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Cel rozważań:
Na ile statystycy oraz odbiorcy ich opracowań i komunikatów, czyli my wszyscy, jesteśmy przygotowani do krytycznego oglądu świata „zanurzonego w danych” (ang. the world awash with data)?

Dostrzec w tym zagadnieniu warto dwa aspekty:
o badawczy (metodyczny),
o dydaktyczno-interpretacyjny.



Aspekt badawczy (metodyczny)
Złudzenie że duże liczby obserwacji, bez względu na ich pochodzenie lub mechanizm generowania, są w stanie zrekompensować niedostatki jakości. 
„Jesteśmy gotowi do poświęcenia odrobiny dokładności w zamian za poznanie ogólnego trendu”

Mayer-Schönberger V. i Cukier K., „BIG DATA. Rewolucja, która zmieni 
nasze myślenie, pracę i życie” (2014), s. 55



Aspekt badawczy (metodyczny)
Prawdziwym wyzwaniem jest umiejętność wykorzystania stosunkowo łatwo dostępnych danych o populacji w celu poprawy jakości wnioskowania. 
Chodzi przede wszystkim o większą  kontrolę i redukcję błędów nielosowych w badaniach reprezentacyjnych.

Szreder M., Zmiany w strukturze całkowitego błędu badania próbkowego. Wiadomości Statystyczne nr 1, 2015 r., s. 4-12.
Stefanowicz B., Cierpiał-Wolan M., Błędy przetwarzania danych. Wiadomości Statystyczne nr 9, 2015 r., s. 23-29.



Aspekt badawczy (metodyczny)
Duże zbiory danych nie stanowią poważnego zagrożenia dla badań reprezentacyjnych.
Coraz lepiej funkcjonujące mechanizmy ważenia, imputacji i kalibracji danych są przykładami praktycznego wykorzystania informacji a priori o populacji w procesie wnioskowania.



Liczebność próby a jakość wnioskowania
Znany jest pozytywny wpływ rosnącej liczebności próby na moc testu, czyli na jego zdolność do prawidłowego rozstrzygania o prawdziwości lub nieprawdziwości testowanej hipotezy.
Błędy I i II rodzaju mają charakter losowy.
Ze wzrostem liczebności próby maleje dyspersja rozkładu statystyki testowej, co w warunkach braku zakłóceń spowodowanych czynnikami nielosowymi oznacza lepszą moc testu.
Przy bardzo małej dyspersji rozkładu statystyki z próby (a w konsekwencji małym obszarze nieodrzucenia hipotezy), każde nawet niewielkie uchybienie pomiarowe, albo inny błąd systematyczny, będą prowadzić do odrzucenia hipotezy zerowej. 





Wniosek 1.
Duże liczebnie próby powodują większą wrażliwość testu na błędy o charakterze nielosowym, w tym w szczególności na błędy systematyczne.
Wniosek 2.
Dla bardzo dużych prób typowe poziomy istotności (5% lub 10%) będą determinowały na tyle duże obszary krytyczne, że prawie zawsze podjęta zostanie decyzja o odrzuceniu hipotezy zerowej.
„One ad hoc remedy used by practitioners is to change the level of significance with the sample size, making it harder to reject the nullhypothesis for large samples than for small ones”.

Kmenta J., Elements of econometrics, (1990), s. 128 



Analogiczny wniosek (w kategoriach p-value):
Z wyjątkiem sytuacji, kiedy parametr populacji jest dokładnie równy wartości ujętej w H0, przy rosnącej do nieskończoności wielkości próby p-value dążyć będzie do zera (odrzucona zostanie hipoteza zerowa).
Niepokojąca jest tendencja do lekceważenia dorobku statystyki w zakresie teorii i praktyki badań reprezentacyjnych, na rzecz większej liczby badań wykonanych pospiesznie lub na bardzo dużych próbach, bez sprawdzania założeń metodycznych i bez dbałości o jakość pozyskanych danych, por. sondaże.



