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Przedmowa
Artykuły prezentowane w bieżącym numerze Zeszytów Naukowych Wyższej
Szkoły Bankowej we Wrocławiu przedstawione zostały na konferencji „Metody
ilościowe w ekonomii i zarządzaniu”, która odbyła się w październiku 2010 roku
w Kudowie.
Przedstawiono w nich zarówno propozycje nowych metod ilościowych, które
mogą znaleźć zastosowanie w analizie zjawisk gospodarczych, jak i sposoby wykorzystania znanych metod matematycznych, statystycznych i ekonometrycznych
w badaniach z zakresu ekonomii i zarządzania. Lektura tych artykułów powinna
być interesująca nie tylko dla osób prowadzących badania naukowe w obszarze
metod ilościowych, ale także dla ekonomistów i specjalistów z zakresu zarządzania, którzy zajmują się badaniem zjawisk gospodarczych. Myślę, że także studenci nauk ekonomicznych i praktycy życia gospodarczego będą zainteresowani
prezentowanymi wynikami badań.
prof. dr hab. Stefan Forlicz
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Elżbieta Babula
Uniwersytet Gdański

Modelowanie stochastyczne
w teorii wyboru w warunkach ryzyka

Streszczenie. Przedmiotem artykułu jest przedstawienie genezy modelowania stochastycznego w teorii wyboru w warunkach ryzyka oraz opisanie konstrukcji modeli stochastycznego wyboru z podziałem na trzy grupy: modele drgań, modele stałej użyteczności
oraz modele losowych preferencji. Podjęto próbę oceny modeli ze względu na kryterium
spełnienia warunku przechodniości stochastycznej. Artykuł ma charakter przeglądowy.
Słowa kluczowe: teoria wyboru w warunkach ryzyka, teoria stochastycznych wyborów, przechodniość stochastyczna, model drgań, model stałej użyteczności, model mocnej
użyteczności, model umiarkowanej użyteczności, model losowych preferencji

Wstęp
Badania nad grami losowymi i prawdopodobieństwem, które zaowocowały w 1944 r. publikacją przez Johna von Neumanna i Oskara Morgensterna
dzieła Theory of games and economic behavior przyczyniły się do powstania
i zapoczątkowały proces rozwoju teorii wyboru w warunkach ryzyka. Od tego
czasu wysiłki wielu badaczy kierowały ten rozwój w różnych kierunkach. Jeden
z nich, oparty na założeniu, że ludzkie preferencje cechuje w pewnym stopniu
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nieokreśloność, związany jest z rozwojem modelowania stochastycznego wyboru
(stochastycznych preferencji). Celem artykułu jest opis trzech grup modeli stochastycznego wyboru: modeli drgań, modeli stałej użyteczności i modeli losowych preferencji.
W artykule stawiana jest hipoteza, że teoria stochastycznych wyborów
w warunkach ryzyka stanowi nurt badawczy w tym sensie, iż podejmowane są
systematyczne badania w tym zakresie, a tematyka ta jest kontynuowana przez
wielu badaczy. Przyjęte zadanie badawcze polega więc na wykazaniu, że nie jest
to odosobniona koncepcja badawcza, która nie ma kontynuacji w prowadzonych
współcześnie badaniach naukowych. W celu realizacji tego zadania posłużono
się syntezą oraz analizą opisową i krytyczną literatury przedmiotu. W artykule
podjęto ponadto zadanie badawcze polegające na precyzyjnym zdefiniowaniu pojęć związanych z modelowaniem stochastycznym w teorii wyboru w warunkach
ryzyka.
Artykuł ma charakter przeglądowy. Składa się z czterech części. Pierwsza poświęcona jest wprowadzeniu podstawowych pojęć z zakresu teorii wyboru w warunkach ryzyka, niezbędnych do omówienia teorii wyborów stochastycznych.
W drugiej części przedstawiono etapy powstawania teorii stochastycznych wyborów. W części trzeciej zostały wprowadzone definicje podstawowych pojęć związanych z modelowaniem stochastycznym w teorii wyboru, natomiast w czwartej
dokonano analizy modeli stochastycznych wyboru w warunkach ryzyka.
W artykule podjęto próbę klasyfikacji modeli stochastycznego wyboru zaznaczając jednak, że opisane modele nie wyczerpują tematyki. Opisano konstrukcję modeli stochastycznego wyboru z podziałem na trzy grupy: modele drgań,
modele stałej użyteczności oraz modele losowych preferencji.

1. Podstawowe pojęcia z zakresu teorii wyboru
w warunkach ryzyka
Teoria wyboru jest zbiorem twierdzeń dotyczących reguł wyboru wskazujących – dla każdego zbioru osiągalnych działań – działanie, które faktycznie
będzie wybrane1. W ramach teorii wyboru w warunkach ryzyka dokonano precyzyjnej formalizacji problemu decyzyjnego oraz określono reguły decyzyjne,
które opisują, w jaki sposób dokonywane są wybory. Reguły zgodne są z wymogami racjonalności wyboru. Są to zasady optymalizacji przy określonych
założeniach.
1

K.J. Arrow, Eseje z teorii ryzyka, PWN, Warszawa 1979, s. 60.
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Przedmiotem badań teorii wyboru w warunkach ryzyka są problemy decyzyjne. Do opisu problemu decyzyjnego buduje się model matematyczny. W celu
formalizacji wprowadza się pojęcia: stany natury, działania i następstwa. Stan
natury jest to opis świata tak pełny, że gdyby był prawdziwy i znany, to znane
byłyby następstwa każdego działania. Działaniem jest każda możliwa do podjęcia
decyzja, a pojęciem następstwo lub perspektywa nazywa się możliwy wariant
przyszłego przebiegu zdarzeń2. Następstwo to wynik, będący rezultatem podjęcia
określonej decyzji przy zaistniałym stanie otoczenia. Wynik taki nie zawsze jest
jednoznacznie określony.
Warunki ryzyka to sytuacja, gdy możliwe są różne stany otoczenia, ale podejmujący decyzję zna prawdopodobieństwo ich wystąpienia. Ryzyko dotyczy
tu w istocie następstw, nie działań i ze względu na to, rozróżnienie pojęć staje
się bardzo istotne. Informacja wówczas ma charakter probabilistyczny, w przeciwieństwie do sytuacji niepewności, gdzie podmiot zna wszystkie możliwe stany
natury, lecz nie wie, jakie jest prawdopodobieństwo ich zajścia w rzeczywistości3.
W problemie decyzyjnym tego typu perspektywa ma charakter losowy. Dodatkowo przedmiot wyboru w teorii wyboru w warunkach ryzyka ograniczany
jest do loterii. Loterią nazywa się zbiór możliwych do uzyskania wypłat pieniężnych i rozkład prawdopodobieństwa ich wystąpienia. Niech X będzie zbiorem
następstw pozbawionych ryzyka (w warunkach pewności), a więc xi ` X jest
następstwem, które będzie zrealizowane w przypadku wystąpienia określonego
stanu natury. Przyjmuje się, że zbiór X jest zbiorem wypłat pieniężnych. Niech
dalej x1, x2, …, xn ` X. Loterią nazywa się parę ((x1, x2, …, xn),(p1, p2, …, pn)),
pj ≥ 0,

i oznacza się:
L = (x1, p1; x2, p2; …, xn, pn),

gdzie pi to prawdopodobieństwo zajścia xi. Wektor (x1, x2, …, xn) nazywa się kontekstem loterii (context), wektor (p1, p2, …, pn) zaś jest rozkładem prawdopodobieństwa loterii4.
Ograniczenie przedmiotu wyboru do loterii wynika z faktu, że jest to obiekt,
który poddaje się badaniu. Stosunkowo wiele informacji można uzyskać na temat
B.W. Lindgren, Elementy teorii decyzji, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 1977,
s. 36.
3
S. Forlicz, M. Jasiński, Mikroekonomia, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań
2000, s. 21-22.
4
N.T. Wilcox, Stochastic models for binary discrete choice under risk: A critical primer and
econometric comparison, „Research in Experimental Economics” 2008, Vol. 12: Risk Aversion in
Experiments, s. 197.
2
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specyficznych wyborów decydenta w odniesieniu do loterii. Nie byłoby to możliwe
w stosunku do bardziej skomplikowanych obiektów. Uzyskując wiedzę na temat
zachowań podmiotów w stosunku do prostych obiektów można dalej badać, czy te
same zależności będą miały miejsce w odniesieniu do bardziej złożonych przedmiotów wyboru. Jako punkt wyjścia przyjmuje się założenie, że każde możliwe następstwo można wycenić i przypisać mu wartość pieniężną, a zatem każdy problem
decyzyjny można sprowadzić do wyboru loterii. Założenie to jest jednak bardzo
silne i raczej nie należy się spodziewać, że nie wystąpią różnice pomiędzy rzeczywistymi wyborami dowolnych obiektów (np. dóbr, decyzji inwestycyjnych itp.)
w warunkach ryzyka a hipotetycznymi wyborami odpowiadających im loterii.
Przez teorię wyboru w warunkach ryzyka najczęściej rozumie się model
wyboru, który na podstawie przyjętych założeń określa funkcję wyznaczającą
subiektywną wartość loterii. W zależności od koncepcji autorów modelu oraz
stopnia jego złożoności wartość tę nazywa się tradycyjnie użytecznością loterii
lub wartością loterii5. Wybór następuje poprzez porównanie wyznaczonych wartości – wariant dający najwyższą użyteczność jest wybierany.
Niech X oznacza zbiór wszystkich rozważanych loterii. Model, który wyznacza funkcję wartości loterii V: X → ·, przyporządkowującą loterii wartość ze
zbioru liczb rzeczywistych, nazywany będzie deterministyczną teorią wyboru.
Istnieje bardzo wiele tego typu modeli6. Najczęściej stosowane jako podstawa
dla modelowania stochastycznego są teorie: użyteczności oczekiwanej von Neumanna-Morgensterna, konfiguralnie ważonej użyteczności Quiggina oraz teoria
perspektywy Kahnemana i Tverskiego.

