,19 � dark/60 92,91 

1. TAK 
2. 1 osoba 
 2a. Nie s�dz� :) By� mo�e w 1 sesji 
3. Wydaje mi si�, �e za ka�dym razem z inn� osob� 
4. 1 osoba: decyzje raczej mało racjonalne, nieprzemy�lane 
(próba wielu ró�ni�cych si� wariantów); 2,3 osoba – decyzje 
chyba racjonalne, minimalizacja podatku przy wysokim koszcie 
poboru; 4 osoba – nie korzystała z mo�liwo�ci przekazywania 
pieni�dzy, proponowała wy�szy podatek ni� oczekiwałem 
5. – ró�nicami w zarobkach i ilo�ci� wykonanej pracy (�eby 
było w miar� sprawiedliwie); – unikanie podatku gdy partner ma 
mniejsz� kwot�; – interesem własnym 
6. ustalenie w miar� sprawiedliwych stawek: unikanie (wyso-
kiego) podatku przy wysokim koszcie poboru 
 

dior/15  | dent/30 20,19 � dali/60 140,139 

1. tak 
2. znałem jedn� osob� 
 2a. kwestia losowania przy poł�czeniu, a poza 
 tym trudno powiedzie� 
3. tak wydaje mi si�, �e raz na pewno 
4. sk�pi! :) małe podatki daje 2 osoba w parze 
5. ustalałem mały podatek �eby nie traci� własnych 
pieni�dzy cho� dawałem drugiej osobie du�o, to jednak 
traciłem 
6. dawa� podatek 50%, z jednej i drugiej strony oraz 10 
zł 

drop/15  | dark/60 116,115 � drew/30 44,43 

1. Ogólnie tak 
2. Tak 
 2a. A� takiego nosa nie mam � - Nie. 
3. Mam wra�enie, �e 2 pierwsze sesje odbyłem z t� sam� oso-
b�. 
4. Pocz�tkowo wydaje mi si�, �e obserwowałem tendencje do 
wyrównywania dochodów, a z ka�d� kolejn� rund� coraz bar-
dziej druga osoba d��yła do maksymalizacji zysków.  
5. Dopiero z czasem – kosztem poboru, głównie ch�ci� zyska-
nia.  
6. Jako, �e miałem najni�sz� mo�liw� stawk�, lobowałbym za 
wyrównaniem w pierwszej rundzie i utrzymaniem tego stanu w 
kolejnych.  
PS. Niby prezentacja była jasna, a w trakcie experymentu pro-
gram mnie zaskakiwał (a mo�e to byli partnerzy?) Im dalej tym 
bardziej byłem zdezorientowany. 
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Sesja 5(E): kobiety | koszt 10%����30% | wersja kwestionariusza: e-mail 

etan/60  | elew/30 51,52 � echo/15 123,124 

1. Oczywi�cie, �e jestem bardzo zadowo-
lona z brania udziału w eksperymencie. 
2. Nikogo nie znałam. 
3. Miałam wra�enie, �e byłam poł�czona 
za ka�dym razem z kims innym. 
4. Zwykle na poczatku zachowywali si� tak 
samo, tzn dawali do�� wysoki podatek, a 
gdy dawałam im jakie�  pieni�dze, zwylke 
si� orientowali, �e jesli obni�ali podatek to 
ja dawałam im wi�cej.I do�� szybko w 
ogóle nie dawali podatku. 
5. Kierowałam si� tym, by wyj�� finansowo 
jak najlepiej  i nie skrzywdzi� drugiej osoby 
za bardzo. 
6. By nie dawała �adnego podtaku, a dam 
jej tyle ile i tak musz� odda� w podatku. 
 

etna/60  | epos/15 99,100 � efez/30 75,76 

Z mił� ch�ci� przyczyniam odpowiadam na Pa�skie pytania, maj�c cich� 
nadziej�, �e w ten sposób przyczyniam si� do rozwoju polskiej nauki;). 
1. Jestem niezmiernie zadowolona z udziału w eksperymencie:). Uczestnic-
two w badaniu poza korzy�ciami materialnymi;),dobr� zabaw� i mo�liwo�ci� 
poznania nowych ludzi było dla mnie bod�cem do refleksji nad moim stosun-
kiem do kwestii finansowych. Musz� jednak przyzna�, �e zadanie rozszyfro-
wywania 4 arkuszy wypełnionych hieroglifami było nie lada wyzwaniem dla 
mojej cierpliwo�ci;), co stanowiło dodatkow� motywacj� do udziału w drugiej 
cz��ci badania.  
2. �adna z uczestniczek sesji nie była mi znana osobi�cie. Niektóre osoby 
znałam jednak z widzenia. Podejrzewam, �e w ten zawoalowany sposób;) 
chce si� Pan dowiedzie� czy osoby badane miały mo�liwo�� wcze�niejszego 
uzgodnienia zasad, jakimi b�d� si� kierowa� w eksperymencie, wzgl�dnie 
czy na podejmowanie decyzji wywarły wpływ ewentualne sympatie i antypa-
tie. Mog� zapewni�, �e w moim przypadku takie podejrzenia s� bezpodstaw-
ne;).  
3. Mam wra�enie, �e za ka�dym razem byłam w parze z kim� innym, chocia� 
strategie stosowane przez wi�kszo�� uczestniczek niewiele si� od siebie 
ró�niły. 
4. Znacz�ca wi�kszo��, je�li nie wszystkie (teraz nie wspomn� poniewa� 
min�ło troch� czasu) osób bior�cych udział w eksperymencie posługiwała si� 
taktykami nastawionymi na grabie� mojego ci��ko wypracowanego mie-
nia;).Mo�na to równie� interpretowa� w kategoriach odwetu za moje sk�p-
stwo (reguła wzajemno�ci);).Je�li nawet w pierwszych rundach uczestniczki 
eksperymentu nie proponowały najwy�szego mo�liwego podatku, to w kolej-
nych nie miały ju� oporów przed ustalaniem maksymalnej stawki.  
5. W podejmowaniu decyzji na temat wysoko�ci podatku i przekazu na rzecz 
innych osób bior�cych udział w badaniu kierowałam si� strategi� minimaliza-
cji własnych strat oraz reguł� wzajemno�ci (niestety):(. Poprzez przekazywa-
nie niewielkich kwot starałam si� nakłoni� współuczestników eksperymentu 
do obni�enia ich propozycji podatkowych. Niestety moja manipulacja okazała 
si� mało skuteczna, prawdopodobnie ze wzgl�du na zbyt mał� wysoko�� 
przekazów.  
6. Gdybym mogła ustali� z innymi osobami sposób post�powania, zapropo-
nowałabym im rezygnacj� z pobierania podatku w zamian za przekazy pie-
ni��ne z mojej strony w wysoko�ci porównywalnej do tego co mogłyby uzy-
ska� przy podatku ustalonym na poziomie 50%, jednak bez podatku wyrów-
nawczego.  
PS.  Mam nadziej�, �e moje wynurzenia oka�� si� cho� odrobin� pomocne. 
Pozdrawiam i �ycz� powodzenia w pisaniu pracy, Małgorzata 
 

elew/30  | etan/60 51,52 � epos/15 27,28 

1. tak 
2. tak 
 2a. nie bo miala tyle pieniedzy zarobionych co  ja 
3. mialam wrazenie ze bylam 2 razy laczona z ta sama osoba  
4. z osoba ktora miala 60 zl bardzo dobrze mi sie pracowalo, ustalily-
smy odrazy wspolna taktyke: 0 podatku dla panstwa, a w zamian ona 
mi daje darowizne z osoba ktora miala 15 zl pracowalo mi sie zle, bo 
w ogole tej taktyki nie "zajarzyła", i zawsze dawala podatek ok 100%- 
nie wyslac ze ona przecierz tez placi i dostaje mniej niz ja bym jej 
dala, jakbysmy placili 0 podatek  
5. W przypadku osoby z 15zl to tym jaki ona zaplaci podatek dla pan-
stwa, jak dawala 100% to nie dostawala nic, jak dawala 85% to malo 
dostawala- ale ogólnie nie zakapowala, ze im mniejszy da procent to 
wiecej dostanie w przypadku os z 60 zl, to moja darowizna zalezela 
od jej poprzedniej darowizny, a podatek dla panstwa byl 0 
6. Podatek 0%, a ona dostaje darowizne  
PS. Mam pro�b�, czy jakby był jeszcze kiedy� przeprowadzany jaki� 
eksperyment, czy mógłby Pan mnie poinformowa� na ten adres e-
mail, Dzi�kuje […] 
 