Sondaże przedwyborcze
O czym informują i czy można je traktować jako prognozę wyborczą?

Wielka Brytania – wybory parlamentarne 7 maja 2015 r.
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% % % % % % N
Opinium 35 34 8 12 6 5 online 2 960 May 4-5
Survation 31 31 10 16 5 7 online 4 088 May 4-6
Ipsos MORI 36 35 8 11 5 5 telephone 1 186 May 5-6
ICM 34 35 9 11 4 7 telephone 2 023 May 3-6
ComRes 35 34 9 12 4 6 telephone 2 015 May 3-5
Populus 33 33 10 14 5 6 online 3 917 May 5-6
YouGov 34 34 10 12 4 6 online 10 307 May 4-6
Panelbase 31 33 8 16 5 7 online 3 019 May 4-6
Average 33.6 33.6 9 13 4.8 6.1
Result 37.8 31.2 8.1 12.9 3.8 6.3
Difference -4.2 2.4 0.9 0.1 1 -0.2



Prof. Patrick Sturgis, przewodniczący brytyjskiej komisji do zbadania źródeł błędnych wyników przewidywań rezultatu wyborczego:
• nie wyklucza, że znaczenie miały obawy części ośrodków badawczych, które nie decydowały się na publikowanie wyników zasadniczo odbie-gających od ogólnego trendu (ang. 'herding'),
• potrzebne jest przesunięcie punktu ciężkości z ilości na jakość („there needs to be a shift in emphasis away from quantity towards quality”.



Aspekt edukacyjny
Edukacja szkolna i pozaszkolna
Dziennik „Rzeczpospolita” powołuje się codziennie w około sześciu artykułach na rożnego rodzaju sondaże.



Dnia 16.02.2016 r.
Ile zostało z exposé Beaty Szydło„Według ostatnich sondaży rządząca partia jest wciąż najpopularniejsza …”
Przyjazny 40-latek łatwiej znajdzie pracę po pięćdziesiątce„Potwierdza to sondaż agencji zatrudnienia Work Service …”
Lech Wałęsa: Gross powinien oddać medal„Tak wynika z sondaży”
Kijów: żegnanie premiera„Obecne sondaże wskazują, że w nowym głosowaniu …”
Izrael traci w Niemczech„Jak wynika z sondaży, 48 proc. Niemców ma złą opinię o …”
PO chce dymisji Błaszczaka„ … to reakcja na ostatnie sondaże …”
Sprawa Maja? Błaszczak: Problem jakości służb„Wystarczy spojrzeć na wczorajszy sondaż TNS Polska …”
Brytyjskie firmy szykują się do Brexit„Niedawne sondaże wskazują na niewielką, ale rosnącą przewagę zwolenników …”



Dnia 17.02.2016 r.
Katoliccy biskupi popierają Merkel ws. uchodźców„Sondaże pokazują, że z powodu reakcji rządu Niemiec …”
Rzecz o prawie: Nie wracajcie do Babilonu„… spektakularny sygnał do opinii publicznej dający wzrost poparcia w sondażach …”
Polacy podzieleni w ocenie rządu„2 punkty procentowe więcej niż w styczniowym sondażu …”
Obama nie wyraził poparcia dla Clinton„ … faworyt republikańskich sondaży miliarder i … „
Szef KE chwali Merkel za politykę imigracyjną„Sondaże pokazują, że … poparcie dla Merkel spadło …„
Ilościowa narracja w PiS„… bo w sondażach, nawet tych nieprzychylnych, PiS utrzymuje swoją przewagę”



Z braku umiejętności krytycznej oceny sondaży powstaje wiele nieporozumień, bezproduktywnych dyskusji i ogólnego szumu informacyjnego.
Naukę naszą obwinia się za błędy, za które faktycznie odpowiadają projektanci i realizatorzy badań oraz ich interpretatorzy.
Niestarannie i pospiesznie wykonywane sondaże, co widoczne jest zwłaszcza w okresach przed wyborami, szkodzą samej idei badań próbkowych i szkodzą też statystyce.
Metodyka badań reprezentacyjnych broni się zaś sama (patrz exitpoll).



