


1 Wstęp
W autoreferacie przedstawiam mój dorobek naukowy pomiędzy końcem roku 2013
a rokiem 2019, co obejmuje okres po uzyskaniu tytułu doktora. Po opisie doty-
czącym przebiegu kariery zawodowej przedstawię osiągnięcie wynikające z art. 16
ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 r., a następnie pozostałe badania prowadzone
w tym czasie. Szczegółowe dane dotyczące informacji zawartych w opisie – publi-
kacji, grantów, staży badawczych, wystąpień na konferencjach i inne – znajdują
się w Wykazie stanowiącym Załącznik nr 4.

2 Wykształcenie i przebieg kariery zawodowej
W 2008 r. obroniłam pracę magisterską na kierunku Ekonomia w Szkole Głównej
Handlowej w Warszawie pt. Krytyka welferyzmu pod kierunkiem dr Macieja Bu-
kowskiego. Kontynuowałam wówczas jeszcze studia na kierunku Matematyka na
Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego.

W październiku 2013 zostałam przyjęta na I miejscu na studia doktoranckie
na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie moim pro-
motorem został prof. Oded Stark. Od początku kariery naukowej moim celem
było publikować wyniki swoich badań w zagranicznych recenzowanych czasopi-
smach ekonomicznych. Cel ten udało się osiagnąć. Obroniona w czerwcu 2013 r.
praca doktorska pt. On the measurement of inequality: Topics in Ordinality and
Multidimensionality oparta była o 3 artykuły opublikowane w Journal of Health
Economics (lista A 40 pkt.) i Economics Letters (lista A 20 pkt). Po raz pierwszy
w historii Wydziału Nauk Ekonomicznych UW praca była recenzowana przez re-
cenzentów z zagranicy, ekspertów w dziedzinie pomiaru nierówności - prof. Patrick
Moyes and prof. Nicolas Gravel. Już na etapie studiów doktoranckich zawiązałam
pierwsze kontakty badawcze, co zaowocowało grantami (czasie doktoratu byłam
kierownikiem czterech projektów badawczych) oraz zaproszeniem z wykładem do
centrum CORE w Louvain w Belgii, które jest wiodącym ośrodkiem w teorii wy-
boru społecznego w Europie. Moje badania zostały wyróżnione Nagrodą WNE
UW za doskonałość w publikowaniu.

Po obronie doktoratu w październiku 2013 r. zostałam adiunktem w Instytu-
cie Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk, gdzie pracuję do dziś. Moim
celem był dalszy rozwój, w tym zwłaszcza dalsza aktywność publikacyjna. W
okresie po doktoracie opublikowałam 12 artykułów naukowych, w tym 7 na liście
A; 9 prac (w tym 6 na liście A) zostało wykazane jako osiągnięcie habilitacyjne.
Kolejne artykuły (zob. Pozostałe badania) są w fazie recenzji, poprawek i/lub
były prezentowane na seminariach i konferencjach zagranicznych oraz powstały
we współpracy miedzynarodowej. Łącznie jestem autorem 17 publikacji, w tym
10 na liście A.

Po doktoracie dążyłam również do umocnienia współpracy międzynarodowej
oraz swojej pozycji w dziedzinie. Śmiało mogę powiedzieć, że udało się te cele osią-
gnąć. Odbyłam dwuletni staż w Institute of Fiscal Studies (IFS) w Londynie, w
czasie którego nawiązałam współpracę z prof. Frankiem Cowellem z London School
of Economics oraz prof. James Banks z IFS, które kontynuuję do dziś. Odbywam
ponadto regularnie pobyty badawcze w Stanach Zjednoczonych i Niemczech. W
swojej 10-letniej karierze naukowej byłam Kierownikiem 8 projektów badawczych,
w tym w 4 największych w ostatnich 4 latach. Są to projekty z Narodowego Cen-
trum Nauki - dwa z nich zostały ocenione na 1 miejscu. W ramach tych projektów
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stworzyłam międzynarodowe zespoły badawcze, w skład których weszli znakomici
naukowcy m.in. Andreas Peichl, Sergio Firpo, Esfandiar Maasoumi. Obecnie koń-
czę artykuły we współpracy z następującymi osobami: James Banks (IFS), Frank
Cowell (LSE), Antonio Galvao (University of Arizona), Pedro Rosa-Dias (Imperial
College UK) i inni. Ponadto, wraz z niemieckim instytutem iFo jestem organizato-
rem międzynarodowej konferencji w Warszawie w lipcu 2019 r dotyczącej tematów
nierówności i mobilności międzygeneracyjnej. Naukowcy z czołowych światowych
ośrodków akademickich jak Princeton, Harvard, LSE zgłosili swój akces na kon-
ferencję. Te i inne wydarzenia świadczą o mojej rozpoznawalności i dobrej po-
zycji w dziedzinie. Regularnie wystąpuję na konferencjach międzynarodowych i
zagranicznych seminariach oraz recenzuję dla zagranicznych czasopism. Mimo wy-
kształcenia i pracy w Polsce udało mi się rozwinąć kontakty, dzięki którym jestem
właczona w nurt badań światowych oraz współpracuję z czołowymi ekspertami w
swojej dyscyplinie, co uważam za swoje największe osiągnięcie zawodowe.

Obecnie rozwijam swoją grupę badawczą. We wrześniu 2018 r. zostałam Kie-
rownikiem Centrum Badań nad Nierównościami w ramach INE PAN. W Centrum
współpracuje ze mną trzech młodych naukowców, nad którymi sprawuję opiekę
naukową. Uczestniczą oni również aktywnie we współpracy z moimi zagranicznymi
współautorami - powstały już wspólne artykuły, które znajdują się w fazie recen-
zji, co bardzo wspomaga rozwój młodych naukowców. Oprócz tego w Centrum
pracuje dwóch ekonomistów w stopniu dr i dr hab. Moim celem na kolejne lata
jest rozwój Centrum, w zakresie publikacji, grantów międzynarodowych i współ-
pracy międzynarodowej, korzystając z kontaktów, które już udało mi się rozwinąć.
Jestem członkiem Society for the Study of Economic Inequality (ECINEQ). Za
swoje badania zostałam wyróżniona Stypendium Ministerstwa Nauki i Szkolnic-
twa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców (2015–2018) oraz Stypendium
dla wybitnych młodych uczonych START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (2013).

3 Wykazanie osiągnięcia wynikającego z art. 16
ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stop-
niach naukowych i tytule naukowym oraz o stop-
niach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. 2016 r.
poz. 882 ze zm. w Dz. U. z 2016 r. poz. 1311.

W niniejszej części autoreferatu opisuję publikacje stanowiące jednotematyczny
cykl publikacji podejmujących temat Pomiar nierówności, dobrobytu i ubó-
stwa: teoria i zastosowania :

1. Polarization measurement for ordinal data, Journal of Economic Inequality
2015, 13(2): 275-297, lista A: 30 pkt – Kobus (2015).

2. Inequality and welfare in quality of life among OECD countries: non-
parametric treatment of ordinal data (z O. Półchłopek i G. Yalonetzky), Social
Indicators Research, 2018 (10.1007/s11205-018-1962-8.), lista A: 35 pkt (wkład:
50%) – Kobus, Półchłopek i Yalonetzky (2018).

3. Multidimensional polarization for ordinal data (z R. Kurek), Journal of Eco-
nomic Inequality 2019, 17(3) (10.1007/s10888-018-9402-1.), lista A: 30 pkt (wkład:
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60%) – Kobus i Kurek (2019)

4. Fuzzy multidimensional poverty index, Studia Ekonomiczne 2018, 3:314-331
– Kobus (2018).

5. Copula-based measurement of interdependence for discrete distributions (z
R. Kurek), Journal of Mathematical Economics 2018, 79:27-39, lista A: 15 pkt
(wkład: 60%) – Kobus i Kurek (2018).