efez/30  | echo/15 3,4 � etan/60 75,76 

1. eksperyment podobal mi sie, w czym czyms 
takim bralam udzial po raz pierwszy 
2. znalam jedna osobe osobiscie 
 2a. mozliwe ale nie koniecznie 
3. wydaje mi sie ze przynajmniej 2 razy bylam 
laczona z kims innym 
4. 2 osoby z ktorymi bylam polaczona bardzo 
szybko podjely dzialania abym poniosla straty 
finansowe, mimo poczatku kiedy otrzymywaly 
pewne kwoty nie opadatkowane bardzo szybko 
staraly sie jak najwiecej zarobic, co jest oczywi-
scie zrozumiale, 2 pozostale osoby probowaly sie 
jakos podzielic po rowno 
5. na poczatku tym zeby oby dwie osoby nie stra-
cily, by jak najwiecej zyskaly, oczywiscie nie wiem 
czy mi sie to udalo 
6. podatek rownomiernie rozło�ony (chyba) i jak 
najwieksza kwota przekazywana nie opodatko-
wana 
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Sesja 5(E) c.d.: kobiety | koszt 10%����30% | wersja kwestionariusza: e-mail 

echo/15  | efez/30 3,4 � etan/60 123,124 

1. tak, jestem zadowolona zu działu w weksperymencie, chociaz 
nie do konca jestm zadowolona z moich osobistych wyników 
2. nie 
3. hhmmm... nie wiem, nie zastanawialm sie nad tym 
4. wszystkie zaczynalay od w miar� niskiego podatku i zmniejsza-
ły go w kolejnych rundach, jednocze�nie przekazuj�c mi pewne 
kwoty pieni�dzy 
5. ch�ecia zarobienia pini�dzy 
6. ustalenie podatku na w wysokosci 0% i tylko bezpo�rednie 
przekazywanie pini�dzy  
PS. badanie bardzo ciekawe, proste, przejrzyste i zrozumiałe :) 
gratuluj� pomysłu :) pozdrawiam serdecznie :) 

epos/15  | etna/60 99,100 � elew/30 27,28 

1. Ogolnie jestem zadowolona z udzialu w ekspery-
mencie 
2. Nie nie znalam osobiscie zadnej z osob z mojej 
sesji. 
3. Wydaje mi sie ze z zadna osoba nie polaczono 
mnie wiecej niz raz 
4. Trudno powiedziec. Wszystkie staraly sie dbac o 
swoj zysk 
5. Szczerze mowiac checia zarobienia 
6. Nie wiem 
PS. Pozdrawiam i dziekuje,za to, ze zostala wybrana 
do udzialu w eksperymencie:)  
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Sesja 6(F): kobiety | koszt 30%����10% | wersja kwestionariusza: e-mail 

fama/60  | ferm/30 64,63 � foto/15 136,135 

1. Tak, jestem zadowolona z udzialu w eksperymencie:) 
2. Tak, znalam jedna osobe z mojej sesji - znalam ja wczesniej tylko w 
widzenia, podczas eksperymentu porozmawialysmy wiecej i poznalysmy 
lepiej. 
 2a. Tak, mozeliwe, ze bylam polaczona w pare  z osoba, 
ktora znalam, nie potrafie jednak  powiedziec, ktora to mogla byc seria. 
3. Mam wrazenie, ze bylam laczona z trzema osobami - dwa razy zacho-
wanie polaczonej ze mna osoby bylo bardzo podobne, przypuszczam 
wiec, ze mogla to byc jedna i ta sama osoba. 
4. Podsumowac...mm...zadna z osob nie zachowywala sie bardzo agre-
sywnie, tzn nie narzucala caly czas najwyzszej kwoty podatku wyrow-
nawczego. Rozne osoby zachowywaly sie jednak roznie - jedna, mimo 
nizszej niz ja kwoty, nie narzucala prawie wcale podatku wyrownawczego - 
co mnie zdziwilo :)  
5. Podejmujac decyzje na temat wysokosci podatku - poniewaz posiada-
lam w badaniu wyzsza kwote, staralam sie nie barzucac podatku wyrow-
nawczego. Suma przekazywana innej osobie - mogla byc swego rodzaju 
"nagroda" za trzymanie sie drugiej osoby przy niskim podatku wyrownaw-
czym lub jego braku, co mnie przynosiloo wieksze straty niz drugiej osobie. 
6. Zaproponowalabym zerowa stawke podatku w zamian za stale przeka-
zywana ode mnie kwote. 
PS. Bardzo ciesze sie z mojego udzialu w eksperymencie 
 

fast/60  | fort/15 112,111 � frez/30 88,87 

1. tak 
2. nie 
3. za kazdym razem z kims innym...były 
ró�na decyzje przez nie podejmowane... 
4. na pocz�tku chyba szukały strategii, te 
pó�niejsze osoby ju� działały schematycz-
nie...ale nie zwracały uwagi na to jaki jest 
koszt poboru podatku chyba. 
5. O wysoko�ci podatku ...�eby jak najmniej 
straci�. O przekazaniu pieni�dzy - �eby dru-
ga osoba wło�yła wi�cej do wspólnaego 
bud�et, a co za tym idzie ja mniej. 
6. Było by to chyba trudne do realizacji ze 
wzgl�du na ró�ne "zarobki", mo�e �eby 
mniejszy podatek wpisywała jak s� du�e 
koszty poboru podatku. 

ferm/30  | fama/60 65,63 � fort/15 40,39 

1. Ogólnie jestem zadowolona z udziału w eksperymen-
cie 
2. niestety nie znałam osobi�cie �adnej osoby ze swojej 
sesji. 
3. W czasie dwóch ostatnich serii miałam wra�enie,�e 
byłam poł�czona z ta sam� osob�. 
4. – 
5. Podczas podejmowania decyzji kierowałam sie mak-
symalizowaniem swojego zysku, jednoczesnie przekazu-
jac drugiej osobie jaka� mał� kwot�. 
6. Nie wiem co mogłabym zaproponowa� drugiej osobie 
poniewaz nie jestem do ko�ca pewna czy sama rozu-
miem to badanie. 
PS. mam pytanie: do czego przyda si� Panu to zada-
nie?? 