2. Geneza teorii stochastycznych wyborów
Najwcześniejsza przywoływana praca dotycząca modeli stochastycznego
wyboru to artykuł Nicholasa Georgescu-Roegena z 1936 roku7. Zauważył on, że
5
Wydaje się, że pozostanie przy pojęciu użyteczności byłoby w tym wypadku wystarczające.
Zastosowanie w bardziej złożonych modelach (np. teorii perspektywy Kahnemana i Tverskiego)
pojęcia wartość loterii wynikać może jednak z chęci podkreślenia różnicy w stosunku do podstawowego modelu użyteczności oczekiwanej von Neumanna-Morgensterna oraz ma ułatwić odróżnienie
funkcji subiektywnej wartości loterii od funkcji użyteczności pieniądza, która jest składową tych
modeli.
6
Modele deterministyczne nie są przedmiotem artykułu. Jednakże stanowią one podstawę modelowania stochastycznego wyboru. Przegląd modeli deterministycznych można znaleźć przykładowo w artykule: C. Starmer, Developments in non-expected utility theory: The hunt for descriptive
theory of choice under risk, „Journal of Economic Literature” 2000, Vol. 38, s. 332-382.
7
N. Georgescu-Roegen, The pure theory of consumer’s behavior, „The Quarterly Journal
of Economics” 1936, Vol. 50, s. 545-593.
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wystarczy krótka refleksja nad własnym zachowaniem, aby stwierdzić, że stojąc
przed problemem wyboru, decydent nierzadko się waha, a czasem decyzje swe
uważa za omyłkowe. Wahanie jednak, w opinii Georgescu-Roegena, nie oznacza
niezdolności do podjęcia decyzji. Osoba, nawet nie będąc pewna oceny swoich
działań, podejmuje określoną decyzję8. Zaproponował on posłużenie się w tym
miejscu teorią prawdopodobieństwa.
Można przykładowo rozważać, jak często określona osoba, mająca do wyboru
decyzje A i B, zdecyduje, że A jest lepsze od B. Wynik jednorazowej decyzji jest
nieprzewidywalny, lecz przy decyzji podejmowanej wielokrotnie można mówić
o relatywnej częstości wybierania A. Częstość ta jest stabilna i zależy jedynie od
możliwości: A i B.
Relatywną częstość wyboru A ze zbioru możliwości {A, B} oznaczono przez
P(A, B).
Georgescu-Roegen określał tę funkcję jako prawdopodobieństwo, że A jest
uważane przez danego decydenta za korzystniejsze od B. Uzasadnieniem występowania tego prawdopodobieństwa są błędy percepcji danej osoby9.
Rozważania Georgescu-Roegena nie wzbudziły większego zainteresowania,
aż do czasu opublikowania wyników badań przeprowadzonych przez Fredericka Mostellera i Philipa Nogee. Badanie przeprowadzone na Uniwersytecie
Harwardzkim jest jednym z pierwszych i najbardziej znanych eksperymentów
laboratoryjnych w dziedzinie podejmowania decyzji w warunkach ryzyka10. Badanie miało na celu wykazanie, czy możliwe jest wykreślenie krzywej użyteczności badanej osoby. W celu weryfikacji prognoz, eksperymenty powtarzane były
wielokrotnie. Otrzymane wyniki pokazały, że badani stając kilka razy przed tym
samym wyborem, podejmowali różne decyzje.
W jednym z przeprowadzonych eksperymentów badany podejmował wielokrotnie decyzję o przystąpieniu bądź rezygnacji z zaproponowanej gry. Każda
z proponowanych gier może być przedstawiona ogólnie jako (x, p, -5, (1-p)).
W badaniu osoba wybierała więc wielokrotnie pomiędzy otrzymaniem pewnej
wypłaty 0 lub udziałem w grze związanym z zaryzykowaniem utraty kwoty
5 (z prawdopodobieństwem 1-p), co wiązało się z szansą wygrania kwoty x
(z prawdopodobieństwem p). Wyniki badania wskazały, że częstość przystępowania do gry rośnie wraz z wartością wygranej x, co nie jest zaskakujące. Dla x < 7
badany zawsze wybierał pewną wypłatę 0, a dla x > 16 zawsze wybierał grę losową. Dla wszystkich wypłat pośrednich decyzja o przystąpieniu do gry nie była
Tamże, s. 568-569.
Tamże, s. 589.
10
F. Mosteller, P. Nogee, An experimental measurement of utility, „The Journal of Political
Economy” 1951, Vol. 59, s. 371-377.
8
9
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jednoznaczna. Była ona zmieniana, mimo że warunki przy podejmowaniu decyzji
były takie same. Wynik ten ilustruje dwa fakty:
1. Gdy ludzie stają przed tym samym wyborem wielokrotnie, ich decyzje
mają charakter stochastyczny – często wybierają różne działania.
2. Występuje skłonność do zmiany wyborów przy powtarzających się decyzjach.
Badanie Mostellera i Nogee nie tylko skłoniło do dalszych badań empirycznych, ale również zainspirowało do poszukiwania nowych rozwiązań modelowych w teorii podejmowania decyzji w warunkach ryzyka. Jednym z kierunków
rozwoju stała się teoria stochastycznych wyborów. Zestawienie najważniejszych
dokonań w dziedzinie modelowania stochastycznego w teorii podejmowania
decyzji przedstawia tabela 1. Przytoczone daty, to daty publikacji prac, w których prezentowane były koncepcje wybranych autorów. Opis źródeł znajduje się
w spisie literatury, a pełny opis bibliograficzny zastosowany został w przypadku
prac nieosiągalnych, lecz często przywoływanych przez innych autorów z tej
dziedziny.
Tabela 1. Historia modelowania stochastycznego w teorii podejmowania decyzji
Nazwisko

Data

Opis

N. Georgescu-Roegen

1936

Rozważanie możliwości modelowania wahania przy wyborze oraz błędów percepcji za pomocą prawdopodobieństwa (częstości wyborów)

F. Mosteller,
P. Nogee

1951

Badania eksperymentalne dotyczące sposobów mierzenia użyteczności,
których wyniki wskazują na stochastyczny charakter wyborów

R.R. Bush,
F. Mosteller

1955

Dynamiczne modele stochastyczne, wykorzystujące teorię procesów
stochastycznych do opisu uczenia się (Stochastic models for learning,
wyd. John Wiley & Sons, New York 1955)

R. Quandt

1956

Rozważanie problemu błędów decyzyjnych (wynikających z czynników
stochastycznych) i spójności wyborów

G. Debreu

1958

Próba aksjomatyzacji oraz podania warunku na istnienie funkcji użyteczności przy założeniu stochastyczności preferencji (aksjomatyka
modelu silnej użyteczności)

D. Davidson,
J. Marschak

1959

Stochastyczna teoria podejmowania decyzji (Experimental tests of a stochastic decision theory, w: Measurement Definitions and Theories, ed.
C. West Churchman, wyd. John Wiley and Sons, New York 1959)

R.D. Luce

1959

Pojęcie „użyteczności probabilistycznej” oraz próba aksjomatyzacji
teorii użyteczności probabilistycznej – model nazywany modelem
ścisłej użyteczności (strict utility). Rozważanie wyboru jako procesu
losowego

P. Suppes

1961

Pojęcie stochastycznej funkcji użyteczności, analizy procesów uczenia
się

G.M. Becker,
M.H. DeGroot,
J. Marschak

1963

Opracowanie pierwszych modeli stochastycznych wyboru: modelu losowych preferencji i modelu silnej użyteczności (fechnerowskiego) jako
specyfikacji stochastycznych opartych na teorii EU
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Nazwisko

Data

Opis

D. McFadden

1981

Modelowanie stochastycznego wyboru (Econometric models of probabilistic choice, w: Structural Analysis of Discrete Data, ed. C. Mansky,
D. McFadden, wyd. MIT Press, Cambridge 1981)

M. Machina

1985

Propozycja algorytmizacji wyboru stochastycznego.

D. McFadden,
M. K. Richter

1990

Preferencje ujawnione w teorii stochastycznego wyboru (Stochastic
Rationality and Revealed Stochastic Preference, w: Preferences, uncertainty, and optimality, essays in honor of Leo Hurwicz, ed. J. Chipman,
D. McFadden, M.K. Richter, Westview Press, Boulder 1990)

D. Harless,
C. Camerer

1994

Propozycja specyfikacji stochastycznej uwzględniającej przypadkowe
wahania i pomyłki decydenta oraz jej empiryczna weryfikacja (model
„trembles”)

J. Hey,
C. Orme

1994

Propozycja specyfikacji stochastycznej umożliwiającej modelowanie
pomyłek lub wątpliwości pojawiających się przy ocenie możliwości
(specyfikacja modelu silnej użyteczności) oraz jej empiryczna weryfikacja

G. Loomes,
R. Sugden

1995

Model losowych preferencji, będący uogólnieniem modelu przedstawionego przez Beckera, DeGroota i Marschaka

P. Moffatt,
S. Peters

2001

Metody testowania występowania szumów („trembles”) w eksperymentach ekonomicznych

G. Loomes,
P.G. Moffatt,
R. Sugden

2002

Testowanie trzech specyfikacji stochastycznych na podstawie badania
eksperymentalnego

N.T. Willcox

2008
2009

Model stochastyczny, w którym występuje zależność od kontekstu
– model użyteczności kontekstowej (contextual utility) oraz jego testowanie w porównaniu z innymi modelami stochastycznymi preferencji

Ź r ó d ł o: opracowanie własne.