6. Modelling health indicators in a joint framework via factor copula models
(z O. Półchłopek), Studia Ekonomiczne 2016, 2:246-285 (wkład: 50%) – Kobus i
Półchłopek (2016).

7. Two-factor copula model in health measurement (z O. Półchłopek), Studia
Ekonomiczne 2017, 1:84-112 (wkład: 50%) – Kobus i Półchłopek (2017).

8. Engineering an incentive to search for work: a comparison groups approach
z O. Stark i M. Jakubek), Economics Letters 2015, 132:1-4, lista A: 20 pkt (wkład:
33%) – Stark, Kobus i Jakubek (2015a).

9. A bitter choice turned sweet: How acknowledging individuals’ concern at
having a low relative income serves to align utilitarianism and egalitarianism (z
O. Stark i M. Jakubek), Journal of Evolutionary Economics 2015, 25(3): 541-557,
lista A: 25 pkt (wkład: 33%) – Stark, Kobus i Jakubek (2015b).

Badania te prowadziłam w ramach badań statutowych realizowanych w Insty-
tucie Nauk Ekonomicznych PAN, w ramach grantów Narodowego Centrum Nauki
oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (m.in. tzw. grant MNiD dla
młodych naukowców).

3.1 Opis problemu badawczego

W ostatniej dekadzie obserwujemy wzmożone zainteresowanie decydentów poli-
tycznych oraz organizacji międzynarodowych rozszerzeniem definicji rozwoju spo-
łeczno-ekonomicznego. Tradycyjnie za rozwój ten uważa się wzrost PKB per ca-
pita. W ostatniej dekadzie silny akcent kładzie się jednak na definiowanie roz-
woju jako wykraczającego poza dochód i obejmującego takie wymiary dobrobytu
jak zdrowie, edukacja, zanieczyszczenie powietrza, poziom bezpieczeństwa. Do-
wodzą tego następujące prestiżowe inicjatywy: komisja Noblistów Profesorów J.
Stiglitz’a i A. Sen’a powołana przez Prezydenta Francji do wypracowania me-
todologii pomiaru w 2008 r., Better Life Index skonstruowany przez OECD w
2011 r. na 50 rocznicę istnienia tej organizacji celem porównania rozwoju krajów
pod względem 11 wymiarów dobrobytu, rezolucja Organizacji Narodów Zjedno-
czonych (Nr. 65/309) zachęcająca kraje członkowskie do rozwijania wielowymia-
rowych miar dobrobytu, oraz szereg podobnych działań prowadzonych przez rządy
Wielkiej Brytanii, Kanady, Japonii innych krajów rozwiniętych. Nobel dla Prof.
Angusa Deatona w 2015 r. przyznany był m.in. za jego prace nad pomiarem
dobrobytu. Deaton podkreśla konieczność traktowania zdrowia jako wymiaru do-
brobytu samego w sobie, a nie tylko jako środka do osiągnięcia wyższego dochodu
czy konsumpcji (Deaton 2003). W istocie, jak wskazuje literatura teoretyczna i
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empiryczna, poszczególne wymiary dobrobytu nie są w prosty sposób redukowalne
do dochodu (Sen 1973, Bourguignon i Morrisson 2002). Podsumowując, praktyka
państw i organizacji miedzynarodowych zaczęła odpowiadać na nawoływania eko-
nomistów do przyjęcia wielowymiarowej koncepcji dobrobytu, a co za tym idzie
również nierówności i ubóstwa.

Pozadochodowy pomiar dobrobytu wymaga jednak często stosowania zmien-
nych innych nich dochód, to znaczy, na przykład takich gdzie nie ma liczb a jedyną
dostępną informacją są uporządkowane kategorie. Są to tzw. zmienne porządkowe.
W szczególności nie wiemy nic na temat odległości między poszczególnymi kate-
goriami np.: czy kategoria “bardzo dobrze” różni się od kategorii “dobrze” o tyle
samo co kategoria “dobrze” od kategorii “średnio”. Zmiennym takim może być
nadana skala (np.: liczby 1, 2, 3 itd.), należy jednak pamiętać, że każda inna
skala zachowująca porządek kategorii jest tak samo uprawniona. Zmienne porząd-
kowe występują szeroko w naukach społecznych w ogóle, a już zwłaszcza często w
ekonomii zdrowia (Makdisi i Yazbeck 2014). Powszechnie stosowane indeksy do
mierzenia nierówności (np. indeks Giniego) czy dobrobytu nie mogą być stosowane
do danych porządkowych, gdyż pojęcie średniej nie jest określone jednoznacznie i
zależy od skali. Wielu ekonomistów na różnych przykładach (Allison i Foster 2004,
Lazar i Silber 2013, Kobus 2015) wskazuje że przy wybraniu innej równie upraw-
nionej skali, można zupełnie odwrócić wnioski. Jest to oczywiście niepożądane i
wyklucza stosowanie tradycyjnych indeksów do zmiennych porządkowych. Stąd
zachodzi problem rozwinięcia teorii pomiaru nierówności, dobrobytu i ubóstwa dla
danych porządkowych, który wielu autorów podjęło w ostatnich dwóch dekadach
(m.in. Allison i Foster 2004, Apouey 2007, Abul Naga i Yalcin 2008, Kobus i Milos
2012, Apouey i Silber 2013, Lazar i Silber 2013, Abul Naga i Stapenhurst 2015,
Gravel, Magdalou i Moyes 2015, LV et al. 2015, Kobus 2015, Cowell i Flachaire
2017, Kobus i Kurek 2019 i inni). By uniknąć arbitralności zwiazanej ze stoso-
waniem skal dla zmiennych porządkowych, badacze rozwijają teorię pomiaru dla
zmiennych porządkowych w oparciu o rozkład zmiennej.1 Prace, które stanowią
dorobek habilitacyjny, opisane szczegółowiej poniżej, stanowią wkład w rozwój
niniejszej teorii i metod.

Kluczowym pytaniem badawczym jest tu “Czym jest dobrobyt, nierówność
czy ubóstwo w danych porządkowych?”. Tradycyjnie nierówność definiuje się w
oparciu o aksjomaty, w tym kluczowy aksjomat Pigou-Dalton, który stwierdza, że
nierówność spada gdy transferujemy dochód od tego kto ma więcej do tego kto
ma mniej, nie zmieniając ich wzajemnego uporządkowania (Atkinson 1970). W
przypadku zmiennych porządkowych definicja ta napotyka jednak na problemy
np.: co to znaczy transferować zdrowie od zdrowego do chorego? Nawet jeśli
ktoś ma na myśli transferowanie nie tyle statusu zdrowotnego, co na przykład
zasobów finansowych, które wpływają na ten status i są transferowalne, to wciąż
wpływ takiego transferu pozostaje nieokreślony w zależności od tego czy transfer
ten jest wystarczający do tego by przenieść osobę z gorszej do lepszej kategorii
statusu zdrowotnego. Problemy te są znane w literaturze; po prostu pojęcia,
które są zdefiniowane dla zmiennych kardynalnych (jak dochód) nie aplikują się
w oczywisty sposób dla danych porządkowych. Podstawowe definicje wymagają
zatem przemyślenia i modyfikacji.