frez/30  | foto/15 16,15 � fast/60 88,87 

1. Tak. 
2. Tak. 
 2a. Jest to mo�liwe, ale tak szczerze mówi�c to nie 
 pami�tam czy faktycznie takie poł�czenie miało 
 miejsce. 
3. Za ka�dym razem z kim� innym. 
4. Z pierwsz� osob� ju� po 3,4 rundach doszły�my do po��da-
nego consensusu, tzn ka�da z nas była w stanie ugra� dla 
siebie jak najwi�cej. Z trzema pozostałymi ró�nie, ale raczej nie 
było problemu z "porozumieniem si�". 
5. Kapitałem pocz�tkowym. 
6. Optymalizacj� zysków, tzn d��yłabym do tego, �ebym tak ja 
jak i druga osoba dostawały mo�łiwie jak najwi�cej, a pa�stwo 
jak najmniej;-) 
PS. Generalnie eksperyment bardzo mi is� podobał, nie był w 
�adnym wypadku nudny i jestem bardzo zainteresowana wyni-
kami. Zycz� powodzenia przy pisaniu doktoratu;-)))) 
 

foto/15  | frez/30 16,15 � fama/60 136,135 

1. tak 
2. tak  
3. raczej tak 
4. niektóre z osób "szły" na współprac�, inne nie. Gene-
ralnie osoby, które miały najwi�cej pieni�dzy były bar-
dziej sk�pe ;) 
5. reakcj� drugiej strony- je�li kto� grzeczno�ciowo prze-
kazywał mi pewn� kwot�, obni�ałam podatek i odwrot-
nie. 
6. zmniejszenie podatku i zwi�ksznie przekazywanych, 
na moj� rzecz, kwot  
 

fort/15  | fast/60 112,111 � ferm/30 40,39 

1. zdecydowanie tak.  
2. Tak. Jedn� osob�. 
 2a. Jestem pewna, �e nie byłam z ni� poł�czona, bo 
 zarobiły�my tak� sam� kwot� pieni�dzy w Iwszej sesji 
 o czym wiedziały�my przed IIg� sesj�. 
3. Wydaje mi si�, �e za ka�dym razem byłam ł�czona z kim� 
innym. 
4. Ka�da z nich my�lała o własnych korzy�ciach i niech�tnie 
przekazywała jakiekolwiek pieni�dze mnie. 
5. Kierowałam si� własnym interesem i maksymalizacj� zysku. 
6. Pewnie d��yłabym do sytuacji, w której ja ustalałabym w 
miar� niski podatek, a tamta osoba w zamian przekazywałaby 
mi jak�� kwot�, �eby straty obu stron nie były zbyt du�e bior�c 
pod uwag� koszty poboru podatku. 
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Sesja 7(G): m��czy�ni | koszt 10%����30% | wersja kwestionariusza: e-mail 

grad/60  | greg/30 57,58 � golf/15 129,130 

1. tak. wynagrodzenie w moim przypadku było satysfakcjonuj�ce. 
2. nie.  
3. miałem wra�enie, �e osoby z 30zł to była jedna osoba. podobnie w przypadku 
15zł. 
4. osoby z 30zł wydawały si� rozumie� o co chodzi - �e je�eli zaproponuj� zero-
wy podatek a ja im pó�niej przeka�� pewn� kwot� pieni�dzy, to oboje na tym 
zyskamy. osoby z 15zł - przeciwnie - w ka�dej rundzie nakładały mi podatek, 
mimo moich sygnałów, �e im ni�szy podatek, tym wy�sza kwota przekazana. 
5. zale�ało mi, �eby jak najmniej pieni�dzy zostało w systemie: lepiej �eby je 
dostał współtowarzysz ni� �eby przepadły bezpowrotnie. nie zale�ało mi na mak-
symalizacji zysku, poniewa� tylko przypadkiem dostałem 60zł (wykonana praca 
nie była adekwatna do wynagrodzenia) 
6. niepłacenie podatku i podział funduszy bez po�redników. 
PS. w moim przypadku, gdyby wykonana praca była adekwatna do wynagrodze-
nia, mniej byłbym skłonny do dzielenia si� pieni�dzmi. w czasie sesji walczyłbym 
prawdopodobnie o przysłowiow� złotówk�.   
 

gall/60  | gold/15 105,106 � gent/30 81,82 

1. Tak jestem zadowolony 
2. Nie 
3. Tak mialem takie wrazenie 
4. Wydaje mi sie,ze mogli zarobic 
wiecej pieniedzy bedac bardziej zde-
cydowanymi 
5. Aby moje dochody byly jak najwyz-
sze 
6. Znalezienie najbardziej optymalne-
go wariantu (procent podatku), aby 
uzyskac mozliwosc zarobienia razem 
jak najwyzszej kwoty pienieznej 
PS. Dziekuje bardzo za przyjecie 
studenta z Katowic, pozdrawiam 
 

grek/30  | grad/60 57,58 � gold/15 33,34 

1. tak jestem zadowolony z udzialu w ba-
daniach 
2. nie 
3. nie 
4. byli ok nie nakladali duzego podatku 
oglenie milo sie znim wspolpracowalo 
5. jak mowi polskie ona na tym nie zarobil 
ja nie stracilem wienc kcialem pomoc in-
nym a oni pomagali mi nie biorac duzego 
podatku.ja nie nakladalem podatku bo na 
tym bylismy w formie finansowej najbar-
dziej tracil 
6. byly bym za utrzymanie spoich pienie-
dzy a zeby on mial tyleso ile mial :D 
PS. przeprasdzam ze nie oodpisalem 
wczesniej ale nie mialme szansy bo mi sie 
komputer zepsul :] dzieki udzialowi w tych 
badaniach mialem zaa co do domu wrocic 
tez dziekuje i polecam sie na przyszlosc :] 
 

gent/30  | golf/15 9,10 � gall/60 81,82 

1. Ogólnie rzecz biorac, jestem zadowolony i nie mam szczegolnych zastrze-
zen do badania. to byla wspaniala okazja by poznac moje zachowanie w 
pewnych zyciowych sytuacjach 
2. Nie, nie znalem zadnego uczestnika sesji eksperymentalnej 
3. Wydaje mi sie ze za kazdym razem bylem laczony z kims innym jednak 
raz mialem wrazenie jakby "odpowiadal" mi komputer. Wszystkie wskazania 
byly takie same, a odpowiedz nastepowala blyskawicznie po tym, kiedy za-
deklarowalem pewien okreslony procent podatku :) 
4. Zauwazylem, ze nikt nie przydzielal pieniedzy. Jesli trafialem na "biedniej-
szego" najpierw staral sie jak najwiecej uszczknac dla siebie deklarujac wy-
soki podatek. jednak z czasem zaczelismy sie "dogadywac" na niski podatek 
i kwoty zadeklarowane sie wyrownywaly. Oczywiscie ja tracilem na tym, 
jednak nie tyle ile stracilbym "przebijajac" propozycje drugiej osoby. 
5. Jesli bylem w grupie z "bogatszym" staralem sie sklonic go do tego by 
podarowal mi pieniadze, jakoby w zamian za to, ze zaoferowalem niski poda-
tek. Niestety nie udalo sie to. 
6. Niski podatek dla obu stron ale ja jako bogatszy czasem, wedlug wlasnego 
uznania moge podarowac mu czesc pieniedzy. Zyska wtedy wiecej niz do-
magajac sie bardzo wysokiego podatku, ktory zostanie pozarty przez koszty 
jego poboru 
 

golf/15  | gent/30 9,10 � grad/60 129,130 

1. Tak Cokolwiek miałoby to znaczy�. 
2. Nie  
3. Tak - odniosłem wra�enie, �e w czasie 
dwóch ostatnich serii (tj serii 3 i 4) byłem poł�-
czony z ta sam� osob�.   
4. S�dz�, �e rozumiały moje intencje. 
5. Przede wszystkim tym, by mój zysk nie wi�-
zał si� z jej zbyt wysok� strat�. Przyzna� jed-
nak musz�, �e przywi�zywałem do tego wi�k-
sz� wag� w przypadku osób z 30 zł ni� osób 
(osoby?) z 60 zł. St�d: kolejnym kryterium było 
dla mnie unikanie nadmiernych dysproporcji. 
6. By� mo�e zaproponowałbym aby w zamian 
za to, iz nie nało�� na ni� podatku, podzieliła 
si� pó�niej ze mn� swoimi dochodami. (W 
czasie I etapu zarobiłem 15 zł)  
PS. Z ch�ci� bym co� na pisał ale mam drama-
tycznie mało czasu... 
 