Początkowo wybory, w których uwzględniano prawdopodobieństwa w sensie Georgescu-Roegena nazywano wyborami probabilistycznymi (probabilistic
choice). Takie określenie można znaleźć między innymi w pracach Duncana
Luce’a i Richarda Quandta. W miarę rozpowszechniania się tej koncepcji,
zaczęto zagadnienia z nią związane określać ogólnie pojęciem „teoria wyboru
stochastycznego” (stochastic choice theory), a zachowania opisywane przez tę
teorię „zachowaniami stochastycznymi”. Tego typu określenia stosowane są
między innymi przez Gerarda Debreu i Patricka Suppesa (tab. 1). W zasadzie
wszyscy ci autorzy odnoszą się do tych samych zagadnień, stąd można wnosić,
że pojęcia „wybór stochastyczny” i „wybór probabilistyczny” mogą być stosowane zamiennie.
Główną cechą stochastycznego wyboru jest fakt, że stojąc przed koniecznością wyboru loterii A lub B badana osoba w dokładnie takich samych okolicznościach raz wybierze A, innym razem wybierze B. Przyjmuje się oznaczenie:
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P(A, B) oznacza prawdopodobieństwo, że A jest wybrane z pary {A, B}.
Teorie, które postulują istnienie funkcji P(·,·) oraz nakładają na nią ograniczenia nazywa się teoriami stochastycznymi, funkcja P(·,·) zaś to stochastyczna
funkcja wyboru.
Od początku lat 90. XX w. zaobserwować można zwiększone wysiłki badaczy
w zakresie modelowania wyboru z zastosowaniem modeli stochastycznych. Sformułowane wcześniej modele zostały przeformułowane i uogólnione. Powstają
też nowe koncepcje. Główny wysiłek skierowany jest na weryfikację modeli stochastycznych preferencji na podstawie wyników badań empirycznych. Powstają
też analizy i opracowania teoretyczne. Wydaje się, że uzyskane wyniki otwierają
nowe obszary do badań. Stawianych jest wiele pytań i formułowane są problemy,
stąd prawdopodobnie można się spodziewać wielu kolejnych odkrywczych opracowań w tej dziedzinie w najbliższych latach.

3. Podstawowe pojęcia i własności
teorii stochastycznych wyborów
W modelowaniu stochastycznym wyboru najczęściej przyjmuje się założenie,
że prawdopodobieństwo wyboru P dotyczy wyboru z par loterii. Jeżeli przez X
oznaczony zostanie zbiór wszystkich loterii, to można szerzej rozważać sytuację,
gdy dla dowolnego A ` X
P(A, X)
oznacza prawdopodobieństwo, że ze zbioru loterii X zostanie wybrana loteria A.
Można jednak pokazać, że prawdopodobieństwo wyboru loterii A z całego zbioru
X można wyrazić jako funkcję prawdopodobieństw wyboru w parach.
Jeżeli przez X oznaczono cały zbiór możliwych do wyboru loterii, a przez
S jego podzbiór S _ X, to prawdopodobieństwo wyboru loterii A ` S ze zbioru
wszystkich loterii X równa się iloczynowi prawdopodobieństwa, że wybrana decyzja należy do podzbioru S oraz prawdopodobieństwa, że ze zbioru S zostanie
wybrana loteria A:
P(A, X) = P(A, S) · P(S, X).
Prawo to D.R. Luce nazywa aksjomatem wyboru11. Łatwo pokazać, że w wielu wypadkach nie musi ono być spełnione12. Zgodnie z aksjomatem wyboru:
11
Tok rozumowania został sformułowany w pracy R.D. Luce, Individual choice behavior, Wyd.
Wiley, New York 1959. Przytaczany za: C.H. Coombs, R.M. Dawes, A. Tversky, Wprowadzenie do
psychologii matematycznej, PWN, Warszawa 1977, s. 217-224.
12
G.M. Becker, M.H. DeGroot, J. Marschak, Stochastic models of choice behavior, „Behavioral
Science” 1963, Vol. 8, s. 44.
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P(A, X) = P(A, S) · P(S, X) oraz P(B, X) = P(B, S) · P(S, X).
Dzieląc pierwsze równanie przez drugie otrzymuje się:

Jest to reguła stałego ilorazu. Mówi ona, że iloraz prawdopodobieństw wyboru loterii A i B ze zbioru X jest niezależny od wyboru podzbioru S. Dalej, ponieważ suma prawdopodobieństw ze względu na wszystkie zdarzenia jest równa 1:

więc z reguły stałego ilorazu wynika, że

Pokazano zatem, w jaki sposób można wyrazić prawdopodobieństwo wyboru
decyzji ze zbioru wszystkich decyzji za pomocą prawdopodobieństw wyborów
z par.
Oczywiście ten wniosek nie będzie uprawniony, gdy odrzucony zostanie aksjomat wyboru leżący u podstaw rozumowania. Jednakże głównie ze względu na
możliwość przeprowadzenia badań eksperymentalnych w tym zakresie, analizę
w większości prac ogranicza się do wyborów z par loterii.
W zbiorze loterii wprowadza się stochastyczną relację preferencji. Jest
ona interpretowana w następujący sposób: dla dowolnej pary loterii A, B, jeżeli
A n B, to prawdopodobieństwo, że przy problemie decyzyjnym {A, B} zostanie
wybrane A wynosi 1. Zatem stochastyczna relacja preferencji mówi, że13:
– loteria A jest (słabo) preferowana nad B: A ≥ B u P(A, B) ≥ 0,5,
– loteria A jest tak samo preferowana jak B: A i B u P(A, B) = 0,5,
– loteria A jest silnie preferowana nad B: A n B u P(A, B) = 1.
Zgodnie z deterministyczną teorią wyboru relacja preferencji w warunkach
ryzyka może być modelowana za pomocą funkcji użyteczności (subiektywnej
wartości). Również w modelach stochastycznych kierunki preferencji reprezentowane są przez funkcję użyteczności, definiowaną przez odpowiednio wybraną
teorię wyboru, która nazywana jest tu teorią źródłową14 lub strukturą15. Z drugiej
strony patrząc, ponieważ teorie stochastyczne pozwalają na rozrzut wartości
– jedne decyzje mogą być zupełnie losowe, podczas gdy inne teoria stochastyczna
N.T. Wilcox, Stochastic models..., s. 200.
Ang. core theory. G. Loomes, R. Sugden, Testing Different Stochastic Specifications of Risky
Choice, „Economica” 1998, Vol. 65, s. 581.
15
Ang. structure. N.T. Wilcox, Stochastic models..., s. 9.
13
14
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redukuje do przypadków deterministycznych, teoria źródłowa to szczególny deterministyczny przypadek teorii stochastycznej.
Zatem strukturą nazywa się funkcję V:X → ·, taką że
V(A) – V(B) ≥ 0 w P(A, B) ≥ 0,5.
Różnica V(A) – V(B) nazywana jest „V-distance” lub w skrócie V-dist.
Proces tworzenia teorii stochastycznych preferencji przy użyciu teorii deterministycznej jako szkieletu jest nazywany specyfikacją stochastyczną16. Specyfikację stochastyczną tworzy para: struktura i model stochastyczny.
Teoria stochastycznych preferencji bada warunki istnienia stochastycznej
funkcji wyboru P(·,·) oraz nakłada na nią ograniczenia. Warunki te mają charakter
aksjomatów. Początkowo aksjomaty te miały gwarantować istnienie stochastycznej funkcji użyteczności V17, to jest takiej, dla której spełniony jest warunek:
P(A, B) ≥ P(C, D) w V(A) – V(B) ≥ V(C) – V(D).
Warunek mówi, że prawdopodobieństwo wyboru A z pary {A, B} jest większe
od prawdopodobieństwa wyboru C z pary {C, D} tylko wówczas, gdy różnica
między użytecznościami z A i B jest większa niż różnica między użytecznościami
z C i D.
Zgodnie z teorią, aby istniała stochastyczna funkcja użyteczności V, stochastyczna funkcja wyboru musi spełniać szereg aksjomatów18. Są one następujące:
1. P(A, B) + P(B, A) = 1.
Warunek pierwszy mówi, że prawdopodobieństwo wyboru „A lub B”
z pary {A, B} jest równe 1.
2. 0 < P(A, B) < 1.
Drugi aksjomat to wymóg, aby istniało chociaż najmniejsze prawdopodobieństwo wyboru każdej z dostępnych (rozważanych) loterii. Stąd w warunku ostre nierówności.
3. Jeżeli P(A, B) ≥ P(C, D), to P(A, C) ≥ P(B, D).
Aksjomat ten nazywany jest warunkiem czwórkowym (quadruple condition), gdyż formułowany jest w stosunku do dowolnej czwórki dostępnych
działań. Warunek mówi, że jeżeli prawdopodobieństwo wyboru A z pary
{A, B} jest większe niż prawdopodobieństwo wyboru C z pary {C, D}, to
prawdopodobieństwo wyboru A z {A, C} będzie większe niż wyboru B
z {B, D}.
4. Dla dowolnych A, B istnieje C takie, że P(A, C) = P(C, B).

G. Loomes, P.G. Moffatt, R. Sugden, A microeconomic test of alternative stochastic
specifications of risky choice, „The Journal of Risk and Uncertainty” 2002, Vol. 24, s. 105.
17
P. Suppes, Behavioristic foundations of utility, „Econometrica” 1961, Vol. 29, s. 193.
18
Tamże, s. 193-194.
16
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5. Jeżeli P(C, D) > P(A, B) > 1/2, to istnieje E takie, że P(C, E) > 1/2 oraz
P(E, D) ≥ P(A, B).
6. (Aksjomat Archimedesa) Jeżeli P(A, B) > 1/2, to dla każdego prawdopodobieństwa q takiego, że P(A, B) > q > 1/2 istnieje stała dodatnia n, że
q ≥ P(A, L1) = P(L1, L2) = P(L2, L3) = … = P(Ln, B) > 1/2.
Aksjomaty 4-6 definiują warunki ciągłości stochastycznej funkcji wyboru.
W teorii wyboru za warunek spójności wyborów (racjonalności) przeważnie
uznawana jest przechodniość decyzji. W przypadku teorii stochastycznego wyboru definiowana jest przechodniość stochastyczna. Zgodnie z tą definicją istnieją
trzy stopnie przechodniości, które mogą być spełnione, lub nie, gdy struktura
przechodnia zostaje połączona z modelem stochastycznym.
Rozważany jest wybór dokonywany spośród loterii ze zbioru X oraz trzy
binarne problemy decyzyjne, które można utworzyć z dowolnej trójki loterii
{L1, L2, L3} ` X, to jest A = {L1, L2}, B = {L2, L3} i C = {L1, L3}. Przyjęto oznaczenia: PA P(L1, L2), PB P(L2, L3), PC P(L1, L3).
Mówi się, że specyfikacja stochastyczna spełnia19:
– silną stochastyczną przechodniość (strong stochastic transitivity – SST),
gdy
min(PA, PB) ≥ 0,5 u PC ≥ max(PA, PB),
–

pośrednią stochastyczną przechodniość (moderate stochastic transitivity
– MST), gdy
min(PA, PB) ≥ 0,5 u PC ≥ min(PA, PB),

–

słabą stochastyczną przechodniość (weak stochastic transitivity – WST),
gdy
min(PA, PB) ≥ 0,5 u PC ≥ 0,5.