Idąc dalej w problemy pomiaru dla zmiennych porządkowych, jak to już zostało
1Choć zdecydowanie występują zmienne porządkowe o rozkładach ciągłych (np.: BMI czy

popularny w ekonomii edukacji wynik testu na egzaminie), to w rozwijanej tu teorii koncentracja
jest wyłącznie na rozkładach dyskretnych zmiennej porządkowej.
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zarysowane, “dla zrozumienia dobrobytu, konieczne jest przyjęcie jego wielowy-
miarowej definicji” (Stiglitz et al. 2009, strona 14). Nasuwa to problem rozwoju
wielowymiarowych miar nierówności, co również zostało przeze mnie podjęte w
dorobku habilitacyjnym. Są to pierwsze artykuły, które podejmują ten problem w
literaturze. Zajmowałam się również wielowymiarowymi miarami ubóstwa, choć
tu bez rozróżnienia na zmienne porządkowe i kardynalne. Ponadto, wielowymiaro-
wość wymaga również by zastanowić się nad problemem badania zależności między
poszczególnymi wymiarami dobrobytu. Zależność bowiem jest tym co wyróżnia
zmienne wielowymiarowe od zmiennych jednowymiarowych. Badanie zależności
dotyczy zresztą nie tylko pomiaru nierówności i dobrobytu, a wielu innych obsza-
rów ekonomii np.: w teorii podejmowania decyzji w warunkach ryzyka, w porów-
naniu rozkładów ex-ante i ex-post (Ben-Porath et al. 1997); w teorii producenta
własności funkcji produkcji takie jak supermodularność dotyczą stopnia zależ-
ności pomiędzy nakładami (Milgrom i Roberts 1995); w ekonomii rynku pracy
porównywanie efektywności mechanizmów dopasowania fczęsto sprowadza się do
porównywania stopnia zależności (Fernandez i Gali 1999); w teorii sieci korzy-
sta się z miar zależności dla oceny zgodności zachowań poszczególnych agentów
(Calvo-Armengol i Jackson 2004); w finansach i ubezpieczeniach ocena portfolio
wymaga oceny zależności między poszczególnymi składowymi portfolio (Denuit
et al. 2005). W ekonomii dobrobytu, gdy mamy dane odnośnie kilku wymia-
rów dobrobytu (np.: dochód, zdrowie, edukacja) i nie agregujemy ich za pomocą
funkcji addytywnie separowalnej, porównywanie krajów czy danego kraju w róż-
nych punktach czasu pod względem nierówności, dobrobytu i ubóstwa wymaga
porównywania stopnia zależności między poszczególnymi wymiarami (Atkinson
i Bourguignon 1982). W istocie, znaczna część teorii ekonomii poświęcona jest
badaniu zależności między zmiennymi.

Niestety tradycyjnie stosowane miary zależności jak korelacja czy wariancja nie
są dobrymi miarami zależności poza przypadkiem rozkładów normalnych i bliskich
im (Joe 2014). W takich sytuacjach statystycy korzystają z bardziej ogólnych miar
zależności, na przykład kopuli. Zastosowania tychże, oraz innych pojęć matema-
tycznych, do rozwoju teorii pomiaru różnych zjawisk w ekonomii, i to zwłaszcza
dla zmiennych porządkowych, są dopiero we wstępnej fazie rozwoju (Meyer i Stru-
lovici 2012). Część badań ujętych w dorobku habilitacyjnym poszerza ten nurt. W
ekonomii, jak wspomniano, zastosowania dotyczą w dużej mierze ekonomii zdro-
wia. Jest tak ze względu na obfitość danych zdrowotnych w formie porządkowej
np.: w postaci długich paneli dla populacji 50+ jak badanie SHARE w Euro-
pie czy ELSA w Wielkiej Brytanii. Panele te obejmuja dane dotyczące zdrowia
fizycznego, poznawczego, emocjonalnego i psychicznego oraz pomiary zdrowotne
jak nadcisnienie czy biomarkery. Zazwyczaj badacze ograniczaja sie do analizo-
wania pojedynczej zmiennej zdrowotnej, zwykle subiektywnej oceny zdrowia (van
Doorslaer et al. 1997, van Doorslaer i Koolman 2004, Kunst et al. 2004, Cutler
et al. 2015). To jednak prowadzi do utraty istotnej części informacji o zdrowiu
w innych zmiennych. Innym często stosowanym rozwiązaniem jest analizowanie
kilku wskaźników zdrowia oddzielnie, albo agregowanie ich do jednego indeksu.
Te rozwiązania z kolei pomijają strukture zależności w poszczególnych wymiarach
zdrowia tj. współwystępowanie dolegliwości zdrowotnych. Współwystępowanie to
jest z kolei kluczowe z punktu widzenia obciążeń dla finansowania polityki zdro-
wotnej i jej prowadzenia. Niepełność tychże analiz wynika z tego, że nie wiadomo
do tej pory jak analizować łącznie informację zawartą w wielu zmiennych po-
rządkowych, a tego właśnie wymagają dostępne dane zdrowotne. Podjęłam ten
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problem ze współpracownikami w niektórych z artykułów, które są częścią dorobku
habilitacyjnego.

Ostatnim zagadnieniem poruszonym w dorobku habilitacyjnym jest zagadnie-
nie pomiaru dobrobytu społecznego z uwzględnieniem indywidualnych preferencji
jednostki wobec nierówności. Preferencje te są modelowane w oparciu o porów-
nania międzyosobowe, które jednostki czynią, co jest udokumentowane szeregiem
badań empirycznych przeprowadzonych w ostatnich dekadach (przegląd w Clark
et al. 2008). Uwzględnienie tychże zmienia szereg standardowych wyników doty-
czących zależności między różnymi funkcjami dobrobytu, oraz zaleceń dotyczących
prowadzenia polityki.

3.2 Metodyka badań

Teoria pomiaru nierówności czy dobrobytu jest sformalizowana i wynikami na
tym polu są w pierwszej kolejności twierdzenia matematyczne, następnie rozwi-
jane są metody estymacji i wnioskowania statystycznego. Dobrobyt, ubóstwo,
a nierówności zwłaszcza, są wielowątkowymi zjawiskami, niejednoznacznymi do
opisu. Stąd też teoria ich pomiaru (zarówno bardzo dobrze znanych narzędzi jak
indeks Giniego czy krzywa Lorenza) powstaje w oparciu o intuicje zapisane w for-
mie matematycznych aksjomatów. Następnie, dąży się do udowodnienia, że zbiór
tych aksjomatów tj. pożądanych własności klasy miar implikuje konkretną klasę
miar. Ma to taką zaletę, że badacz empiryczny, który chce badać np.: nierówności,
biorąc miarę z klasy miar wykazanych w twierdzeniu wie, że jest to dobra miara
nierówności. W praktyce, wszystkie miary zawierają “ukryte” sądy wartościujące
np.: popularny indeks Giniego traktuje symetrycznie nierówności w dolnej i górnej
części rozkładu, z kolei inne miary (np.: indeks Atkinsona) kładą większy nacisk
na redukcję nierówności w dolnej części rozkładu. Od tego typu własności kon-
kretnej miary zależą wnioski wyciągane z danych, stąd istotne jest by dobrze znać
własności różnych miar. Wyniki teoretyczne tego właśnie dostarczają.

Niekiedy interesują nas nie tyle konkretne miary, co całe kryteria porówny-
wania rozkładów, które - jeśli zachodzą - dają bardzo mocne wnioski o tym, że
jeden rozkład np.: zdrowia, jest bardziej nierówny niż drugi. Wynik ten wówczas
jest prawdziwy dla klasy wielu miar, stąd nie jest potrzebne używanie konkret-
nych miar. Np.: jeżeli krzywa Lorenza jednego rozkładu jest ponad drugą, to
mówimy że pierwszy rozkład jest bardziej równy. Wówczas, indeks Giniego, ale
też wiele innych miar, pokaże to samo uporządkowanie rozkładów i liczenie tych
miar nie jest potrzebne. Gdy jednak kryterium nie zachodzi np.: krzywe Lorenza
przecinają się, wówczas różne miary dadzą różne wyniki, ale z pomocą przycho-
dzą wspomniane wyniki teoretyczne dotyczące własności miar, które dają wgląd
w to dlaczego wyniki są różne. Standardowo stosowane kryteria porównywania
rozkładów to dominacja stochastyczna danego stopnia np.: dominacja pierwszego
stopnia dotyczy porównywania dystrybuant, zaś kolejne stopnie dominacji całek z
tychże.