gold/15  | gall/60 105,106 � grek/30 33,34 

1. Tak. 
2. Nie. 
3. W dwóch przypadkach miałem wra�enie, �e była to ta sama osoba 
dysponujaca  kwot� 60 zł. 
4. Poniewa� dysponowałem kwot� 15 zł starałem si� zmaksymalizowa� 
stawk�  podatkow� (o ile koszt pobrania podatku oscylował w granicy - 
bodaj�e -  10%). Z kolei mój partener zawsze ta stawk� minimalizował. 
W jednym  przypadku (wysoki koszt podatku sprawiał -30 %, �e ustalona 
przeze mnie  wysoka stawka powodowała straty u "bogatszej" osoby za� 
moje zyski były  marginalne) osoba dysponuj�ca kwot� 30 zł przekazała 
mi na pocz�tku sesji 5  zł i ustaliła stawk� podatkow� na 0%. Tak� 
stawk� proponaowałem za ka�dym  razem i ja a� do ko�ca sesji. W ten 
sposób nasze straty zostały  zminimalizowane. 
5. Głównie od kosztu pobrania podatku. Gdy wynosił on 10% łatwiej było  
zmaksymalizowa� swoje zyski. W drugim przypadku (30%) do�c 
znaczn� truno��  sprawiło przyjecie wy�ej wymienionej strategii. 
6. Przypuszczam, �e zaproponowałbym jak�� kwot�, któr� miałaby mi 
druga osoba  przekaza� tak aby unikn�� kosztów pobrania podatku i do 
ko�ca sesji  ustalaliby�my stawk� pod. na 0%. 
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Sesja 8(H): m��czy�ni | koszt 30%����10% | wersja kwestionariusza: e-mail 

haft/60  | herc/30 70,69 � horn/15 142,141 

1. Jestem zadowolony! 
2. Nie znałem �adnej z osób. 
3. Dwie osoby działały w do�� podobny sposób, podobnie prowadziły licytacj�. 
Z tego jednak wnioskuj� raczej, �e nie był to ten sam człowiek; s�dz�, �e gdy-
by tak było nauczyłby si� czego� w pierwszym ł�czeniu i w drugim zachowy-
wałby sie jednak inaczej (uwzgl�dniłby do�wiadczenia z pierwszego ł�czenia.) 
4. Pierwsze dwie osoby, o ile dobrze pami�tam, zachwowyały si� dosy� rabun-
kowo (80% i wy�sze stawki podatkowe), jedak było mo�liwe ich warunkowanie 
(z ró�nym skutkiem), przez przekazywanie pewnych kwot w miar� jak obni�ały 
stawk�. My�l�, �e ludzie Ci nie meli zbyt wielkiej wiedzy nt ekonomii i funkcjo-
nowania podatków - nawet po tym, gdy przekonały si�, �e obni�aj�c podatki 
zarabiaj� wi�cej, jedna z osób (o ile pami�tam) wróciła do wysokich stawek.  
Osoba trzecia proponowała niskie podatki, zarabiaj�c tym samym kwoty, które 
jej przekazywałem.  Ostatni uczestnik pomimo, i� posiadał mniej pieni�dzy ni� 
dwu pierwszych proponowała konsekwentnie 0 stawk� (co wzbudziło moj� 
sympati�). Działał zdecydowanie i wydaje si�, �e przemy�lał wcze�niej swoj� 
strategi� (lub wypracował j� w poprzednich ł�czeniach). Jedyn� rzecz� której 
kompletnie nie rozumiem, jest fakt, i� niektóre osoby przekazywały na moje 
konto (maksymalne, 60 zł), pewne kwoty pieni�dzy. Zachowanie to dziwi mnie 
zwłaszcza w przypadku ostatniej osoby, która �adnych pieni�dzy mi nie zabie-
rała (0 podatki), wi�c motywacja "odda�" nie wchodzi raczej w rachub�. 
5. Kierowałem si� ogólnym, ekonomicznym przekonaniem o potrzebie minima-
lizowania podatków. W przypadku eksperymentu, za takie minimum podatku 
konieczne dla prawidłowego funkcjonowania "systemu" uznałem 0%, co jest jak 
s�dze oczywiste (trudno mi wskaza� jakiekolwiek koszta, które ponosiłby "sys-
tem" w zwi�zku z usługami jakie mi �wiadczył). Poza tym, uwa�am ide� podat-
ku wyrównawczego za społecznie, ekonomicznie i etycznie chybion�.  Pieni�-
dze przekazywałem z prostej potrzeby dzielenia si� (osoby 3 i 4), gdy� pomimo 
tego, �e dysproporcja była wynikiem dysproporcji pracy, miałem ochot� w jaki� 
sposób j� rekompensow�. Fakt, i� ilo�� pracy jak� mo�emy wykona� była usta-
lana losowo (a nie przez wybór) z pewno�ci� ma tu znaczenie.  Drug� motywa-
cj� była ch�� skłonienia partnera (osoby 1 i 2) do obni�enia podatków. Nie 
chciałem aby pieni�dze rozpływały si� w kosztach manipulacyjnych, oraz 
chciałem w jaki� sposób pokaza� tym osobom, �e wy�szy podatek nało�ony na 
bogatszego wcale nie prowadzi do wzbogacenia biednych i �e ogólne obni�e-
nie stawek mo�e dac du�o lepszy efekt. Dbałem wi�c po prostu o własny inte-
res, a tak�e starałem si� nauczy� czego� innych. 
6. Stawk� 0 i pewn� kwot�, któr� byłbym skłonny jej przekaza� 
PS. Badanie było KLAWE, było WPORZO było LANSI i D�EZI oraz jak si� 
nadal mawia w pewnych kr�gach BYŁO CENTRALNIE BOSKIE i WYTENTE-
�MEGOWANE W KOSMOS (resp. SPOX). 
 

haga/60  | hong/15 118,117 � herb/30 94,93 

1. tak 
2. nie 
3. nie 
4. było ró�ne Z niektórymi  
powiedzmy �e mo�na było sie zrozumie� 
co do wysoko�ci podatków a z innymi 
nie 
5. Swoim jak najwy�szym zyskiem 
6. jak najni�sze podatki i stosunkowo jak 
najwy�sze wyplaty dla nas 

herc/30  | haft/60 70,69 � hong/15 46,45 

1. tak 
2. nie 
3. nie 
4. osoby o wy�szej kwocie, z któr�a startowały nie były 
sklonne do przekazywania pieniedzy, a podatek ustalaly 
na pozomie 0%. Chocia� z czasem podejmowały próby 
przekazania jkiej� kwoty i zanacznia podatku ró�nego od 
0. Natomiast osoby o ni�szej kwocie strały si� dawa� jak 
najwy�sz� stawk� podatkowo i nic nie przekazywały. 
5. Kierowałem si� ch�ci� zysku. Strałem si� ustali� po-
datek na tak wysokim poziomie by przynosił mi zyski, a 
nie straty. 
6. aby zachowa� status quo. 
 

herb/30  | horn/15 22,21 � haga/60 94,93 

1. Tak, jestem zadowolony 
2. Nie, nie znałem 
3. Wydaje mi si� �e byłem ł�czony 2 razy z 1 osob� i 2 razy z 
innymi dwoma 
4. ci którzy mieli po 15 zl ustawiali strasznie duze podatki, a ci 
co mieli 60 jak najnizsze 
5. zeby jak najmniej poszlo na koszt poboru podatku, jezeli ktos 
dawal tak jak ja male podatki to wtedy przekazywalem bez 
opodatkowania kase 
6. zeby były jak najmniejsze podatki i straty z tym zwiazane:) 
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Sesja 8(H) c.d.: m��czy�ni | koszt 30%����10% | wersja kwestionariusza: e-mail   