Oczywiście silna stochastyczna przechodniość implikuje przechodniość stopnia pośredniego i słabego. Funkcja wyboru jest stochastycznie nieprzechodnia,
gdy dla każdej trójki loterii ze zbioru X nie jest spełniona słaba stochastyczna
przechodniość (a więc też MST i SST).
Warunki przechodniości stochastycznej postrzegane są jako normatywnie pożądane własności wyboru, a ich spełnienie działa na korzyść przy ocenie danego
modelu stochastycznego20. Własność stochastycznej przechodniości jest też cechą
różnicującą modele stochastycznego wyboru. Jej spełnienie nie zależy od doboru
struktury dla specyfikacji stochastycznej21.
N.T. Wilcox, Stochastic models..., s. 215.
M.J. Machina, Stochastic choice functions generated from deterministic preferences over
lotteries, „The Economic Journal” 1985, Vol. 95, s. 582-583.
21
Dotyczy to struktur przechodnich, czyli takich, jakie są przeważnie rozważane w kontekście
specyfikacji stochastycznych.
19
20
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4. Modele stochastyczne podejmowania decyzji
w warunkach ryzyka
Można wyróżnić trzy podstawowe typy modeli stochastycznych preferencji.
Pierwszy traktuje proces podejmowania decyzji jako ciąg drgań, wynikających ze
stale popełnianych drobnych błędów. Uznaje się tu, że ludzie w istocie zachowują
się zgodnie z pewną deterministyczną teorią źródłową, lecz ciągłe ryzyko spadku koncentracji czyni wybory losowymi w pewnym niewielkim zakresie. Model
taki można nazwać modelem drgań lub szumów (w języku angielskim nazywany
krótko trembles).
Druga grupa modeli to modele stałej użyteczności22. Modele stałej użyteczności zakładają, że każdy możliwy wybór ma stałą, określoną użyteczność, a prawdopodobieństwo wyboru jednej z dwu możliwości jest funkcją odległości między
ich użytecznościami.
Trzeci sposób to modelowanie losowych preferencji (modele losowej użyteczności). W modelach tych zakłada się, że decydent zawsze wybiera ewentualność,
która ma wyższą użyteczność, przy czym same użyteczności nie są stałe, lecz są
zmiennymi losowymi. Sam więc mechanizm wyboru jest tu ściśle deterministyczny, z chwili na chwilę zmienia się natomiast użyteczność każdej loterii.
4.1. Modele drgań (trembles)
Koncepcja drgań ma długą historię, lecz do modeli stochastycznych preferencji została stosunkowo niedawno zaadoptowana przez Davida W. Harlessa
i Colina F. Camerera23 (1994 r.). Myślą przyświecającą temu modelowi jest fakt,
że obserwowana losowość wyborów wydaje się wzrastać wraz ze spadkiem koncentracji i jest wynikiem zwykłych pomyłek. Zatem są to przyczyny niezwiązane
bezpośrednio z wybieranymi loteriami.
Specyfikacja stochastyczna oparta na modelu drgań zakłada, że losowość jest
włączana do modelu na etapie działania. Można sobie wyobrazić, że dana osoba
nie w pełni zrozumiała problem decyzyjny. Jej niepełne postrzeganie wynika
z chwilowego braku koncentracji. Powoduje to, że jej działanie nie musi być
zgodne z preferencjami24.
Harless i Camerer zaproponowali postać modelu, wykorzystującą parametr e interpretowany jako „stopa błędu” (error rate). Jest to liczba z przedziału
To określenie można znaleźć w pracy: M.J. Machina, wyd. cyt., s. 218.
D.W. Harless, C.F. Camerer, The Predictive Utility of Generalized Expected Utility Theories,
„Econometrica” 1994, Vol. 62, s. 1251-1289.
24
G. Loomes i in., wyd. cyt., s. 106.
22
23
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0 ≤ e ≤ 0,5. Zakłada się, że wartość wskaźnika e jest stała dla danej osoby podejmującej decyzje25. Jeżeli relacja preferencji odzwierciedla faktyczne preferencje
danej osoby, to stochastyczna funkcja wyboru ma następującą postać. Dla dowolnych dwóch loterii A, B ` X

Można też sformułować model w relacji do prawdopodobieństwa wyboru
nieuwzględniającego wahań. Prawdopodobieństwo wyboru „bez błędów” zostanie oznaczone przez P (A, B). Zamiast wskaźnika błędów wprowadza się tu
prawdopodobieństwo wystąpienia błędów (zaburzeń) ω, gdzie ω ` [0, 1]. Model
przyjmuje postać26:
(1)
Postaci te są równoważne, przy czym między parametrami e i ω występuje
zależność e = ω/2. Gdy ω = 0, drgań nie ma. Natomiast gdy ω = 1, prawdopodobieństwo wyboru P(A, B) = 0,5 = P(B, A), co oznacza pełną losowość wyborów.
Zgodnie z równaniem (1), dla dowolnego ω ` [0, 1]
P(A, B) ≥ 0,5 w P (A, B) ≥ 0,5.
Zatem można definiować stochastyczne preferencje w kategoriach albo
P(A, B), albo P (A, B), gdyż szumy nie zmieniają kierunku preferencji (w stosunku do stochastycznej obojętności P(A, B) = P (A, B) = 0,5)27. Z tego wynika, że
nie wpływają też na stochastyczną przechodniość. Jeśli struktura zastosowana
w specyfikacji stochastycznej jest przechodnia, to także sama specyfikacja będzie
spełniać stochastyczną przechodniość.
Model ten można bardzo łatwo łączyć z innymi modelami stochastycznych
preferencji. Wówczas do prawdopodobieństwa wyboru opisanego pewnym modelem stałej lub losowej użyteczności (byłoby to wówczas P(A, B)) można dodać
drgania i w efekcie otrzymać prawdopodobieństwo opisane równaniem (1).

G. Loomes, R. Sugden, Testing Different Stochastic Specifications of Risky Choice,
„Economica” 1998, Vol. 65, s. 583.
26
P.G. Moffatt, S. Peters, Testing for the presence of a tremble in economic experiments,
„Experimental Economics” 2001, Vol. 4, s. 222.
27
N.T. Wilcox, Stochastic models..., s. 21-22.
25
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4.2. Modele stałej użyteczności
W modelach stałej użyteczności zakłada się, że na zbiorze loterii X jest określona „prawdziwa” relacja preferencji, a zatem można określić dla każdej loterii
użyteczność w taki sposób, że różnica między użytecznościami dwóch loterii wyraża siłę preferencji. Prawdopodobieństwo wyboru z pary loterii jest funkcją odległości między użytecznościami. W modelach tego typu elementy stochastyczne
są wprowadzane na etapie oceny następstw działań (loterii). Czyli zakłada się tu,
że losowości podlega ocena subiektywnych wartości. Jest to najliczniejsza grupa
modeli, do której należą modele mocnej użyteczności i modele umiarkowanej
użyteczności.
Modele mocnej użyteczności są najbardziej rozpowszechnione spośród
wszystkich modeli stałej użyteczności. Jest to bardzo stara koncepcja, po raz
pierwszy zaksjomatyzowana przez Debreu w 1958 roku. Ten typ modelu często
nazywa się modelem Fechnerowskim. Zakłada się tu, że decydenci maksymalizują pewną funkcję użyteczności, zawierającą stochastyczny element zakłócający.
W literaturze przedmiotu z ostatnich lat ten typ modelowania można znaleźć
w pracy Johna D. Heya i Chrisa Ormego28.
Stochastyczny model wyboru nazywa się modelem mocnej użyteczności, gdy
istnieje rosnąca funkcja F: · → [0, 1], spełniająca warunki:
(i) F(0) = 0,5,
(ii) F(x) = 1 – F(–x),
taka, że
P(A, B) = F(λ · [V(A) – V(B)]),

(2)

gdzie λ jest parametrem, λ ` ·. Jest on czasem nazywany parametrem precyzji
danego podmiotu. Często przyjmuje się, że λ = 1. Jest to parametr pozwalający na
wprowadzenie drobnej modyfikacji prognoz, w zależności od podmiotu podejmującego decyzje. Jednocześnie nie ingeruje on istotnie w konstrukcję modelu, gdyż
argumentem funkcji jest różnica V(A) – V(B), która nie jest jednoznacznie określona, zależy bowiem (dla dowolnej struktury) od przyjętej skali użyteczności (co
wynika z afiniczności funkcji użyteczności). Zatem ponieważ model odzwierciedla nie tyle wartości użyteczności, co kierunki preferencji wskazane przez struktury deterministyczne, oraz ze względu na własność (ii) funkcji F, przyjęcie przez
parametr λ dowolnej wielkości nie zmieni istoty prognozy.
Najczęściej przyjmuje się, że funkcja F jest dystrybuantą standardowego rozkładu normalnego lub rozkładu logistycznego. Zatem P(A, B) jest rosnącą funkcją
różnicy użyteczności V(A) – V(B). Stąd, im silniejsze preferencje danej osoby
J.D. Hey, C. Orme, Investigating Generalizations of Expected Utility Theory Using
Experimental Data, „Econometrica” 1994, Vol. 62, s. 1291-1326.
28
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w stosunku do perspektywy losowej, tym mniejsza jest zmienność decyzji (np. im
większa wartość bezwzględna V(A) – V(B), tym bardziej P(A, B) zbliża się do 0
lub 1). Można interpretować model mocnej użyteczności jako opis dążenia decydenta do rozpoznania swoich preferencji poprzez kalkulację różnicy użyteczności, gdy ten proces kalkulacji jest zakłócany przez niezależne źródła niewielkich
czynników losowych29.
Istotnym i bardzo korzystnym dla oceny tego modelu faktem jest to, że model
mocnej użyteczności spełnia silną stochastyczną przechodniość30 (a zatem też
umiarkowaną i słabą). Modele mocnej użyteczności doczekały się wielu modyfikacji. Jedną z ciekawszych propozycji z tej grupy modeli jest model Luce’a znany
jako model ścisłej użyteczności.
Jest to jedna z pierwszych propozycji modelowania stochastycznego, sformułowana w przypadku ogólnym wyboru działania z całego zbioru możliwych
działań do podjęcia31. W tym modelu prawdopodobieństwo wyboru loterii A ze
zbioru X będzie równe:

Dla wyborów z par loterii model ten nazywany jest binarnym modelem
Luce’a i przyjmuje postać32:

Zatem jest to stosunek użyteczności danej loterii do sumy użyteczności. Stąd
model nazywany jest modelem ścisłej użyteczności, gdyż zakłada, że użyteczności mają ścisłe wartości, determinujące prawdopodobieństwa wyboru. Zmiana
skali pomiaru użyteczności mogłaby wpłynąć na prawdopodobieństwa wyborów
z par, dlatego też zakłada się, że jest tu przyjęta jedna „prawdziwa” skala dla pomiaru użyteczności.
Model ścisłej użyteczności jest modelem użyteczności mocnej, gdyż można
go przekształcić do postaci:
P(A, B) = Λ (ln[V(A)] – ln[V(B)]),
29
30
31
32

Tamże, s. 1296-1303.
N.T. Wilcox, Stochastic models..., s. 234-238.
Przytaczany za: G.M. Becker i in., wyd. cyt., s. 43-45.
W literaturze ten model Luce’a funkcjonuje w postaci z dodanym parametrem λ. Wówczas

prawdopodobieństwo wyboru to:

C.A. Holt, S.K. Laury, Risk aversion

and incentive effects, „American Economic Review” 2002, Vol. 92, s. 1652.

24

Elżbieta Babula

gdzie
jest dystrybuantą rozkładu logistycznego (z parametrami
µ = 1 i s = 1). Przypomina to model mocnej użyteczności (2), przy czym zamiast
różnicy użyteczności jako argument występuje różnica logarytmów użyteczności.
Jako model mocnej użyteczności model Luce’a posiada własności tej grupy modeli. Zatem spełnia on warunek silnej przechodniości stochastycznej.
Kolejną grupą modeli, będących modyfikacją modeli mocnej użyteczności, są
modele umiarkowanej użyteczności (moderate utility). W modelach tych zakłada się, że prawdopodobieństwo wyboru zmienia się proporcjonalnie do odległości
między loteriami. Poprzez tę odległość rozumie się metrykę zdefiniowaną na rozkładach prawdopodobieństw loterii.
Jeżeli X jest zbiorem wszystkich rozważanych loterii, to przez X można oznaczyć zbiór wszystkich wypłat, jakie mogą być uzyskane w loteriach ze zbioru
X. Następnie zakłada się, że wypłaty te są uporządkowane, X = {x1, x2, …, xn},
x1 ≤ x2 ≤ … ≤ xn. Wówczas każdą loterię A ` X można przedstawić w postaci:
A = (x1, p1; x2, p2; …; xn, pn),
przy czym ewentualnie niektóre z prawdopodobieństw są zerowe. Przy takim
przedstawieniu loterii wszystkie rozważane loterie różnią się jedynie rozkładami
prawdopodobieństw. Zatem można sprowadzić wybór loterii do wyboru rozkładu
prawdopodobieństwa.
Odległość między loteriami jest więc zdefiniowana jako odległość pomiędzy
rozkładami prawdopodobieństwa. Odległością między loteriami A i B nazywa się
metrykę
d(A, B) = d((p1(A), p2(A), …, pn(A)), (p1(B), p2(B), …, pn(B)).
Stochastyczny model wyboru nazywany jest modelem umiarkowanej użyteczności, gdy istnieje rosnąca funkcja F: · → [0, 1], spełniająca warunki:
(i) F(0) = 0,5,
(ii) F(x) = 1 – F(–x),
taka, że

W zależności od zastosowanej metryki można otrzymać inną klasę modeli
umiarkowanej użyteczności. Najczęściej stosowana w tym przypadku metryka to
odległość Minkowskiego. Wówczas (dla 1 ≤ a < ∞)

W szczególności będzie to metryka euklidesowa:
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Model z metryką euklidesową nazywany jest modelem błądzącego (spacerującego) wektora (wandering vector model – WV model).
Bardzo ciekawą propozycją jest model Wilcoxa z 2007 roku33. Model nazywany jest modelem użyteczności kontekstowej (contextual utility). Odległość
między loteriami w tym modelu nie jest funkcją rozkładów prawdopodobieństw,
lecz zależy od kontekstów loterii danego problemu decyzyjnego. Definiowana
jest ona następująco:
d(A, B) = V(xmax) – V(xmin),
gdzie xmax i xmin to odpowiednio najwyższa i najniższa wypłata spośród możliwych
do uzyskania w loteriach A i B (bez uwzględniania wypłat o zerowych prawdopodobieństwach).
W koncepcji użyteczności kontekstowej zakłada się, że stochastyczny wpływ
percepcji na różnicę użyteczności loterii jest korygowany przez rozrzut użyteczności możliwych do uzyskania wypłat rozważanych loterii. Gdy analiza ograniczona
jest do problemów decyzyjnych, które są zdefiniowane na tym samym kontekście,
wtedy model użyteczności kontekstowej sprowadza się do modelu mocnej użyteczności. Oznacza to, że prognoza modelu mocnej użyteczności dla pojedynczego kontekstu będzie taka sama jak dla modelu użyteczności kontekstowej.
Modele umiarkowanej użyteczności spełniają stochastyczną przechodniość
stopnia pośredniego (MST)34.
Wydaje się, że w odniesieniu do klasy modeli stałej użyteczności jeszcze
nie wszystko zostało powiedziane. Wciąż trwają badania nad własnościami tych
modeli. Pojawiają się nowe koncepcje. Podobnie jest z trzecią grupą modeli – modelami losowych preferencji, chociaż wydaje się, że w tej grupie mniejszy jest
potencjał do powstawania nowych koncepcji.
4.3. Losowe preferencje
Model losowych preferencji (the random preference model – RP), w wersji prezentowanej przez Grahama Loomesa i Roberta Sugdena35 (1995), jest
33
Opublikowany w roku 2009. N.T. Wilcox, Stochastically more risk averse: A contextual
theory of stochastic discrete choice under risk, „Journal of Econometrics” 2009 [In Press, Corrected
Proof:-, Online], dostępny w Internecie: http://www.sciencedirect.com/science/article/B6VC04XFGJHD-6/2/3ec2c6602cf6f06da00c0bb737503074, dostęp: 12 października 2010 r.
34
N.T. Wilcox, Stochastic models…, s. 228.
35
G. Loomes, R. Sugden, Incorporating a Stochastic Element into Decision Theories,
„European Economic Review” 1995, Vol. 39, s. 641-648.
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uogólnieniem modelu losowej użyteczności, omówionego przez Beckera i innych36. Losowość występuje tu na etapie wyboru relacji preferencji (dana osoba
nie jest pewna swoich preferencji wobec określonych działań). Preferencje są
w tej teorii określane przez zbiór czynników. W zależności od czynników branych
pod uwagę, preferencje w stosunku do dostępnych działań będą się zmieniać37.
W modelu losowych preferencji zakłada się, że każdy podmiot ma wiele
deterministycznych relacyjnych systemów preferencji. Stojąc przed każdym problemem decyzyjnym osoba najpierw losowo wybiera jeden z systemów relacyjnych, a następnie na jego podstawie dokonuje wyboru38. Przy każdym kolejnym
wyborze z tej samej pary loterii dana osoba wybiera nowy wektor parametrów
strukturalnych, dla którego funkcja użyteczności odzwierciedla „wylosowaną”
relację preferencji. Na jego podstawie obliczane są użyteczności loterii.
Wektor parametrów strukturalnych będzie oznaczany symbolem β. Przykładowo, jeżeli z założenia analizowane są funkcje użyteczności typu CRRA postaci
U(x) = a · xb, to dla funkcji użyteczności postaci
wektorem parametrów jest β = (1, 1/4).
Model losowych preferencji można zdefiniować następująco. Niech Δ oznacza taki zbiór wektorów parametrów, dla których użyteczność loterii A jest większa od użyteczności loterii B:
Δ(A, B) = {β : V(A|β) – V(B|β) ≥ 0}.
gdy

Stochastyczny model wyboru nazywamy modelem losowych preferencji,
P(A, B) = Pr (β ` Δ(A, B)).