Bardziej formalnie, za Gravel i Moyes (2012), rozwijanie teorii pomiaru nie-
równości, dobrobytu czy ubóstwa polega na wykazywaniu równoważności (“wtedy
i tylko wtedy”) pomiędzy następującymi stwierdzeniami:
(i) rozkład x jest lepszy niż rozkład y (np.: bardziej równy) dla wszystkich miar,
które posiadają następujące własności - własności te są zdefiniowane w twierdze-
niu
(ii) rozkład x dominuje rozkład y w sensie następującego kryterium - tzw. kry-
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terium dominacji jest zdefiniowane w twierdzeniu (np.: znana krzywa Lorenza,
dominacja n-tego stopnia)
(iii) istnieje skończona sekwencja transformacji, która pozwala uzyskać rozkład
x z rozkładu y i transformacje te mogą być interpretowane jako wzrost/spadek
nierówności (dobrobytu) - transformacje te określone są w twierdzeniu.
Stwierdzenie (ii) dotyczy kryterium, które zastępuje całą klasę miar. W przypadku
dobrobytu klasa miar, o których mowa w stwierdzeniu (i) to najczęściej utylitarna
funkcja dobrobytu, gdzie funkcje użyteczności mają określone własności. Wów-
czas, kryterium dominacji ze stwierdzenia (ii) implementuje utylitarną funkcję do-
brobytu, w tym sensie, że kryterium to stosuje się do obserwowalnych rozkładów
zmiennych, natomiast jego zachodzenie jest równoważne nieobserwowalnej klasie
funkcji użyteczności. Innymi słowy, jeśli kryterium zachodzi, wówczas wiemy, że
każdy decydent wybiera x nad y choć nie znamy i nie musimy znać jego funkcji
użyteczności – zakładamy tylko jej pewne bardzo ogólne własności, jak to że jest
rosnąca. Stąd kryterium dominacji jest często zwane kryterium implementującym.
Stwierdzenie (iii) dostarcza swego rodzaju algorytmu jak mając rozkład bardziej
nierówny (y) uzyskać rozkład bardziej równy (x). W praktyce, taki algorytm może
być trudnym zagadnieniem i wymagać np.: estymacji strukturalnych zależności,
tym niemniej wykracza to poza badania w obszarze teorii pomiaru. W skrócie,
jeśli wiadomo już co transferować, to (iii) dostarcza swego rodzaju “przepisu” jak
to robić, by uzyskać większą równość czy wyższy dobrobyt. Teorię uważa się za
rozwiniętą w sposób kompletny jeśli zostaną dowiedzione równoważności (i)–(iii)
oraz twierdzenia dotyczącej bardziej szczegółowych własności klasy miar.

Uzyskanie tego typu wyników było celem w prawie każdym z artykułów z
dorobku habilitacyjnego, w którym rozwijana była teoria pomiaru. Celem było
również konstruowanie bardziej konkretnych miar i pokazywanie ich szczegółowych
własności matematycznych. Dalsza metodologia badań na tym polu obejmowała
rozwijanie wnioskowania statystycznego dla zaproponowanej klasy miar oraz apli-
kację do danych (np.: The English Longitudinal Study of Ageing, World Value
Survey i European Value Survey).

3.3 Opis podstawowych wyników

W pracach o numerach 1-4 Wykazu osiągnięcia tj. Kobus (2015, 2018), Kobus,
Półchłopek i Yalonetzky (2018) oraz Kobus i Kurek (2019) zawarte są wyniki,
które stanowią bezpośredni wkład w rozwój teorii pomiaru dobrobytu i nierówno-
ści dla danych porządkowych. Prace te rozwijają tzw. podejście Allison - Foster
(2004, AF dla skrótu) dla przypadku jednej zmiennej (np.: deklarowany status
zdrowotny) jak i wielu zmiennych (np.: deklarowany status zdrowotny i poziomy
wykształcenia). Wiekszość literatury dotyczącej pomiaru nierówności i dobro-
bytu dla danych porządkowych koncentruje się na relacji zaproponowanej przez
Allison i Foster (2004). Wg tej relacji rozkład bardziej równy dominuje rozkład
mniej równy w sensie dominacji stochastycznej pierwszego stopnia dla kategorii
do mediany, oraz jest zdominowany dla kategorii od mediany wzwyż. To jest,
dla kategorii pod medianą dystrybuanta rozkładu bardziej równego znajduje się
pod dystrybuantą rozkładu mniej równego, a dla mediany i dla kategorii powy-
żej mediany ta nierówność między wartościami dystrybuant się odwraca. Relację
tę stosuje się obecnie większości analiz empirycznych dotyczących nierówności w
zmiennych porządkowych (Madden 2010, Jones et al. 2011, Dutta i Foster 2013,
Arrighi et al. 2015).
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W Kobus (2015) rozwinęłam teorię dotyczącą kryterium AF w sposób kom-
pletny tzn. udowodniłam równoważność między (i), (ii) oraz (iii) (zob. Metodyka
badań). Transferem zmniejszającym równość jest tu transfer masy prawdopo-
dobieństwa w kierunku od mediany (jako, że - jak wspomniano - indeksy dla
danych porządkowych są funkcją rozkładu). Rozkładem, który jest najbardziej
nierówny wedle tej relacji jest rozkład najbardziej spolaryzowany, to jest taki, że
połowa masy znajduje się w najgorszej kategorii a połowa w najlepszej. Twierdze-
nie pokazuje, że zachodzenie relacji AF jest równoważne temu, że można przejść
od rozkładu bardziej równego do mniej równego za pomocą sekwencji opisanych
transferów.2 W artykule mediana może być niejednoznaczna (np.: są puste kate-
gorie), co wprowadza utrudnienia techniczne, ale też zdarza się w danych. Dalej
twierdzenie podaje klasę indeksów nierówności zgodnych z relacją AF, to znaczy,
jeśli relacja AF zachodzi między rozkładami, wówczas wszystkie indeksy z tej klasy
oceniają rozkład zdominowany jako bardziej nierówny. Nowością było tu wprowa-
dzenie pojęcia tzw. T-wklęsłości, które w sposób zwięzły opisuje naraz wszystkie
typy transformacji, które należy przeprowadzić by uzyskać bardziej równy rozkład
wg kryterium AF. Indeksy zgodne z tą relacją są T-wklęsłe tj. odnotowują spadek
na skutek pomnożenia rozkładu prawdopodobieństwa przez macierz T. Pojęcie
to nawiązuje do klasycznych w teorii pomiaru nierówności wyników dotyczących
mnożenia przez macież bistochastyczną jako jednej z operacji definiującej zmniej-
szanie nierówności (Kolm 1969, 1977, Tsui 1999).

W Kobus i Kurek (2019) również rozwinęliśmy kompletną teorię dotyczącą re-
lacji AF, ale wielowymiarowego AF. Wielowymiarowość stanowi naturalny krok w
rozwoju teorii pomiaru nierówności i dobrobytu. Pierwsze indeksy nierówności do-
tyczyły wyłącznie dochodu, w dalszym kroku rozwijano indeksy wielowymiarowej
nierówności, ale wyłącznie dla zmiennych kardynalnych typu dochód (Atkinson i
Bourguignon 1982, Maasoumi 1986, Tsui 1995, 1999, Gajdos i Weymark 2005 i
inne). Wszystkie cytowane w Opisie problemu badawczego prace dotyczące zmien-
nych porządkowych rozwinięte w ostatnich 15 latach dotyczą jednego wymiaru.
W Kobus i Kurek (2019) jako pierwsi podjęliśmy zagadnienie wielowymiarowych
nierówności w zmiennych porządkowych. Jak wspomniano w Opisie problemu
badawczego zagadnienie to jest szczególnie istotne w kontekście dążeń do zdefi-
niowania dobrobytu i rozwoju wykraczającego poza dochód. Zaproponowaliśmy
dwa rozszerzenia relacji AF do wielu wymiarów. Pierwsze rozszerzenie zakłada,
że relacja jednowymiarowa AF zachodzi dla każdego z wymiarów. Takie rozsze-
rzenie pomija zależność między wymiarami, ale jak wskazują Fattore i Maggino
(2014, s. 201) wymiary stosowane w analizach jakości życia są całkiem często słabo
współzależne. W takich przypadkach relacja ta może być stosowana. Scharakte-
ryzowaliśmy tę relację w sposób kompletny podając definicje wielowymiarowych
transferów masy prawdopodobieństwa oraz wielowymiarowych indeksów zgodnych
z tą relacją. Indeksy te to wielowymiarowe rozszerzenia - poprzez ważone sumy
- indeksów jednowymiarowych znanych z literatury, takich jak Abul Naga i Yal-
cin (2008) oraz Kobus i Miłoś (2012). W powiązanym artykule (Kobus i Kurek
2019b), który zawiera wyniki, które nie znalazły się w Kobus i Kurek (2019) i
decyzją redaktora zostały skierowane do osobnego artykułu (obecnie w recenzji),
rozwijamy m.in. wnioskowanie statystyczne dla tychże wielowymiarowych indek-
sów nierówności dla danych porządkowych.