Exit poll
W minionych 10 latach znacznie poprawiła się precyzja badań 
exit poll w Polsce
• TNS Polska (TNS OBOP) podał w obu turach wyborów 

prezydenckich 2010 roku oraz w wyborach parlamentarnych 
2011 roku wyniki prognoz exit poll różniące się od 
ostatecznych wyników o mniej niż 1 pkt. proc.

• W referendum w Warszawie 13 października 2013 r. błąd był 
mniejszy niż 1,1 pkt. proc.

• IPSOS podał wyniki I tury wyborów prezydenckich br. z 
błędem mniejszym niż 1,6 pkt. proc., a w II turze z błędem 
mniejszym niż 1,5 pkt. proc.

• W wyborach parlamentarnych br. błąd nie przekraczał 1,6 pkt. 
proc.



Exit poll
W minionych 10 latach znacznie poprawiła się precyzja badań 
exit poll w Polsce
• Wyjątek – wybory samorządowe 16 listopada 2014 r., w 

których maksymalny błąd wyniósł 6,7 pkt. proc.



Sławomir Sierakowski w swoim artykule pt. „Sprzedana demokracja?” pisze, że:

Główny Urząd Statystyczny oszukuje nas podając comiesięcznykomunikat o średniej płacy w sektorze przedsiębiorstw, bo dwietrzecie Polaków zarabia poniżej średniej krajowej.

Inne badania statystyczne budzące największe zainteresowanie: płace i dochody.





”Odmiany biedy, czyli Gini nie mówi wszystkiego” (s. 181-194).
Autor wskazuje, że w szczególności wskaźnik ten niewiele mówi o dochodach najbiedniejszej części społeczeństwa.
Pisząc o zagrożeniu ubóstwem, odsyła czytelników do głębszych badań statystyki publicznej: „Obszary polskiej nędzy z dużą starannością zostały przebadane przez GUS”  (s. 188) 
„Ubóstwo ekonomiczne w Polsce w 2014 roku (na podstawie badania budżetów gospodarstw domowych)”, GUS, 2015 r.
Problem ten jest bardziej złożony, na co wskazuje m.in. dr hab. Michał Brzeziński („Gazeta Wyborcza” z 24.07.2015 r.) w artykule pt. „Trzeba patrzeć w PIT-y”



M. Kośny i E. Mazurek, Redistribution and Equity of Polish Personal Income Tax: Measurement Using Micro Data from Tax Returns, “Statistica & Applicazioni”, 7(2), 2009, 
M. Kośny i E. Mazurek, Influence of Child Tax Credit on Inequity of Personal Income Tax in Poland, “International Research Journal of Finance and Economics”, 50, 2010.
Analizy M. Kośnego pokazują, że według badań budżetów GUS w roku 2010 w województwie dolnośląskim udział dochodów 10 proc. najwięcej zarabiających podatników w całkowitym dochodzie podatników stanowił ok. 27 proc. Tymczasem z zeznań podatkowych wynika, że udział ten to aż ok. 40 proc.! 
O ile według danych ankietowych indeks Giniego wynosi około 0,33, o tyle dane podatkowe sugerują wielkość zbliżoną do 0,44.



Konkluzja:
Tendencja do posługiwania się w środkach masowej komunikacji jedną, prostą miarą opisu danego zjawiska (średnia płaca, PKB, współczynnik Giniego, miejsce w rankingu, procent w sondażu) utrwala się i rodzi nowe wyzwania dla statystyków, zarówno w sferze edukacyjnej, jak i badawczej.



Dziękuję za uwagę!