Prawdopodobieństwo wyboru w tym modelu jest więc prawdopodobieństwem, że wybrany (wylosowany) w danej chwili wektor parametrów β należy
do zbioru Δ.
Niewątpliwą słabością modeli losowych preferencji jest to, że nie spełniają
przechodniości stochastycznej. Następujący przykład pokazuje, że model RP nie
spełnia słabej stochastycznej przechodniości oraz że nie ma na to wpływu przechodniość struktury.
Niech preferencje pewnego podmiotu względem trzech loterii C, D, E realizowane są przez trzy równie prawdopodobne liniowe (a zatem przechodnie) uporządkowania: CDE, DEC i ECD, gdzie każdy porządek jest od najlepszej loterii
do najgorszej. Dalej rozważane są problemy decyzyjne: {C, D}, {D, E} i {C, E}.
Wówczas zgodnie z ustalonymi porządkami odzwierciedlającymi możliwe preferencje tej osoby otrzymuje się P(C, D) = 2/3 (w dwóch z trzech relacji loteria C
36
37
38

G.M. Becker i in., wyd. cyt., s. 42-43.
G. Loomes i in., wyd. cyt., s. 106.
Tamże, s. 104.
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jest preferowana nad loterię D) oraz P(D, E) = 2/3, ale P(C, E) = 1/3, co narusza
słabą stochastyczną przechodniość oraz oczywiście także średnią i silną stochastyczną przechodniość.
Model losowych preferencji wyrasta z intuicyjnej koncepcji dotyczącej procesu decyzyjnego. Wydaje się ona w pełni uzasadniona, jednakże jego aplikacja
pociąga za sobą rezygnację z przechodniości stochastycznej. Mimo tej wady
modelu, jest on często wykorzystywany przy analizie wyników badań eksperymentalnych.
Model RP może być interpretowany jako zgodny z koncepcją, że ludzkie
preferencje są z natury zmienne i nieprecyzyjne. W jednej chwili decydent może
zachowywać się zgodnie z teorią źródłową, a w innym momencie już nie. Preferencje mogą nie być rozpoznane precyzyjnie. Uwzględnianie braku precyzji
w określaniu preferencji różni ten model od poprzednich, w których preferencje
były sumą preferencji rzeczywistych i błędu39.

Podsumowanie
Przedstawione trzy grupy modeli nie zamykają tematyki modelowania stochastycznego wyboru w warunkach ryzyka. Modelowanie stochastyczne w teorii
podejmowania decyzji jest dziedziną wciąż żywą. Mimo że od powstania tej
koncepcji w latach trzydziestych (XX w.) dużo problemów badawczych zostało
podjętych i znaleziono ich rozwiązania, to nadal pozostaje wiele wymagających
rozważenia. Teoria ta jest wciąż w trakcie tworzenia i jakakolwiek próba klasyfikacji czy podsumowania będzie z konieczności niepełna.
Można wyobrazić sobie nowe kierunki tworzenia modeli stochastycznych.
W opisanych modelach stochastycznych preferencji losowość była wprowadzana
do relacji preferencji albo jako składnik losowy do preferencji deterministycznych, albo poprzez założenie o losowości preferencji. Można sobie wyobrazić,
że losowość może dotknąć też ocenę prawdopodobieństw. Wówczas byłyby losowe oceny prawdopodobieństw w modelu użyteczności oczekiwanej lub wagi
decyzyjne w modelu RDEU. Tego typu założenia są punktem wyjścia dla teorii
nazywanej decision field theory.
Innym pomysłem jest wprowadzanie dodatkowych założeń odnośnie do
losowości wyborów, popartych intuicją dotyczącą pomyłek, niepewności czy
wahania przy wybieraniu. Przykładowo Pavlo R. Blavatskyy40 proponuje model
G. Loomes, R. Sugden, Testing..., s. 583-584.
P.R. Blavatskyy, Stochastic expected utility theory, „Journal of Risk and Uncertainty” 2007,
Vol. 34, s. 259-286.
39
40
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mocnej użyteczności, w którym wprowadzone zostaje dodatkowe założenie dla
składnika losowego – założenie o obcięciu „nielogicznych” błędów. Wynika to
z intuicyjnego wniosku, że szum nie powinien przekraczać maksymalnej różnicy
użyteczności (różnicy użyteczności wypłaty najwyższej i najniższej). Model ten
wprowadza więc założenia nie do miejsca powstawania losowości, ale do samej
natury losowości.
To są jedynie przykłady nowych modeli z ostatnich lat. Badania w tym zakresie są wciąż prowadzone i wydaje się, że pobudzane są rozwojem metod weryfikacji modeli na podstawie badań eksperymentalnych. Pozostaje też przestrzeń
do analiz teoretycznych. W artykule przedstawiono analizy dotyczące spełnienia
przez modele przechodniości stochastycznej. Spośród prezentowanych modeli
przechodnie w sensie stochastycznym będą wszystkie prognozy modeli stałej
użyteczności, warunku tego zaś nie spełniają modele użyteczności losowej. Natomiast specyfikacje stochastyczne oparte na modelach z drganiami dziedziczą
przechodniość po strukturze zastosowanej w specyfikacji.
Z teoretycznego punktu widzenia często przyjmuje się, że model stochastyczny prawidłowo opisujący wybory w warunkach ryzyka powinien spełniać stochastyczną przechodniość, przynajmniej najsłabszego typu. Często postuluje się, że
niespełnienie tej własności jest podstawą do odrzucenia modelu. W rzeczywistości jednak wydaje się, że zdolność wyjaśniania wyników badań i trafność prognoz
są bardziej cenionymi cechami modelu.
Warto też wspomnieć o zastosowaniach modeli opisanych w artykule. Poza
oczywistym, jakim jest badanie i wyjaśnianie wyborów w warunkach ryzyka, rozwój tych modeli związany jest z badaniem prawdopodobieństwa subiektywnego.
Od początku rozwój rachunku prawdopodobieństwa subiektywnego związany był
z teorią wyboru w warunkach niepewności. Samo prawdopodobieństwo subiektywne interpretowane jest jako kwantyfikacja niepewności określonego decydenta. Opisane modele stochastyczne mogą być stosowane do wyznaczania niepewnych sądów o szansach zdarzeń w teorii wyboru w warunkach niepewności41.
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Wybór wzorcowych proporcji
dla pomiaru zrównoważonego wzrostu
społeczno-gospodarczego w Polsce

Streszczenie. W artykule przedstawiono kolejno cechy charakterystyczne dla dobrego wzorca, by zdecydować, że wzorców dla zrównoważonego społeczno-ekonomicznego
wzrostu należy poszukiwać w krajach „szczęśliwych społeczeństw” (Dania, Norwegia).
Na przykładzie rynku pracy jako elementu zrównoważonego społeczno-ekonomicznego
wzrostu dokonano wyboru i przekształceń cech opisujących ten rynek oraz przedstawiono
sytuację w Polsce na tle duńskiej i norweskiej ścieżki proporcjonalnego wzrostu.
Słowa kluczowe: zrównoważony wzrost społeczno-gospodarczy, ścieżka proporcjonalnego wzrostu, wzorce, rynek pracy

Uwagi wstępne
W roku 2008 na konferencji Wyższej Szkoły Bankowej na temat metod ilościowych w ekonomii wygłosiłam referat pt. O zrównoważonym wzroście społeczno-gospodarczym1, w którym rozważałam problem zawarty w pytaniu: co to
S. Bartosiewicz, O zrównoważonym wzroście społeczno-gospodarczym, „Zeszyty Naukowe
WSB we Wrocławiu” 2009, nr 11, s. 7-14.
1
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znaczy zrównoważony wzrost społeczno-gospodarczy? Nie chcę się w dwa lata
później powtarzać, tym bardziej że mam wielu tych samych słuchaczy, a referat
został opublikowany. Przypomnę tylko, że mówienie o zrównoważonym wzroście ma sens tylko wtedy, kiedy wiemy, co to są wzorcowe proporcje pomiędzy
cechami opisującymi złożone zjawisko społeczne lub gospodarcze będące przedmiotem badania. Właśnie dwa lata temu poszukiwałam u słuchaczy odpowiedzi
na pytanie, skąd wziąć wzorcowe proporcje? Ponieważ odpowiedzi nie otrzymałam, sama zdecydowałam, że należy ich szukać w krajach, których obywatele
są zadowoleni z tego, co mają, czyli – mówiąc nieco górnolotnie – uważają się
za „szczęśliwych”. Tę decyzję zawdzięczam właściwie pani profesor Marii Cieślak, która zwróciła moją uwagę na kraje skandynawskie, a przede wszystkim na
Danię. W maju 2010 roku natknęłam się w czasopiśmie „Przegląd” na artykuł
pt. Ziemia obiecana leży na północy2, bardzo ciepło wyrażający się o Norwegii,
postanowiłam przeto wybrać te dwa kraje jako alternatywne wzorce dla polskiego
rynku pracy, jako fragmentu zrównoważonego wzrostu społeczno-gospodarczego
w Polsce.
Polskich obywateli nie można niestety nazwać zadowolonymi. Profesor Janusz Tazbir nawet mówi, że „Polacy uważają się za najbardziej nieszczęśliwą nację na ziemi”. Cytat pochodzi z „Gazety na święto”, a ja cytuję za „Przeglądem”
nr 23 z 13 czerwca 20103. W tym samym numerze „Przeglądu” znajduje się też
ciekawy artykuł Artura Zawiszy pt. Polacy w dołku4 z podtytułami: Niepewność
losu, Bieda i brak perspektyw, Wykluczenie, Kłopoty z leczeniem, uzasadniający
zdanie prof. Tazbira.