Drugie z zaproponowanych rozszerzeń bierze już pod uwagę zależność między
2Ze względów technicznych, czasem twierdzenia podają algorytm przejścia od rozkładu mniej

równego do bardziej równego, a czasem odwrotnie.
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wymiarami i definiuje wielowymiarową relację AF jako wielowymiarową domina-
cję stochastyczną pierwszego stopnia do mediany (w tym przypadku, przyjętej
definicji wielowymiarowej mediany) oraz dominację tzw. funkcji przeżycia dla ka-
tegorii od mediany wzwyż. Nawet przy niezmienionych rozkładach brzegowych,
jeśli w jednym rozkładzie zmienne są bardziej zależne niż w innym, wówczas naj-
częściej stwierdzamy (Atkinson i Bourguignon 1982), że pierwszy rozkład jest bar-
dziej nierówny ze względu na to, że istnieje większa szansa bycia wykluczonym
łącznie w obu wymiarach dobrobytu.3 Relację będącą tym drugim rozszerzeniem
również charakteryzujemy poprzez sekwencję transferów masy prawdopobieństwa
oraz konstruujemy miary o nią oparte (tj. wykazujemy równoważności (i)–(iii)).
W artykule pokazane są dalsze własności miar. Podsumowując, artykuły Kobus
(2015) oraz Kobus i Kurek (2019), tym bardziej wraz z Kobus i Kurek (2019b),
proponują kompletną teorię dotyczącą mierzenia nierówności i dobrobytu w da-
nych porządkowych w oparciu o relację wprowadzoną przez Allison i Foster (2004).
Kryterium to zdominowało do tej pory badania w tym obszarze, choć w ostatnich
latach rozwijają się również inne podejścia, w których też uczestniczę (Gravel,
Magdalou i Moyes 2015, Cowell i Flachaire 2017, Cowell, Kobus i Kurek 2017).

W Kobus, Półchłopek i Yalonetzky (2018) uporządkowaliśmy w ramach wspól-
nej struktury matematycznej szereg wyników dotyczących pomiaru dobrobytu i
nierówności dla danych porządkowych uzyskanych w ostatnich kilkunastu latach.
Naszym celem było zaproponowanie wspólnego formalizmu matematycznego dla
tychże wyników, jak również zaproponowanie naukowcom z różnych obszarów nauk
społecznych najbardziej aktualnego kompendium wiedzy o tym jak mierzyć dobro-
byt i nierówności dla tak szeroko stosowanych wskaźników jak poziomy wykształ-
cenia, deklarowany status zdrowotny i inne. Następnie przeprowadziliśmy analizy
porównawcze dla krajów OECD pod względem nierówności i dobrobytu biorąc
pod uwagę takie zmienne jak edukacja i satysfakcja z życia. Dane pochodziły z
World Values Survey and European Value Survey. Analizy te wykazały, że kraje
północy Europy najczęściej dominują inne kraje zarówno pod względem nierów-
ności jak i dobrobytu, zaś kraje południa Europy są najczęściej zdominowane.
Ponadto, wyniki pokazały, że wnioski uzyskane z analizy wymiarów dobrobytu
oddzielnie - oddzielnie edukacji, oddzielnie deklarowanej satysfakcji z życia - po-
winny być traktowane ostrożnie, jako że większość wniosków jest nieprawdziwa,
gdy wymiary są rozpatrywane łącznie. Tym samym uzupełniliśmy wcześniejsze
analizy prowadzone przez Balestra i Ruiz (2014) dla krajów OECD i tych samych
wymiarów dobrobytu, ale tylko dla wymiarów analizowanych oddzielnie, za po-
mocą bardzo ograniczonego zestawu metod oraz bez wnioskowania statystycznego
dla stosowanych miar. Praca Kobus (2018) dotyczy zagadnienia ubóstwa, ale rów-
nież w podejściu wielowymiarowym. Tu rozszerzyłam szeroko obecnie stosowany w
analizach Organizacji Narodów Zjednoczonych indeks MPI (Alkire i Foster 2009)
do przypadku, gdy definicja ubóstwa nie jest 0-1 (pod i nad linią ubóstwa), ale
rozmyta tj. wyróżnia się mniej i bardziej ubogich. Znosi to arbitralność czasem
sztucznie przyjętych linii ubóstwa i pozwala na bardziej złożony opis ubóstwa, co
jest naturalnym kierunkiem badań w literaturze dotyczącej jego pomiaru (Maaso-
umi and Lugo 2008).

3Stwierdzenie takie jest równoznaczne traktowaniu wymiarów dobrobytu jako substytucyj-
nych (w dowolnym stopniu). W analizach ubóstwa czy nierówności rzadsze są przypadki trak-
towania wymiarów dobrobytu jako dóbr komplementarnych, choć zachodzą. Wówczas większą
zależność między wymiarami uważa się za pożądaną z punktu widzenia dobrobytu, nierówności
czy ubóstwa.
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W pracach o numerach 5-7 Wykazu osiągnięcia tj. Kobus i Kurek (2018)
oraz Kobus i Półchłopek (2016, 2017) zajmowałam się wraz ze współautorami
wspomnianym problemem pomiaru zależności dla wielowymiarowych zmiennych
porządkowych, z zastosowaniami dla nierówności zdrowotnych. Korzystaliśmy z
bardzo ogólnej formy zależności jaką jest funkcja kopuła. Funkcja kopuła wraz
z rozkładami brzegowymi stanowi pełną reprezentację rozkładu łącznego, co jest
treścią twierdzenia Sklara (1959), które stanowi podstawę badań nad kopułami.
Decancq (2012, 2014) jest pierwszym, który wprowadza kopuły do pomiaru dobro-
bytu. Dla rozkładów dyskretnych, a więc zwłaszcza rozpatrywanych w kontekście
zmiennych porządkowych, kopuły stanowią bardziej skomplikowane zagadnienie
niż dla ciągłych i literatura statystyczna i matematyczna jest dużo mniej rozwi-
nięta. W szczególności, kopuły rozkładu dyskretnego nie są wyznaczone jedno-
znacznie. Jest cały zbiór kopuł związanych z tym samym rozkładem, co istotnie
utrudnia analizy. Granice tego zbioru zostały podane przez Carley (2002) i z
tych wyników korzystamy konstruując relację, która porównuje dwa dwuwymia-
rowe rozkłady dyskretne pod względem dobrobytu. Relacja ta jest równoważna
dwuwymiarowej dominacji stochastycznej pierwszego rzędu, z tym że tu jest ona
reprezentowana poprzez dominację pierwszego stopnia jednowymiarową (tj. dys-
trybuant rozkładów brzegowych) oraz dominację kopuł obu rozkładów (tj. a ściśle
zbiorów kopuł w przypadku dyskretnym). Charakteryzujemy tę relację w sensie
(i)–(iii), poprzez typy transferów i klasę miar zgodnych (czyli zachowujących po-
rządek). Trudnością techniczną w artykule było pokazanie, że typy transferów,
które prowadzą do dominacji w rozkładach brzegowych nie psują dominacji na
(zbiorach) kopuł - nie każdy algorytm przekształcania rozkładów brzegowych ma
tę własność. Następnie rozszerzamy tę relację do trzech wymiarów, gdyż w przy-
padku badania zależności jest jakościowa różnica dokładnie pomiędzy dwoma a
trzema wymiarami. W dwóch wymiarach ujemna zależność między wymiarami to
dodatnia zależność z minusem; w trzech wymiarach to utożsamienie nie jest już
prawdą.