horn/15  | herb/30 22,21 � haga/60 94,93 

1. Tak  
2. Nie 
3. Nie wykluczam �e dwa razy zostałem połaczony z t� 
sam� osob� która jednak w trakcie trwania eksperymen-
tu zmieniła taktyke a co zatym idzie podejmowane decy-
zje mogły sie diametralnie ró�ni�  
4. Pocz�tkowo podejmowane decyzje sprawiały wra�e-
nie chaotycznych.... 
5. Z pocz�tku chciałem ustala� podatek wyruwnuj�cy na 
wysokim poziomie gdy� jako osoba która rozwi�zała 
tylko jeden arkusz zawsze w parze byłem jako ten bied-
niejszy... lecz z czasem doszedłem do wniosku �e 60 zł 
mojego partnera nie 'spadło mu z nieba' i �e musiał 
troche nadtym posiedziec wiec po drugiej rundzie stara-
łem sie ustanawia� podatek na niskim poziomie i prze-
kazywa� tak dla zachety po 1 lub 2 złote.... osoba bogat-
sza odemnie gdy juz zauwarzyla ze wybieram korzystny 
dla niej podatek chetniej przekazywala mi wyrzsze kwoty 
np. 10 lub nawet 15 zl 
6. ustalenie podatku na 0% i zachecał bym do przeka-
zywania mi jak najwy�szej kwoty dobrowolnie  
PS. Badanie zdecydowanie było dobrym pomysłem i 
wydaje mi sie �e osi�gniete wyniki beda miara dla całe-
go społecze�stwa niestety poza pewnymi wyjatkami: Jak 
juz wspomniałem miałem 15 zl wiec byłem zawsze bied-
niejszym wiec zakazdym razem naduwala sie chec wy-
brania najwyzszego podatku wyrownujacego celem 
zagarniecia sobie czesci dochodow partnera... zacho-
wanie takie jest dosc charakterystyczne w srod polskiej 
biedoty ktora z zawisci woli zabierac bogatym tylko dla 
tego ze bardziej majetni, zatem w pierwszych dwuch 
rundach moje zachowanie moglo obrazowac wlasnie 
takie nastawienie lecz jak juz wczesniej wspommnialem 
w dalszych rundach podejmowalem decyzje o nizszym 
podatku tak aby nie odbierac pieniedzy osoba ktore 
przecierz musialy na nie 'zapracowac' 
moje obawy tycza sie wiec przypadkow w ktorych z 
wynikow eksperymentu bedzie wynikalo ze mnie zamo-
zni typuja podatek wyrownawczy na poziomie 0 % pod-
czas gdy w rzeczywistosci mniej zamozni postapili by 
odwrotnie. 
Mam nadzieje ze moja dosc rozciagla wypowiedz jest 
jednak w miare zrozumiała :) 
 

hong/15  | haga/60 118,117 � herc/30 46,45 

1. Bardzo :) Ciekawe i pouczaj�ce do�wiadczenie 
2. Nie 
3. Hmmm. Podczas sesji nie przyszło mi to do głowy.  
4. Indywidualistyczne (egoistyczne) i nieefektywne. Mogli za-
stosowa� inn� strategi�, która pozwoliłaby im wyj�� na tym 
lepiej finansowo (przekazywanie pieni�dzy bezpo�rednio). Nie 
reagowali na próby komunikiacji- inicjowanie przekazywanie 
pieni�dzy i granie na moj� własn� niekorzy��. by� mo�e nie 
zauwa�ali mo�liwo�ci lepszego rozdysponowania pieni�dzy, 
lecz raczej moim zdanie bali si� zaufa� i zaryzykowa�.  
5. Dysponowałem najni�sz� kwot�. Miałem najmniej do powie-
dzenia, nie mogłem narzuci� strategii nie trac�c przy tym 
znacznie. W najwi�kszym stopniu mogłem jedynie kontrolowa� 
wysoko�� strat partnera (zmnieniaj�c swoje zyski/straty- mia-
łem jednak na nie mniejszy wpływ, tzn. np. ja zyskiwałem 3 zł, 
partner tracił 10zł). Pocz�tkowo próbowałem zainicjowa� pod-
j�cie strategii, która byłaby najbardziej ko�ystna dla nas oby-
dwu. Kiedy to nie wyszło- kierowałem si� maksymalizacj� wła-
snego zysku (co poci�gało straty u partnera).  W jednym przy-
padku, kidy daj�c podatek 100% (partner maj�cy 30 zł dawał 
0= 50%), moje zyski były małe (rz�du ok 1,5zł), natomiast stra-
ty partnera znaczne (kilka złotych) dawałem ni�szy podatek (ja 
traciłem kilkadziesi�t groszy, partner zyskiwał chyba 3-4 zł 
wi�cej). To z dobroci serca :) 
6. Przekazywanie pieni�dzy zamiast podatku- nie tracimy ra-
zem nic na rzecz kosztu podatku- wi�cej pieni�dzy mo�na 
rozdysponowa� w bardziej zadowalaj�cy sposób. Warto byłoby 
zaufa� partnerowi. 
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Sesja 9(I): kobiety | koszt 10%����30% | wersja kwestionariusza: papierowa 

inga/60  | ines/30 53,54 � indo/15 125,126 

1. Tak 
2. Nie, nikogo nie znałam 
3. Tak, wydaje mi si�, �e byłam ł�czona z t� sam� oso-
b�.  
4. Osoby, z którymi była poł�czona dysponowały ni�sz� 
ni� ja kwot� wyj�ciow�. D��yły zatem do zwi�kszenia 
swojego zysku, co było widoczne w podejmowanych 
przez nie decyzjach.  
5. Szczerze mówi�c maksymalizacj� mojego zysku, a 
dokładniej działaniem, które nie pozwoliłoby na utrat� 
znacznej cz��ci pieni�dzy zarobionych w etapie I.  
Poprzez przekazywanie 2 osobie pieni�dzy dodatkowych 
próbowałam j� skłoni� do zmniejszenia wysoko�ci pro-
ponowanego podatku, co niekiedy udawało mi si�. 
6. Działanie, które pozwoliłoby na zwi�kszanie jej do-
chodów i nieznaczne obni�enie moich. Proponowanie tej 
samej wysoko�ci podatków? Nie wiem.  
 

ikar/60  | iron/15 101,102 � iber/30 77,78 

1. TAK 
2. NIE 
3. Z KIM� INNYM 
4. OSOBY MIAŁY NI�SZE ZAROBKI ODE MNIE. ZAMIAST 
GRA� PIENI�DZMI, KTÓRE PRZEKAZYWAŁY�MY SOBIE 
BEZ PODATKU BEZSENSOWNIE NARZUCAŁY WYSOKI 
PODATEK NIE PATRZ�C NA KOSZT POBORU. UWA�AJ�C, 
�E IM SI� NALE�Y NIE PRZEKAZYAŁY MI �ADNEJ KWOTY. 
5. TYM, JAK DANA OSOBA ODNOSIŁA SI� DO MNIE. NIE-
STETY KA�DA CHCIAŁA W GŁUPI SPOSÓB WYDRZE� JAK 
NAJWI�CEJ PIENI�DZY, CO SPOWODOWAŁO OBUPULNE 
STRATY ZWI�ZANE Z KOSZTEM POBORU PODATKU.  
6. PRZEKAZ PIENI�DZY BEZ PODATKU  

ines/30  | inga/60 53,54 � iron/15 29,30 

1. Tak.  
2. Nie.  
3. Dwa razy w parze z jedn� osob�, i dwa razy w parze z 
inn� osob�. Tak my�l� obserwuj�c ich strategie.  
4. Osoba o ni�szej kwocie ni� ja pocz�tkowo zapropo-
nowała podatek 50% i mimo dopłaty mojej strony pod-
niosła pó�niej stawk�. Cz��� pieni�dzy przekazanych 
zwracała.  
Osoba o wy�szej kwocie ni� ja utrzymywała niski poziom 
podatku. Po dopłatach z jej strony równie� obni�ałam 
sugerowan� kwot� podatku, jednak nie wpłyn�ło to na 
kontynuacj� dopłat.  
5. Pocz�tkowo proponowałam 50% i je�li osoba skrajnie 
podwy�szała lub obni�ała kwot� podatku, to post�powa-
łam dokładnie odwrotnie ni� ona.  
 