1. Cechy charakterystyczne dobrego wzorca
Wybór jako wzorca raju dla obywateli każe mi jako najważniejszą cechę dobrego wzorca przyjąć stabilizację gospodarczo-społeczną, którą można zmierzyć
za pomocą wskaźników proporcjonalności między cechami, opisującymi dane
zjawisko społeczno-gospodarcze. Jeżeli te wskaźniki w pewnym przedziale czasowym będą wykazywały bardzo niewielką zmienność, to wybrany ze względu na
dobrą jakość życia kraj może stanowić dla Polski wzór, do którego trzeba dążyć.
Cechy opisujące w tym referacie rynek pracy wybrałam subiektywnie, mimo że
dwa lata temu postulowałam, aby powołać Radę Mędrców, która korzystając z takich praw, jakie ma w Polsce Trybunał Konstytucyjny decydowałaby o zbiorze
K. Kapiszewski, Ziemia obiecana leży na północy, „Przegląd” nr 17 z 3 maja 2010, s. 26-28.
J. Tazbir, „Gazeta na święto”, mój cytat z „Przeglądu” nr 23 z 13 czerwca 2010, s. 3.
4
A. Zawisza, Polacy w dołku, „Przegląd” nr 23 z 23 czerwca 2010, s. 28-29.
2
3
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obowiązujących cech. Przyznaję, że zmieniłam w tym względzie zdanie. Uważam teraz, że subiektywizm mający encyklopedyczną definicję o posmaku pejoratywnym w nauce jest nieunikniony, bez niego bowiem nie byłoby naukowego
postępu. Jak zwykle bywa, stosowany subiektywizm wyboru cech jest niestety
limitowany możliwościami dotarcia do w miarę wiarogodnych, porównywalnych,
rzetelnych informacji liczbowych o wartościach tychże cech.
Zastosowana metoda porównania sytuacji rynku pracy w Polsce w porównaniu z wzorcami wymaga, aby wszystkie cechy opisujące badany fragment
zrównoważonego wzrostu były symulantami. Stąd uzyskane z baz danych informacje muszą podlegać przekształceniom, a mianowicie destymulanty i nominanty
muszą być zamienione na stymulanty. Zwracam uwagę, że i tu odegra dużą rolę
subiektywizm, przejawiający się w dowolnym wyborze metod tych zamian.
I wreszcie wzorzec jest dobry, jeżeli wszystkie wybrane cechy mają w nim
wartości wyższe od występujących w Polsce. Jest to oczywiste – przecież mamy
stwierdzić, co i w jakim stopniu w polskim rynku pracy trzeba poprawić, aby zbliżyć się do „ziemi obiecanej”. Ten ostatni warunek jakości danych wzorcowych
wynika z zastosowanej przeze mnie metody parametrycznego równania prostej
w przestrzeni wielowymiarowej, która w moich badaniach stanowi ścieżkę zrównoważonego wzrostu badanego złożonego zjawiska społeczno-ekonomicznego.

2. Wybór oraz przekształcenia cech opisujących rynek pracy
Korzystałam przy wyborze cech z bazy danych OECD (Organization of Economics Colaboration and Development)5. Badany przedział czasowy to lata 2000-2008, którym nadano numery t = 1, 2 , …, 9. Wybranym cechom nadałam symbol
Yi (i = 1, 2, …, 6). Ich definicje podaję poniżej:
Y1 – udział pracujących w odniesieniu do liczby ludności w wieku 15-64
w % (symulanta),
Y2 – stopa bezrobocia wśród ludności w wieku 15-64 w % (destymulanta),
Y3 – stopa bezrobocia młodzieży w wieku 20-24 w % (destymulanta),
Y4 – wskaźnik łańcuchowy przeciętnego miesięcznego nominalnego wynagrodzenia w % (posłuży po przekształceniach jako symulanta),
Y5 – wskaźnik łańcuchowy przeciętnego miesięcznego realnego wynagrodzenia w % ( posłuży po przekształceniach jako stymulanta),
Y6 – wskaźnik samozatrudnienia jako % od ogólnej liczby zatrudnionych
(nominanta).

5

Dane z bazy OECD.
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Wszystkie wybrane cechy poza Y1 wymagają przekształcenia. Przekształconym cechom nadam symbol Xi (i = 2, 3, 4, 5, 6). Dla porządku przemianuję też
cechę Y1 na X1 bez żadnych zmian.
Cechy Y2 oraz Y3 zostaną zamienione na stymulanty X2 oraz X3 za pomocą
prostych obliczeń:
X2 = 100% – Y2 ,
X3 = 100% – Y3 .

(1)
(2)

Otrzymane w ten sposób liczbowe informacje wyrażają udział „niebezrobotnych” w swoich grupach wiekowych, czyli jeżeli chodzi o cechę X2, jest to
procent pracujących i nieaktywnych zawodowo (np. kobiety prowadzące swoje
gospodarstwo domowe i wychowujące swoje potomstwo lub renciści), ale niezarejestrowanych jako bezrobotni w grupie ludności mającej wiek 15-64 lat. Natomiast cecha X3 jest przybliżonym szacunkiem udziału procentowego studiujących
na wyższych uczelniach, tj. ludzi w wieku 20-24. Oczywiście i w tej grupie ludności mogą znaleźć się pracujący oraz nieaktywni zawodowo.
Przekształcenia cech dotyczących wynagrodzeń wymagały zdobycia dodatkowych informacji oraz po ich uzyskaniu bardziej skomplikowanych rachunków,
by im zapewnić wartości spełniające warunki dobrego elementu wzorców. Zdobycie potrzebnych dodatkowych informacji udało się częściowo. Potrzebne były
bowiem dane dotyczące przeciętnych miesięcznych wynagrodzeń wyrażonych
w dolarach USA dla Danii, Norwegii, no i w ostateczności Polski (dla późniejszych porównań sytuacji rynku pracy w Polsce ze stanem tego rynku w krajach
obranych za wzorcowe). Uzyskałam dla każdego kraju tylko szczątkowe dane
w tym zakresie. Oto one:
– Dania
– rok 2000 – 2875,73 USD (symbol X4, t = 1)6,
– Norwegia – rok 2004 – 2116,30 USD (symbol X4, t = 5),
– Polska
– rok 2006 – 848,00 USD (symbol X4, t = 7).
Przeliczanie walutowe wynagrodzeń następowało według rocznego kursu
urzędowego, w związku z czym dane nie są w pełni porównywalne, chociaż
dają jakieś przybliżone wyobrażenie o sytuacji rynku pracy w badanych krajach. Konstrukcja cech X4 polegała na wykorzystaniu cechy Y4 w następujący
sposób:
– dla Danii:
X4, t = 2 = X4, t = 1 × Y4, t = 2 /100,
X4, t = 3 = X4, t = 2 × Y4, t = 3 /100,
…
X4, t = 9 = X4, t = 8 × Y4, t = 9 /100,
6

Dane z bazy OECD.

(3)
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– dla Norwegii:
X4, t = 6 = X4, t = 5 × Y4, t = 6 /100,
…
X4, t = 9 = X4, t = 8 × Y4, t = 9 /100,

(4)

X4, t = 4 = X4, t = 5 /Y4, t = 5 × 100,
…
X4, t = 1 = X4, t = 2 /Y4, t = 2 × 100.

(5)

oraz

Dla Polski stosujemy sposób podany dla Norwegii z tym, że w pierwszej turze
(wzór (3)) zaczynamy od obliczenia X4, t = 8, a w drugiej (wzór (5)) od X4, t = 6.
W budowie cechy X5 wykorzystujemy obliczoną cechę X4 oraz znane z pierwotnej bazy danych cechy Y4 i Y5 następująco:
X5, t = j = X4, t = j /Y4, t = j × Y5, t = j, j = 1, 2 …, 9.

(6)

Cecha Y6 wydaje się stymulantą, dotyczy bowiem samozatrudnienia, a więc
świadczy niejako o przedsiębiorczości osób, które chcą pracować na własny rachunek. Ale dane bazy OECD wykazały prawie trzykrotnie wyższy udział samozatrudniających się w Polsce niż w krajach „szczęśliwych”. Wydaje mi się przeto,
że w Polsce ta duża liczba przedsiębiorczych wynika z faktu, że w naszym kraju
są zbyt wysokie koszty pracy, a to skłania pracodawców do zmuszania niektórych
pracowników do podjęcia pracy na własny rachunek. Potwierdzają to dane z bazy
OECD7. Koszty pracy, czyli tak zwany klin podatkowy wynosi w Danii w badanym przedziale czasowym około 33% przeciętnego wynagrodzenia, w Norwegii
procent ten wynosi 31, a Polsce około 41. W związku z powyższymi uwagami
przyjęłam, że cecha ta jest nominantą, że istnieje jakiś pułap udziału samozatrudniających się, powyżej którego cecha ta staje się destymulantą. Założyłam
więc, że ten pułap występuje w krajach „ziemiach obiecanych” i wynosi około
9% w Danii i 8% w Norwegii. Ponieważ jednym z warunków dobrego elementu
wzorca jest wymaganie, aby wartość cechy we wzorcu była wyższa niż w badanym obiekcie (u nas w Polsce), dokonałam zamiany cechy Y6 na stymulantę X6
według wzoru:
X6 = 100% – Y6.

(7)

Cecha X6 to procentowy udział zatrudnionych ogółem pomniejszony o udział
samozatrudniających się.
Dokonane wyżej przekształcenia cech sprawiły, że spełniają one dwa warunki dobrej jakości elementów wzorca, są bowiem symulantami oraz ich wartości
są wyższy niż te, które występują w porównywanym obiekcie, tj. Polsce. Został
7

Dane z bazy OECD.
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jeszcze do sprawdzenia stopień stabilności rynku pracy w krajach wzorcowych.
Sprawdzenia tego warunku dokonałam za pomocą obliczenia wskaźników proporcjonalności WPi o postaci: Xi /Xi+1 lub Xi /Xi–1. Nagłówki podanych niżej tabel
wyjaśnią opisany sposób wyraźniej. Wskaźniki te liczone są dla Danii i Norwegii
w poszczególnych latach badanego przedziału czasowego. Dla powstałych w ten
sposób wektorów wskaźników obliczono odchylenie standardowe Si , jako miernik zmienności. Jeżeli w krajach wzorcowych Si będą bliskie zeru, to rynek pracy
jest w nich ustabilizowany, bo proporcje miedzy cechami można uznać za stałe.
Tabela 1. Zmienność wskaźników proporcjonalności cech rynku pracy w Danii
WPi

X1/X2

X1/X3

X1/X^4

X1/X^5

X1/X6

S1

0,028777

0,000000

0,000000

0,027354

0,000000

WPi

X2/X1

X2/X3

X2/X^4

X2/X^5

X2/X6

S2

0,1

0

0

0

0

WPi

X3/X1

X3/X2

X3/X^4

X3/X^5

X3/X6

S3

0,1

0

0

0

0

WPi

X^4/X1

X^4/X2

X^4/X3

X^4/X^5

X^4/X6

S4

0,1

0

0

0

0

WPi

X^5/X1

X^5/X2

X^5/X3

X^5/X^4

X^5/X6

S5

0,1

0

0

0

0

WPt

X6/X1

X6/X2

X6/X3

X6/X^4

X6/X^5

S6

0,1

0

0

0

0

Ź r ó d ł o: obliczenia własne.