Jak wspomniano w Opisie problemu badawczego szereg zagadnień w ekonomii
dotyczy stricte zależności, stąd motywacja do rozróżnienia dominacji na rozkła-
dach brzegowych od dominacji kopuł. W kontekście zmiennych porządkowych,
takim zagadnieniem gdzie istotne jest osobno badać zależność jest badanie tzw.
społecznych nierówności w zdrowiu, lub innymi słowy, gradientu zdrowie - status
społeczny. Korzystamy tu z intuicji jednego z twórców teorii pomiaru nierówności
prof. T. Atkinsona, który stwierdza (Atkinson, 2011, p. 326): “Kopuły sa pomocne
w mysleniu o polityce majacej na celu redukcje gradientu społeczno-ekonomicznego
w zdrowiu (...).” Badanie tego gradientu to bardzo obszerne zagadnienie obejmu-
jące nie tylko ekonomię zdrowia, ale również epidemiologię, medycynę, psychologię
i socjologię (przegląd np.: Smith 1999, Evans et al. 2012). Generalnie im niższy
status społeczny, tym gorsze zdrowie. Zjawisko to jest dobrze zaobserwowane w
wielu krajach. Często w analizach empirycznych wykorzystuje się zmienne porząd-
kowe dla zdrowia i statusu społecznego, a zagadnienie dotyczy badania zależności
między tymi zmiennymi. Standardowo używane metody to krzywe koncentracji
(van Doorslaer i Koolman 2004), ale te wymagają skalowania zmiennych porządko-
wych i nie powinny być stosowane (zob. argumentacja w Makdisi i Yazbeck 2014).
Dotychczas było niewiele prób analizowania zależności zdrowie-status przy użyciu
metod, które nie są parametryczne (Zheng 2011, Duclos i Echevin 2011). Roz-
winięte przez nas metody nie wymagają założeń parametrycznych i pozwalają na
rozróżnienie społecznych nierówności w zdrowiu (zależność zdrowie-status) od po
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prostu nierównościa zdrowotnych (nierównościami w rozkładzie brzegowym zdro-
wia).

W pracach Kobus i Polchlopek (2016, 2017) zajmujemy się problemem doty-
czącym tego jak analizować wielowymiarowe rozkłady zdrowia i porównywać je
dalej np.: w kontekście nierówności. W tym celu wykorzystujemy kopuły, ści-
śle wyniki otrzymane niedawno w literaturze statystycznej (Nikoloulopoulos i Joe
2015, Stöber et al. 2015). Zaproponowane tam modele opieraja sie o tzw. pair-
wise copula construction (PCC) (Aas et al. 2009). PCC jest formą dekompozycji
rozkładu łącznego na rozkłady dwuwymiarowe, z których każdy modelowany jest
dwuwymiarowymi kopułami. Taka dekompozycja pozwala w wielu miejscach po-
zbyć sie wielowymiarowych całek, co usprawnia estymację. Ponadto użycie kopuł
pozwala w sposób elastyczny modelować strukturę zależności w danych np.: wy-
chwycić zależności czy asymetrie w ogonach rozkładu. Jest to istotne dla identyfi-
kacji grup najbardziej zagrożonych złym zdrowiem. Na podstawie danych z brytyj-
skiego ELSA na temat deklarowanego statusu zdrowotnego, mobilności, wzroku,
słuchu czy zdrowia emocjonalnego, estymujemy modele PCC (Nikoloulopoulos i
Joe 2015). Pokazujemy, że znakomicie nadają się one do modelowania wielowy-
miarowych zmiennych zdrowotnych oraz wychwytują zależności w danych, które
umykają tradycyjnym podejściom (modele gaussowskie) oraz innym rozwijanym
niedawno (np.: Makdisi i Yazbeck 2014 dla wielowymiarowych zmiennych binar-
nych).

W pracach o numerach 8-9 Wykazu osiągnięcia tj. Stark, Kobus i Jakubek
(2015a, 2015b) zajmowałam się wraz ze współautorami dalszymi rozszerzeniami
w obszarze pomiaru dobrobytu, tym razem z uwzględnieniem tego, że jednostki
porównują się między sobą. Istnieją szerokie badania empiryczne w zakresie eko-
nomii, zwłaszcza ekonomii eksperymentalnej, ale również psychologii i neuronauk
wskazujące na takie porównania (Andolfatto 2002, Frey i Stutzer 2002, Fliess-
bach et al. 2007, Takahashi et al. 2009, Clark i Senik 2010). Można powiedzieć,
że w rozpatrywanych wcześniej twierdzeniach to decydent społeczny (tzw. social
planner) ma preferencję w kierunku wyższej równości, co odzwierciedla fakt, że –
przy niezmienionym dochodzie średnim czy łącznym – wyższe nierówności ozna-
czają po prostu stratę dobrobytu (Dalton 1920, Atkinson 1970). W artykułach
Stark, Kobus i Jakubek (2015a, 2015b) rozważamy przypadek, gdzie jednostka ma
sama preferencje wobec nierówności, a są one formowane na skutek jej porównań
z innymi osobami. Sposób tych porównań dokonuje się zgodnie z teorią tzw. re-
latywnej deprywacji (Runciman 1966) sformalizowaną przez Yitzhakiego (1979).
Jak pokazuje Yitzhaki (1979) najbardziej popularny indeks nierówności, indeks
Giniego, jest też indeksem relatywnej deprywacji. Gdy w indywidualnej funkcji
użyteczności uwzględnimy ujemną użyteczność płynącą z relatywnej deprywacji
(mierzonej indeksem Giniego), wówczas gruntownej zmianie ulegają pewne stan-
dardowe wyniki, jak niezgodność utylitaryzmu z egalitaryzmem rozumianym jako
równość w przestrzeni dóbr (np.: dochodów). Co prawda, utylitaryzm może być
interpretowany jako równość w zakresie krańcowych użyteczności (Harsanyi 1977),
ale standardowo za egalitaryzm uznaje się postulat większej równości np.: docho-
dowej czy majątkowej. To ten typ egalitaryzmu miał na myśli Noblista Prof.
Amartya Sen, gdy stwierdzał (Sen 1973, s. 18): “Wydaje się, że fundamentalnie
utylitaryzm jest bardzo daleki od egalitaryzmu.” Jak wskazujemy w Stark, Kobus
i Jakubek (2015a), same międzyosobowe porównania wystarczają by znieść ten
istotny dla ekonomii dobrobytu dualizm. Nasze badania w tym obszarze poka-
zują jak ważne dla pomiaru dobrobytu jest uwzględnienie otoczenia społecznego,
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w którym jednostka funkcjonuje. Odpowiedni wpływ na to otoczenie może być
bardziej efektywną polityką niż tradycyjne polityki np.: w walce z bezrobociem,
na co wskazujemy z kolei w Stark, Kobus i Jakubek (2015b).

Podsumowując, w publikacjach ujętych w wykazie osiągnięcia habilitacyjnego
podjęto różne zagadnienia, które obecnie wynikają na polu badań nad pomiarem
nierówności, dobrobytu i ubóstwa, zarówno w obszarze teorii jak i zastosowań.
Rozwinięto wyniki i metody, które w konkretny sposób rozszerzają literaturę do-
tyczącą tych zagadnień.