iber/30  | indo/15 5,6 � ikar/60 77,78 

1. tak  
2. tak 
 2a. nie wiem 
3. by� mo�e byłam w parze z t� sam� osob� 
4. zachowanie równo�ci i w moim przypadku 
5. dochodem rzecz jasna, najlepsze efekty dawała jednak 
współpraca 
6. w przypadku, gdy ma zarobki wi�ksze, ja nie b�d� zawy�ała 
podatku (np. do 98%), je�eli ona odst�pi mi jak�� cz��� np. 5 
zł. wtedy osi�gamy najlepszy efekt (je�eli najlepszym efektem 
mo�na nazwa� zarabianie pieni�dzy) 

kotwica 3 

indo/15  | iber/30 5,6 � inga/60 125,126 

1. Tak  
2. Tak, znałam jedn� osob�.  
 2a. W trakcie eksperymentu zastanawiałam si�.  
3. Za ka�dym razem byłam ł�czona w par� raczej z kim� 
innym.  
4. Osoby z du�� ilo�ci� pieni�dzy na koncie nie potrafiły 
wykorzysta� drugiego okienka*, aby wpływa� drug� 
osob�.  
5. Stanu obu kont, propozycjami drugiej osoby, kosztem 
poboru podatku.  
6. hmmmm.... , aby przyniosła kalkulator :) 

iron/15  | ikar/60 101,102 � ines/30 29,30 

1. Jestem zadowolona, poniewa� było to interesuj�ce do�wiad-
czenie, cho�, prawd� mówi�c, nienajlepiej czułam si� ustalaj�c 
podatek, wiedz�c, �e robi� to tylko w moim interesie, bo zało-
�enie było takie. Ale te� pokazało mi, �e nie jestem zbyt szczo-
dra, niestety. Ale to tak na marginesie.  
2. nie znałam 
3. Tak, miałam wra�enie, �e dwa razy byłam poł�czona z t� 
sam� osob�, poniewa� podejmowała bardzo podobne decyzje.  
4. To było raczej zachowanie „ja tobie, tak, jak ty mi”. I to jest 
oczywi�cie b. pozytywne. Nie chciałabym, aby było inaczej. Z 
drugiej strony my�l�, �e gdyby w�ród nas byli m��czy�ni – 
byliby bardziej agresywni w „zarz�dzaniu” tymi pieni�dzmi. Nie 
o to oczywi�cie chodzi, �e kobiety s� słabsze, ale chyba raczej 
o skrupuły. 
5. Musz� szczerze przyzna�, �e ch�ci� zarobku, cho� je�li 
chodzi o przekaz na rzecz drugiej osoby – troch� miałam wy-
rzuty sumienia, �e tak mało przekazywałam � 
6. Nie wiem. Trudno powiedzie�. Chyba zaproponowa�, aby to 
jako� równo wyszło, cho� to i tak nie byłoby sprawiedliwe. 
Trudno zarabia� pieni�dze kosztem innych. Dlatego to było 
dosy� … kłopotliwe � 
 

* Drugie okienko programu słu�yło do wpisywania kwoty przekazywanej dobrowolnie.  
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Sesja 10(J): kobiety | koszt 30%����10% | wersja kwestionariusza: papierowa 

jawa/60  | jett/30 66,65 � joos/15 138,137 

1. tak 
2. tak 
 2a. prawd� mówi�c zapomniałam, �e na sali 
 jest znajoma osoba – przypomniało mi o niej 
 dopiero to pytanie (nr 2) 
3. tak – miałam wra�enie, �e dwukrotnie byłam poł�czo-
na z t� sama osob� 
4. dra�niło mnie zachowanie jednej z osób, która jakby 
celowo działała na swoj� niekorzy�� – nie do��, �e usta-
lała niekorzystn� dla siebie wysoko�� podatku (czasem 
powodowało to, �e nie do��, �e miała mało, to traciła 
jeszcze na własne �yczenie), to tak�e przekazywała mi 
drobne kwoty (wzbudzało to we mnie poczucie winy).  
5. ch�ci� jak najwi�kszego zysku, czasem poczuciem 
winy, je�li ró�nica w dochodach mi�dzy mn� a drug� 
osob� była b. du�a 
6. uzgadniaj�c sposób z drug� osob� na pewno nie 
byłabym tak pazerna i nastawiona na własny zysk 
 

jard/60  | jork/15 114,113 � jens/30 90,89 

1. tak 
2. nie 
3. trudno powiedzie� [raczej nie, bo wiem, �e były 2 osoby z 
dochodem 15 zł i 2 z dochodem 30 zł] 
4. pozostali uczestnicy zachowywali si� podobnie, staraj�c si� 
ustawi� maksymaln� kwot� podatku; czasami ustalenie przeze 
mnie wy�szego podatku powodowało obni�enie podatku przez 
współuczestnika 
5. wiedziałam, �e im wy�szy podatek, tym ni�sze b�d� moje 
dochody, wi�c przewa�nie wybierałam opcj� 0%, czasem, aby 
zach�ci� drugiego uczestnika do obni�enia podatku 1% lub 
przekazywałam mu 1 zł 
6. ? 
 

jett/30  | jawa/60 66,65 � jork/15 42,41 

1. tak  
2. tak 
 2a. nie wiem. 
3. Wydaje mi si�, i� byłam poł�czona dwa razy z tymi 
samymi osobami  
4. Pierwsza osoba (b�d� te� pierwsze dwie osoby), która 
miała wi�cej pieni�dzy ode mnie na wirtualnym koncie 
usiłowała jak najmniej straci�, natomiast trzecia osoba 
usiłowała jak najwi�cej zyska�, czwarta chciała zacho-
wa� to, co zarobiła na pierwszej sesji ona jak i ja.  
5. Tym czy „sta� mnie” na to, by przekaza� pieni�dze 
drugiej osobie, a tak�e tym jak� wysoko�� podatku wpi-
sała 
6. �eby�my głosowały za podatkiem 0% (aby wirtualne 
konta, o których zawarto�ci zadecydowała sesja pierw-
sza pozostały nienaruszone).  
 

jens/30  | joos/15 18,17 � jard/60 90,89 

1. Tak, my�l�, �e było to wspaniałe do�wiadczenie oraz zarobi-
łam mał� sumk� :) 
2. Nie 
 2a. My�l�, �e to byłoby prawdopodobne 
3. Wydaje mi si�, �e za ka�dym razem byłam poł�czona z 
innymi osobami, ale nie jestem pewna czy osoby z 3 i 4 to 
przypadkiem nie ta sama osoba.  
4. Z pierwszymi 2 osobami było ciekawie, gdy� ka�da z nich 
wpisywała ró�nej wysoko�ci podatku, ale z ostatnimi non stop 
miałam t� sam� warto��.  
5. Chciałam jak najwi�cej zarobi�, ale równie� w minimalnym 
stopniu zwi�kszy� dochód drugiej osoby.  
6. Chciałabym aby�my zarobiły tak� sama kwot�  

joos/15  | jens/30 18,17 � jawa/60 138,137 

1. TAK 
2. NIE 
3. TAK 
4. JAKO OSOBA Z MNIEJSZ� KWOT� POCZ�TKOW� 
STARAŁAM SI� UZYSKA� JAK NAJWI�KSZ� SUM�. 
NIC DZIWNEGO, �E OSOBY, Z KTÓRYMI BYŁAM 
POŁ�CZONA STARAŁY SI� DO TEGO NIE DOPU-
�CI� 
5. NA POCZ�TKU – �EBY UZYSKA� JAK NAJWI�K-
SZ� SUM�, POTEM – �EBY UTRZYMA� NA RÓW-
NYM (STAŁYM) POZIOMIE �R�DNI� DOCHODU.  
6. W PRZYPADKU WYSOKIEGO KOSZTU – NIEPŁA-
CENIE PODATKU W OGÓLE I PRZEKAZYWANIE MI 
JAKI� SUM – PRZY WYSOKIM KOSZCIE OBIE 
STRONY TRAC� I CAŁKOWITA SUMA (JA + X) CHY-
BA SI� ZMNIEJSZA. 
 

jork/15  | jard/60 114,113 � jett/30 42,41 

1. tak 
2. nie 
3. tak 
4. nie reagowały zmian� na moje poczynania, decyzje o podat-
ku; przypuszczam, �e powodem tego mógł mie� fakt, �e miały 
wy�sze dochody od moich i chciały je zachowa�, a mnie zale-
�ało na zwi�kszeniu ich (z wyj�tkiem ostatniej sesji) 
5. Swoimi korzy�ciami 
6. to zale�y od kwot jakimi dysponowałaby i ja równie�, trudno 
mi powiedzie� 
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Sesja 11(K): m��czy�ni | koszt 10%����30% | wersja kwestionariusza: papierowa 

kana/60 (rezerwowy)  | kier/30 59,60 � klon/15 131,132 

1. TAK 
2. NIE 
3. Poł�czenie było raczej z kim� innym 
4. Ostro�nie badaj�ce swoje zarobki w zale�no�ci od 
wysoko�ci kwoty podatku. Niektóre widz�ce, �e im 
mniejszy podatek, tym oboje mniej tracimy z kwoty wy-
równuj�cej. Gdy kwota przekazana przy zerowym podat-
ku wyrównawczym niezadowalaj�ca, d��y do stuprocen-
towego wyrównania dochodów.  
5. Aby podatek był najni�szy, bo od tego podatku odli-
czany był koszt. Byłem w stanie przekaza� 10 do 20% 
swoich dochodów 
6. Powy�sze rozwi�zanie.  

kadr/60  | koch/15 107,108 � kent/30 83,84 

1. TAK 
2. NIE 
3. TAK 
4. Poniewa� osoby miały du�o ni�sze dochody, ustalały wysoki 
podatek (najcz��ciej 100%), gdy osoba zauwa�yła z mojej 
strony dobry gest (np. wy�szy ni� 0,00% podatek lub przekaza-
nie pewnej kwoty dochodu z mojej strony) wówczas obni�ała 
stawk� podatku (nawet do 0,00%).  
5. Wysoko�ci� podatku stawianego przez drug� osob� w po-
przednim rozliczeniu lub ch�ci� nawi�zania „dialogu” oraz 
wysoko�ci� moich dochodów.  
6. Zyskajmy wspólnie i nie przesadzajmy z wysoko�ci� podat-
ku, bo obydwoje na tym stracimy.  
 

kier/30  | kana/60 59,60 � koch/15 35,36 

1. TAK 
2. NIE 
3. PRAWDOPODOBNIE Z KIM� INNYM 
4. OSOBY, KTÓRE ZAROBIŁY 15 ZŁ BYŁY SKŁONNE 
DO USTAWIANIA NAJWY�SZEJ STAWKI NIEZALE�-
NIE OD WYSOKO�CI KOSZTU POBORU. OSOBY Z 60 
ZŁ USTAWIAŁY MINIMALNE SUMY PODATKU, JED-
NAK WIDZ�C, �E NIE WINDUJ� SUM DO MAXIMUM, 
NIECO PODNOSIŁY STAWKI.  
5. W PRZYPADKU Ł�CZE� Z POSIADAJ�CYMI 15 zł – 
ABY JAK NAJMNIEJ STRACI�. PRZY Ł�CZENIACH Z 
POSIADAJ�CYMI 60 ZŁ – ABY ZAROBI�, ALE NIE 
ZMNIEJSZY� ZAROBKU 2 STR O WI�CEJ NI� 6-7 zł 
6. TAKI PODZIAŁ DOCHODÓW, ABY KA�DY POZO-
STAŁ PRZY SWOIM ZAROBKU. 

kent/30  | klon/15 11,12 � kadr/60 83,84 

1. Tak  
2. Nie 
3. Za ka�dym razem z inn� 
4. Szkoda, �e brakowało im �yłki handlowej :) Osoby o wi�k-
szym dochodzie nie chciały da� si� namówi� do przekazywania 
cz��ci dochodu poza „kanałem podatkowym”, a osoby o ni�-
szym dochodzie nie wierzyły �e rezygnuj�c z wysokiego podat-
ku skorzystaj� na tym, otrzymuj�c ode mnie „bezpo�redni�” 
wpłat�.  
5. Poniewa� przekazywanie cz��ci dochodu poprzez podatek 
było obci��one kosztami uwa�ałem, �e lepiej zdecydowa� si� 
na 0% podatku, a kwot� przekaza� bezpo�rednio z zauwa�al-
nym zyskiem dla obu stron.  
6. 0% podatku i podział „zysku” z tego tytułu w stosunku do 
50% (zwykle tak dzielił si� podatek po propozycjach 0% na 
100%) 
 

klon/15  | kent/30 11,12 � kana/60 131,132 

1. Ogólnie tak.  
2. Tak 
 2a. Tak przypuszczam. 
3. Wydaje mi si�, �e za ka�dym razem byłem ł�czony z 
inn� osob� 
4. Ja miałem najni�sz� kwot� do dyspozycji, ł�czony za� 
byłem z osobami posiadaj�cymi wi�ksze fundusze Za-
uwa�yłem u nich ch�� wyci�gni�cia jak najwi�kszych 
zysków z eksperymentu bez przemy�lenia.  
5. Ch�ci� osi�gni�cia maksymalnych korzy�ci osobi-
stych, a tak�e osoby z pary.  
6. Zaproponowałbym wybieranie 0% podatku przez obie 
osoby. Wtedy ja (15 zł) umo�liwiłbym osobie posiadaj�-
cej wi�ksze zasoby wyci�gni�cie sumy wy�szej ni� gdy-
bym dawał 100%. Oczekiwałbym wtedy od osoby z pary 
przekazania sumy odpowiednio wyrównuj�cej moje 
straty. Np. gdy ja 15 zł. i osoba druga 60 złoty dawaliby-
�my 0% i wtedy oczekiwałbym ok. 10 zł od danej osoby. 
Wtedy ja bym zyskał sporo, a tak�e osoba druga straci-
łaby mniej ni� gdybym dawał 100% 
 

koch/15  | kadr/60 107,108 � kier/30 35,36 

1. TAK 
2. TAK 
 2a. NIE 
3. NIE WIEM 
4. DURNE MY�LENIE, PRZEZ CO DU�O KASY ZJADŁ 
KOMPUTER PRZEZ PODATKI. BRAK WSPÓŁPRACY 
5. WŁASNYM INTERESEM 
6. ZERO PODATKÓW, WYRÓWNANIE PRZEZ DAROWIZNE 
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Sesja 12(L): m��czy�ni | koszt 30%����10% | wersja kwestionariusza: papierowa 

lama/60  | lete/30 72,71 � lion/15 144,143 

1. Tak. Całkiem przyjemny eksperyment.  
2. Nie.  
3. Dwukrotnie druga osoba zachowywała si� bardzo podobnie, ale miała 
raz 15 zł, a raz 30 zł, wi�c to były chyba ró�ne osoby. Przy powtórzonej 
sesji* miałem wra�enie, �e ł�czony jestem z osob�, z któr� byłem wcze-
�niej.  
4. Dwie osoby zachowywały si� tak jakby zale�ało im nie na tym by zaro-
bi� jak najwi�cej, ale na tym bym ja stracił jak najwi�cej (cały czas podatek 
100% mimo moich prób skłonienia ich do obni�enia podatku przez przeka-
zanie pieni�dzy). Trzecia osoba zachowywała si� podobnie, ale przynajm-
niej rozpocz�ła od ni�szych podatków. Ostatnia z osób była za to zupełnie 
inna – niskie podatki i jeszcze mi przekazywała pieni�dze, cho� miała 
mniej ni� ja – nie potrafi� racjonalnie wytłumaczy� jej działania.  
5. Miałem zawsze najwi�cej pieni�dzy, wi�c podatek dawałem zawsze 0%, 
ale starałem si� skłoni� innych do obni�enia podatku daj�c im pieni�dze. 
Niestety w 2 przypadkach ani raz nie si� to ni udało. Moi partnerzy „walili” 
przez 12 rund po 100% przy 30% koszcie. Tragedia.  
6. �eby głosowała 0% podatku, a ja jej to wynagrodz� przekazaniem pie-
ni�dzy.  
PS. �ycz� powodzenia przy analizie wyników! 
 