4 Pozostałe badania
Wyniki badań prowadzonych przeze mnie w minionych kilku latach znajdują się
w następujących pracach:.

Threat of competition and public school performance: evidence from Poland
(z P. Bukowski), Economics of Education Review 2018, 67:14-21, lista A: 35 pkt.

W artykule wraz z dr Pawłem Bukowskim z London School of Economics bada-
liśmy to jak zwiększona konkurencja między szkołami wpływa na wyniki uczniów
na egzaminach zewnętrznych. Teoretyczna literatura dotycząca wpływu konku-
rencji na wyniki szkół jest rozbieżna. Znajdziemy w niej zarówno badaczy, którzy
argumentują, że większa presja ze strony konkurentów prowadzi do tego że szkoły
starają się przyciągnąć najlepszych studentów i w ślad za tym podnoszą jakość
nauczania (Hoxby 2003), jak i takich, którzy argumentują, że dla wielu szkół może
być optymalne nie zwiększać produktywności (MacLeod i Urquiola 2013). Z kolei
empiryczna literatura jest bardzo uboga. Wiąże się to z problemem identyfika-
cji: idealnie należałoby losowo rozlokować szkoły, co oczywiście nie jest możliwe.
Ponadto, jak wskazuje Hoxby (2003) faktyczna liczba konkurujących szkół na da-
nym obszarze jest endogeniczna względem cech rynku edukacyjnego (np.: taktyk
odstraszania do wejścia na rynek). Z tego względu to nie sama konkurencja co jej
groźba jest tym, co powinno być badane.

W artykule dostarczamy dowodów na negatywny wpływ zwiększonej groźby
konkurencyjnej pochodzącej od tzw. szkół stowarzyszniowych na wyniki szkół
publicznych w Polsce. Szkoły stowarzyszeniowe są prowadzone przez rodziców i
motyw ich powstania jest finansowy: gmina nie ma pieniędzy na dalsze prowadze-
nie szkoły i przekazuje subwencję oświatową stowarzyszeniu rodziców. Dla gminy
jest to zysk w postaci braku konieczności ponoszenia kosztów ponad subwencję.
Jako strategię identyfikacyjną wykorzystujemy poprawkę do ustawy o szkolnic-
twie z marca 2009 roku, która znacznie ułatwiła od strony formalno-prawnej pro-
ces powstawania szkół stowarzyszeniowych, ale tylko dla szkół posiadających 71 i
mniej uczniów. Im więcej na danym obszarze tego typu szkół, tym większa groźba
konkurencji dla pozostałych szkół. Reforma stanowi więc punkt przełomowy w
zastosowanej przez nas metodzie różnic w różnicach.

Pokazujemy, że większa groźba konkurencji wpłynęła negatywnie na wyniki
szkół publicznych na obszarach miejskich. Efekt, porównywalny z efektem zwięk-
szenia klas o 3 uczniow w Kalifornii (Jepsen i Rivikin 2009), był mocniejszy dla
szkół, które już miały szkołę stowarzyszeniową działającą na swoim obszarze i
były tym bardziej świadome potencjalnych efektów reformy. Pokazaliśmy, że efekt
nie był wynikiem wcześniejszych lub współwystępujących trendów. Źródła tego
efektu są trojakie: mieszanie się studentów między szkołami, zmiany w wydatkach
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szkół (zmiana w dostępnych nakładach) oraz zmiany w produktywności. Różnymi
metodami ekonometrycznymi wykluczamy dwa pierwsze kanały oddziaływań.

Ekonomia daru i społeczności otwartej współpracy – nowe kierunki badań spo-
łecznych (z D. Jemielniak), E-mentor 2014, 4(56):4-9, lista B: 15 pkt.

Komu bije dzwon? Czemu warto badać prawa potęgowe? (z D. Jemielniak),
Przedsiębiorczość i Zarządzanie 2014, XV(11):287-296, lista B: 14 pkt.

Oba artykuły powstałe we współpracy z profesorem zarządzania Dariuszem
Jemielniakiem wiążą się z zagadnieniem społeczności internetowych, a ściśle ich
badania. W pierwszym artykule wskazujemy na to, że konsekwencje wynikające
z rewolucji cyfrowej dla ekonomii i zarządzania są wciąż w niewielkim stopniu
zbadane. Pokazujemy, że społeczności internetowe stanowią wyśmienite pole do
badań tak kluczowych w ostatnich dekadach zagadnień jak altruizm czy status
społeczny (Benabou i Tirole 2006). W kolejnym artykule wskazujemy na to, że
społeczności internetowe wykazują dużą złożoność i właściwe dla ich opisu jest
stosowanie tzw. praw potęgowych. Prawa te to pewna regularność matematyczna,
która w porównaniu do znanego w naukach społecznych rozkładu normalnego,
cechuje się tym, że małe zdarzenia są niezwykle powszechne i jest kilka zdarzeń
dominujących. Na przykład, reguła Pareto mówi, że 20 procent osób posiada
80 procent dochodów - te 20 procent dominuje resztę. Wydarzenia ekstremalne
zdarzają się częściej niżby to wynikało z rozkładu Gaussa.

To, co czyni społeczności wirtualne szczególnie podatne na analizę praw potę-
gowych to duża liczba użytkowników, duża liczba procesów i interakcji. Badania
Wikipedii, Couchsurfingu, Coursery i innych platform pokazują, że popularność
użytkowników oraz ich aktywność zdecydowanie wykazują cechy rozkładu potęgo-
wego. Na Wikipedii rozkład potęgowy ma liczba artykułów na autora czy liczba
wpisów na osobę (we wszstkich głównych językach). Tylko 10 procent edytują-
cych tworzy aż 86 procent treści Wikipedii, a 0.1 procent aż 44 procent treści. W
artykule podkreślamy, że analiza praw potęgowych będzie coraz bardziej istotna
dla teorii ekonomii i organizacji nowych społeczności. Koncentracja na warto-
ściach przeciętnych dominująca w analizach ilościowych zaburza precyzję analiz
w zakresie wartości krańcowych, a te w funkcjonowaniu internetowych biznesów i
społeczności zdają się mieć kluczowe znaczenie (Andriani i McKelvey 2007).

Multidimensional polarization for ordinal data: further results and application
to the measurement of socioeconomic inequalities in health, (z R. Kurek) – Kobus
i Kurek (2019b), w recenzji (artykuł zaproszony – lista A: 25 pkt).

Artykuł tematycznie wiąże się z dorobkiem habilitacyjnym. Artykuł zawiera
wyniki, które nie znalazły się w artykule Kobus i Kurek (2019) i dotyczą wnio-
skowania statystycznego dla wielowymiarowych miar nierówności dla danych po-
rządkowych zaproponowanych w Kobus i Kurek (2019). Ponadto, proponujemy
rozszerzenie do wielu wymiarów jednowymiarowej relacji drugiego stopnia AF za-
proponowanej przez Chakravarty i Maharaj (2015). Podczas gdy relacja AF mie-
rzy koncentrację wokół mediany, relacja drugiego stopnia AF mierzy dodatkowo
nierówność pod i nad medianą. Proponujemy dwa rozszerzenia tej relacji do wielu
wymiarów, jedno uwzględnia zależność miedzy wymiarami, drugie nie (na wzór
wyników w Kobus i Kurek 2019), oraz konstruujemy miary nierówności zgodne z
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tymi relacjami i rozwijamy dla nich wnioskowanie statystyczne.

Youth unemployment and mental health dominance: dominance approach.
Evidence from Poland, (z M. Jakubek) – w poprawkach w Ekonomista – lista B:
14 pkt.