lawa/60  | lobo/15 120,119 � lens/30 96,95  

1. JASNE 
2. TAK 
 2a. TAK 
3. TAK 
4. NIEKTÓRE OSOBY NIE ZACHOWYWA-
ŁY SI� OPTYMALNIE W SENSIE MAKSY-
MALIZACJI OBUSTRONNYCH ZYSKÓW. 
PODATKI W WYSOKO�CI 100% PER SAL-
DO NIE WPŁYWAŁY POZYTYWNIE NA 
WYSOKO�� DOCHODÓW. OSOBA, KTÓ-
RA (ZDAWA� BY SI� MOGŁO) „ZARABIA-
ŁA”, ZARABIAŁA RELATYWNIE MNIEJ NI� 
MOGŁY WYNIE�� DOCHÓD OBOJGA 
UCZESTNIKÓW GRY W SUMIE. 
5. MAKSYMALIZACJI OBUSTRONNYCH 
ZYSKÓW 
6. MINIMALNY PODATEK!!! 
 

lete/30  | lama/60 72,71 � lobo/15 48,47 

1. Tak, pierwszy raz brałem udział w czym� takim i ciesze si�, �e dane mi 
było tego spróbowa�. 
2. Nie 
3. Były trzy sesje z u�ytkownikiem maj�cym 60 zł (wi�cej ni� ja), w tym 
jedna powtarzana za ostatni�* – raczej tak.  
4. Niektórzy ustalali sztywny pułap „100%” (przy ni�szym dochodzie ode 
mnie) przez co du�e sumy szły do bud�etu – niepotrzebne, pozbawili si� i 
drug� osob� tym samym szansy na bardziej „altruistyczny” sposób wyrów-
nania dochodów.  
5. Tym, aby obie osoby straciły mo�liwie jak najmniej i zyskały jak najwi�-
cej. Przekaz na rzecz drugiej osoby zale�ał z kolei od tego, jak stosowała 
si� ona do mojej strategii – je�li robiła wspomniany przeze mnie wcze�niej 
wałek z „100%”, to nie dostawała wtedy ode mnie nic.  
6. Hmm, podatek mo�liwie niski (mniej pieni�dzy l�duje w bud�ecie, a i tak 
kto� musi straci� :) 
 

lens/30  | lion/15 24,23 � lawa/60 96,95 

1. TAK 
2. TAK 
 2a. TAK 
3. za ka�dym razem z inn� osob� 
4. Racjonalne, nastawione na własny zysk. 
Uczestnicy z mniejsz� sum� pieni�dzy nie 
powinni byli ustawia� podatku na 100% przy 
30% kosztach poboru. Własny zysk był mi-
nimalny w stosunku do strat bogatszego.  
5. – 
6. – 

lion/15  | lens/30 24,23 � lama/60 144,143 

1. tak 
2. nie 
3. raczej z ró�nymi 
4. były to osoby, które dawały najcz��ciej 0% podatku, 
poniewa� miały wy�sze dochody i było to dla nich bar-
dziej opłacalne, poza tym nie przekazywali�my sobie 
pieni�dzy 
5. tym, czy osoba miała wi�cej pieni�dzy startowych 
6. �eby przekazała wi�cej pieni�dzy na moje konto 

lobo/15  | lawa/60 120,119 � lete/30 48,47 

1. TAK 
2. NIE 
3. NIE 
4. MAJ�C WY�SZY DOCHÓD – UNIKALI WYSOKICH PO-
DATKÓW, BRONILI WŁASNYCH PIENI�DZY 
MAJ�C WY�SZY DOCHÓD – DZIAŁALI AGRESYWNIE, 
STARAJ�C SI� UZYSKA� JAK NAJWI�CEJ; IM BARDZIEJ 
ZBLI�ONE BYŁY KWOTY WYJ�CIOWE TYM MNIEJ AGRE-
SYWNE ZACHOWANIA; PRZY NISKICH PODATKACH JE-
DEN Z PARTNERÓW BYŁ BARDZIEJ SKŁONNY DO PRZE-
KAZYWANIA PIENI�DZY.  
5. WŁASN� KORZY�CI� 
6. PODATEK 0%; PRZEKAZY KILKU-
KILKUNASTOZŁOTOWYCH KWOT Z KONTA „ZAMO�NIEJ-
SZEGO” NA KONTO „UBO�SZEGO” 
 

* W tej sesji wyst�pił bł�d ł�czenia, który doprowadził do utraty zapisu dwóch gier z pierwszym partnerem. Gry te 
zostały powtórzone, jednak ze wzgl�du na efekt historyczny, nie uwzgl�dniono ich w pó�niejszych analizach.  
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W obr�bie ka�dej sesji dwie pierwsze osoby to S60,  
dwie �rodkowe to S30, a dwie ostatnie to S15.  
Numery gier odnosz� si� do numeracji wykresów rozpoczynaj�cych si� na str. 285. 
 

Gry z … Sesja Osoba 
S15 S30 S60 

alan 121, 122 49, 50  
arka 97, 98 73, 74  
abel 1, 2  73, 74 

akme 25, 26  49, 50 
amon  25, 26 97, 98 

1 (A) 

atol  1, 2 121, 122 
bard 133, 134 61, 62  
bask 109, 110 85, 86  
belg 13, 14  85, 86 
biel 37, 38  61, 62 
brno  13, 14 133, 134 

2 (B) 

brom  37, 38 109, 110 
cajg 103, 104 79, 80  
czas 127, 128 55, 56  
cedr 7, 8  79, 80 
chem 31, 32  55, 56 
colt  31, 32 103, 104 

3 (C) 

cook  7, 8 127, 128 
dali 139, 140 67, 68  
dark 115, 116 91, 92  
dent 19, 20  91, 92 
drew 43, 44  67, 68 
dior  19, 20 139, 140 

4 (D) 

drop  43, 44 115, 116 
etan 123, 124 51, 52  
etna 99, 100 75, 76  
efez 3, 4  75, 76 
elew 27, 28  51, 52 
echo  3, 4 123, 124 

5 (E) 

epos  27, 28 99, 100 
fama 135, 136 63, 64  
fast 111, 112 87, 88  
ferm 39, 40  63, 64 
frez 15, 16  87, 88 
fort  39, 40 111, 112 

6 (F) 

foto  15, 16 135, 136 
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gall 105, 106 81, 82  
grad 129, 130 57, 58  
gent 9, 10  81, 82 
grek 33, 34  57, 58 
gold  33, 34 105, 106 

7 (G) 

golf  9, 10 129, 130 
haft 141, 142 69, 70  
haga 117, 118 93, 94  
herb 21, 22  93, 94 
herc 45, 46  69, 70 
hong  45, 46 117, 118 

8 (H) 

horn  21, 22 141, 142 
ikar 101, 102 77, 78  
inga 125, 126 53, 54  
iber 5, 6  77, 78 
ines 29, 30  53, 54 
indo  5, 6 125, 126 

9 (I) 

iron  29, 30 101, 102 
jard 113, 114 89, 90  
jawa 137, 138 65, 66  
jens 17, 18  89, 90 
jett 41, 42  65, 66 
joos  17, 18 137, 138 

10 (J) 

jork  41, 42 113, 114 
kadr 107, 108 83, 84  
kana 131, 132 59, 60  
kent 11, 12  83, 84 
kier 35, 36  59, 60 
klon  11, 12 131, 132 

11 (K) 

koch  35, 36 107, 108 
lama 143, 144 71, 72  
lawa 119, 120 95, 96  
lens 23, 24  95, 96 
lete 47, 48  71, 72 
lion  23, 24 143, 144 

12 (L) 

lobo  47, 48 119, 120 
 
 

 