Artykuł wiąże się tematycznie z dorobkiem habilitacyjnym. Korzystając z
metod analizy zmiennych porządkowych opisanych powyżej, badamy zdrowie psy-
chiczne wśród młodych w powiązaniu z ich statusem na rynku pracy. Korzystamy
z danych epidemiologicznych 2010/2011 World Mental Health Survey w Polsce.
Znajdujemy ścisłą dominację młodych pracujących nad bezrobotnymi w zakresie
ogólnego pytania o zdrowie psychicznego, ale brak dominacji przy standardowych
symptomach depresji i lęku. Tym niemniej, gdy symptomy są rozpatrywane łącz-
nie, wówczas negatywna zależność między stanem zdrowia psychicznego a statu-
sem na rynku pracy pogłebia się. To znaczy, że w badaniu zdrowia psychicznego
współwystępowanie schorzeń daje pełen obraz. Wnioski te wynikają z aplikacji z
niektórych ze wspomnianych metod (np.: dominacji AF), zatem są odporne na
założenia parametryczne.

Welfare and inequality comparisons for unidimensional distributions of ordinal
data, (z F. Cowell i R. Kurek) – Cowell, Kobus i Kurek (2017); prezentowany
podczas: The Society of Social Choice and Welfare (SSCW) Meeting, Seoul, 14-17
czerwiec 2018; The Society for the Advancement of Economic Theory (SAET)
Meeting, Taipei, 11-13 czerwiec 2018.

Artykuł wiąże się tematycznie z dorobkiem habilitacyjnym. Proponujemy inne
kryterium do pomiaru nierówności niż wspomniane w osiągnięciu habilitacyjnym
kryterium Allison i Foster (2004). Definicja, którą proponujemy jest szczególnym
przypadkiem znanego kryterium Hammonda (Hammond 1976) wg którego zbliże-
nie dwóch osób o dowolną liczbę kategorii zawsze stanowi zmniejszenie nierówności
w zmiennej porządkowej. Wg naszej definicji jest to zbliżenie o jedną kategorię.
Tym samym, nasza definicja odpowiada przypadkowi najmniejszej awersji wobec
nierówności a definicja Hammonda największej, na co niedawno wskazali Seth i
Yalonetzky (2019). Dla tak obranej definicji rozwijamy kompletną teorię pomiaru
nierówności. Co istotniejsze, czynimy tak również dla wielowymiarowych zmien-
nych porządkowych. Proponujemy tym samym jak porównać dwa wielowymiarowe
rozkłady zmiennych porządkowych tj. gdy na przykład edukacja i zdrowie są roz-
patrywane łącznie. Wpisujemy się tym samym w kiełkującą dopiero literaturę,
która próbuje badać nierówność w zmiennych porządkowych inaczej niż poprzez
kryterium polaryzacji jakim jest AF (Gravel, Magdalou i Moyes 2015, Cowell i
Flachaire 2017).

A theory of multidimensional ex-ante equality of opportunity, (z M. Kapera i
V. Peragine), dostępny na https://sites.google.com/site/martynaakobus/research,
prezentowany podczas: Equal Chances, Bank Światowy i Uniwersytet w Bari,
Bari, 14-15.12.2018.

W niniejszym artykule rozwijamy teorię pomiaru nierówności szans w przy-
padku gdy wynik, który jednostka uzyskuje jest wielowymiarowy tj. nie tylko
dochód, ale też na przykład stan zdrowia. Nierówność szans jest zasadniczo różna
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od pomiaru nierówności po prostu. Poprzez nierówność szans rozumie się etyczny
postulat mówiący o tym, że nierówności które są wynikiem ludzkiego działania
(wysiłku) powinny zostać w społeczeństwie zachowane, a te które są wynikiem
czynników, które nie zależą od jednostki (np.: wykształcenie rodziców) powinny
zostać wyrównane. W latach 90-tych ekonomiści zoperacjonalizowali ten etyczny
postulat (Roemer 1993). Idee te miały w ostatnich dekadach istotny wpływ na
politykę społeczno-gospodarczą. Przykładowo, Cel 10 spośród przyjętych przez
ONZ Celów Zrównoważonego Rozwoju do roku 2030 mówi, że “nierówności do-
chodowe nie mogą być właściwie zaadresowane bez odniesienia do nierówności
szans”. Kluczowe instytucje międzynarodowe takie jak Bank Światowy publikują
obecnie analizy dotyczące nierówności szans - uruchomiono w tym celu stronę
www.equalchances.org. Literatura w temacie jest bardzo obszerna (przegląd w
Roemer i Trannoy 2015). Teoria pomiaru nierówności szans nie została jednak
do tej pory rozszerzona w kierunku wielu wymiarów dobrobytu, a jest to domi-
nujący w ostatnich dekadach kierunek badań w obszarze dobrobytu i nierówności
(Stiglitz et al. 2009). W niniejszym artykule proponujemy indeksy wielowymia-
rowej nierówności szans. W szczególności, dzięki rozwiniętej teorii jesteśmy w
stanie odpowiedzieć na pytanie “Jakie są rozmiary nierówności szans gdy wymiary
dobrobytu są analizowane łącznie w porównaniu do tego gdy oddzielnie tj. od-
dzielnie nierówność szans w zdrowiu i oddzielnie nierówności szans dochodowe?.”
Dopuszczamy zatem, że dla jednoski poszczególne wymiary dobrobytu stanowią
substytuty lub dobra komplementarne, i uwzględniamy tę zależność w pomiarze
nierówności szans.

Welfare-based ordering of treatments, (z S. Firpo, A. Galvao, T. Parker, P.
Rosa-Dias), dostępny na https://sites.google.com/site/martynaakobus/research,
prezentowany podczas: Latin American Meeting of the Econometric Society 2017,
Midwest Econometric Group 2018.

Celem artykuły jest rozwinięcie teorii i metod do oceny rozkładów efektów po-
lityk. Polityka w tym modelu nie jest poprawą w sensie Pareto, ale generuje zyski
i straty, to znaczy niektórzy zyskują, niektórzy tracą. Aby więc stwierdzić, która
z polityk jest lepsza (przy czym jedną z polityk może być status quo), potrzebu-
jemy porównywać całe rozkłady efektów. Ponieważ z definicji efektu polityki jest
on różnicą, a konkretnie różnicą między wynikiem jednostki w świecie w którym
podlega polityce i w świecie w którym nie podlega, to postulujemy, że właściwe
kryteria oceny rozkładów efektów powinny być oparte o teorię perspektywy. Teoria
ta bowiem uwzględnia to, że jednostki oceniają alternatywy (poszczególne stany
świata) w porównaniu do pewnego punktu odniesienia. Dowodzimy twierdzenia,
które rozwijają kryteria porównujące rozkłady zysków i strat generowanych przez
dane polityki w sytuacji gdy jednostki wykazują awersję wobec straty i/lub awer-
sję do nierówności w zyskach oraz do równości w stratach (kształt S funkcji oceny,
to znaczy funkcja wypukła dla strat i wklęsła dla zysków), które to własności są
szeroko zbadane i stosowane w teorii perspektywy (Tversky i Kahneman 1992).
Nastepnie rozwijamy metody estymacji kryteriów dominacji. Najczęściej rozkład
efektów kontrfaktycznych nie jest obserwowalny, obserwowalne są za to tzw. gra-
nice Makarova (Firpo 2007). Rozwinięte metody ekonometryczne obejmują za-
równo przypadek pełnej obserwowalności, jak i niepełnej. Wyprowadzamy nowe
pochodne kierunkowe dla map granicznych Makarova jako operatorów funkcjo-
nalnych, co może być potraktowane również jako odrębny wynik interesujący dla
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teorii ekonometrii. Pokazujemy działanie rozwiniętych metod w oparciu o dane
dotyczące programu Job First z Bitler et al. (2006).

Podsumowując, część prowadzonych przeze mnie badań jest w temacie osią-
gnięcia habilitacyjnego, ale w fazie końcowej. Dwa ostatnie przedstawione tu ar-
tykuły otwierają nowe pola badań: nierówności szans, która ma ścisłe związki z
bardzo aktywnym obszarem jaki stanowi obecnie mobilność międzygeneracyjna,
oraz teorii i estymacji efektów kontrfaktycznych.
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