Tabela 2. Zmienność wskaźników proporcjonalności cech rynku pracy w Norwegii
WPi

X1/X2

X1/X3

X1/X^4

X1/X^5

X1/X6

S1

0,017978

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

WPi

X2/X1

X2/X3

X2/X^4

X2/X^5

X2/X6

S2

0,1

0

0

0,1

0

WPi

X3/X1

X3/X2

X3/X^4

X3/X^5

X3/X6

S3

0

0

0

0,1

0

WPi

X^4/X1

X^4/X2

X^4/X3

X^4/X^5

X^4/X6

S4

0,1

0

0

0,1

0

WPi

X^5/X1

X^5/X2

X^5/X3

X^5/X^4

X^5/X6

S5

0,1

0,1

0,1

0

0

WPt

X6/X1

X6/X2

X6/X3

X6/X^4

X6/X^5

S6

0,1

0

0

0

0

Ź r ó d ł o: obliczenia własne.
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Jak widać, wskaźniki proporcjonalności cech mają w obu wybranych krajach
wartość bardzo bliską zera (w pierwszych wierszach tabel 1 i 2 pokazałam dokładniejsze wyniki w celu pokazania, że żaden wskaźnik nie przekracza wartości
0,1, a właściwie jest mniejszy od 0,1), co oznacza, że proporcje między wybranymi cechami są stabilne w czasie i tym samym spełniają warunek dobrego wzorca.
Rynek pracy w Danii i Norwegii jest ustabilizowany. Wyjaśnienia wymagają
jeszcze symbole X^4 oraz X^5. Są to roczne przyrosty wynagrodzeń nominalnych
i realnych, czyli wartości:
X^4, t = j = X4, tji – X4, tji – 1 ,
X^5, t = j = X5, t = j – X5, tji – 1 .

(8)
(9)

W Polsce zróżnicowanie proporcji między wybranymi cechami nie wykazuje stabilizacji, obliczone odchylenia standardowe Si przyjmują znacznie wyższe
wartości (do 0,5).

3. Sytuacja rynku pracy w Polsce na tle ścieżek
proporcjonalnego wzrostu
według duńskiego i norweskiego wzorca
Wzorce są sześcioelementowymi wektorami wartości cech od X1 do X6 dla
Danii i Norwegii. Wartości te są następujące: cechy X1, X2, X3 oraz X6 to średnie
wartości cech z badanego przedziału czasowego; natomiast dla cech X4 i X5 wybrano maksymalne wartości cech ze względu na niewielki trend wzrostowy przeciętnych miesięcznych wynagrodzeń nominalnych i realnych. W tabeli 3 podano
oba wektory elementów wzorca Xwi:
Tabela 3. Wzorcowe wartości wybranych cech
Xwi

i=1

i=2

i=3

i=4

i=5

i=6

Dania

63,9

63,9

91,8

2,94

2,81

2,81

Norwegia

55,6

55,6

82,0

3,73

3,59

92,4

Ź r ó d ł o: obliczenia własne.

W ten sposób powstały dwie alternatywne ścieżki proporcjonalnego wzrostu
rynku pracy, jako dwie proste w przestrzeni sześciowymiarowej przechodzące
przez początek układu i punkty wzorcowe Xwi dla wzorca duńskiego i norweskiego. Jak na tym tle wygląda sytuacja rynku pracy w Polsce? Przedstawimy to
w tabelach i wykresach. Tabela 4 podaje wartości wybranych cech Xi w latach
2000-2008 w Polsce.
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Tabela 4. Cechy rynku pracy w Polsce
Lata

Nr roku

X1

X2

X3

X4

X5

X6

2000

1

24,5

83,8

69,2

0,60

0,55

72,6

2001

2

22,1

81,7

72,9

0,68

0,64

72,0

2002

3

20,0

80,0

74,6

0,74

0,72

71,9

2003

4

19,6

80,3

74,5

0,75

0,75

72,7

2004

5

20,0

81,0

75,9

0,79

0,76

73,3

2005

6

20,9

82,2

79,9

0,82

0,80

74,2

2006

7

24,0

86,2

79,3

0,85

0,83

75,6

2007

8

25,8

90,4

81,7

0,92

0,90

76,5

2008

9

27,3

92,8

82,0

0,98

0,96

77,1

Ź r ó d ł o: obliczenia własne.

Odległość polskiego rynku pracy (na wykresie nazwa tej odległości to Delta Xi)
od duńskiej i norweskiej ścieżki proporcjonalnego wzrostu przedstawiają wykresy 1-6.
Obserwacja poniższych wykresów wskazuje na brak zależności od czasu
odległości danych z Polski od obu ścieżek proporcjonalnego wzrostu. Jest to
niewątpliwie skutkiem tego, że stan rynku pracy w Polsce nie jest ustabilizowany. Wspomniałam o tym w ostatnim akapicie trzeciego punktu referatu. Między
obu ścieżkami proporcjonalnego wzrostu występują też różnice wynikające ze
struktury wektorów opisujących punkty wzorcowe. Stąd w niektórych cechach
dalej Polsce do Danii niż Norwegii i na odwrót. Jest to łatwe do prześledzenia na
wykresach.
Wykres 1. Delta X1

Ź r ó d ł o: obliczenia własne.

Wykres 2. Delta X2

Ź r ó d ł o: obliczenia własne.

Wybór wzorcowych proporcji dla pomiaru zrównoważonego wzrostu społeczno-gospodarczego

Wykres 3. Delta X3

Ź r ó d ł o: obliczenia własne.

Wykres 5. Delta X5

Ź r ó d ł o: obliczenia własne.
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Wykres 4. Delta X4

Ź r ó d ł o: obliczenia własne.

Wykres 6. Delta X6

Ź r ó d ł o: obliczenia własne.

Interesujące są odchylenia wartości polskich cech rynku pracy od obu wzorców. Powstają one przez odjęcie wartości polskich cech (patrz tab. 4) od wartości
wzorcowych pokazanych w tabeli 3. Znowu odchylenia te pokażę graficznie
oddzielnie dla wzorca duńskiego (wykresy nr 7-12) i norweskiego (wykresy
13-18). Nadaję tym odchyleniom nazwę Etai .
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a) Porównanie z wzorcem duńskim:
Wykres 7. Liniowy trend:
Eta1 = 45,60 – 1,37t (R2 = 0,88)

Ź r ó d ł o: obliczenia własne.

Wykres 9. Liniowy trend:
Eta3 = 22,78 – 1,54t (R2 = 0,94)

Ź r ó d ł o: obliczenia własne.

Wykres 11. Liniowy trend:
Eta5 = 2,27 – 0,05t (R2 = 0,95)

Ź r ó d ł o: obliczenia własne.

Wykres 8. Liniowy trend:
Eta2 = 24,50 – 2,28t (R2 = 0,90)

Ź r ó d ł o: obliczenia własne.

Wykres 10. Liniowy trend:
Eta4 = 2,37 – 0,04t (R2 = 0,98)

Ź r ó d ł o: obliczenia własne.

Wykres 12. Liniowy trend:
Eta6 = 20,56 – 0,67t (R2 = 0,88)

Ź r ó d ł o: obliczenia własne.
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b) Porównanie z wzorcem norweskim:
Wykres 13. Liniowy trend:
Eta1 = 41,28 – 1,37t (R2 = 0,88)

Ź r ó d ł o: obliczenia własne.

Wykres 15. Liniowy trend:
Eta3 = 13,03 – 1,54t (R2 = 0,94)

Ź r ó d ł o: obliczenia własne.

Wykres 17. Liniowy trend:
Eta5 = 1,86 – 0,05t (R2 = 0,95)

Ź r ó d ł o: obliczenia własne.

Wykres 14. Liniowy trend:
Eta2 = 25,43 – 2,28t (R2 = 0,99)

Ź r ó d ł o: obliczenia własne.

Wykres 16. Liniowy trend:
Eta4 = 1,92 – 0,04t (R2 = 0,97)

Ź r ó d ł o: obliczenia własne.

Wykres 18. Liniowy trend:
Eta6 = 21,78 – 0,67t (R2 = 0,88)

Ź r ó d ł o: obliczenia własne.
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Wszystkie trendy mają znakomitą jakość, bo współczynniki determinacji R2
są bliskie jedności, a wszystkie oceny parametrów są istotne na poziomie istotności mniejszym od 0,01 (według testu Studenta). Wszystkie współczynniki kierunkowe trendów są ujemne, co oznacza, że w miarę upływu czasu polski rynek
pracy zbliża się zarówno do duńskiego, jak i norweskiego wzorca.
Interpretacja współczynników kierunkowych trendu (nadam im symbol a1
– odczytywać je należy ze wzorów w tytułach wykresów 7-18) jest następująca:
1) na wykresach 7 i 13 a1 oznacza przeciętne roczne zmniejszenie się oddalenia polskiego od wzorców ze względu na cechę X1, tj. wyraża, o jaki
procent rocznie zwiększa się w Polsce liczba zatrudnionych z populacji
w wieku 15-64 lat;
2) na wykresach 8 i 14 a1 dotyczy cechy X2, która – przypominam – powstała z przekształcenia stopy bezrobocia w procentowy udział niebezrobotnych (patrz wzór (1)); oznacza to, że a1 = –2,28 wyraża przeciętny
roczny procent zbliżania się do obu wzorców; ten współczynnik wyraża
przeto zmniejszanie się stopy bezrobocia w grupie populacji w wieku
15-64;
3) zmniejszanie się stopy bezrobocia młodzieży w wieku 20-24 przestawiają
trendy na wykresach 9 i 14, w których a1 = –1,54;
4) trendy przedstawione na wykresach 10 i 15, gdzie a1 = –0,04, wyrażają
tempo zbliżania się wynagrodzeń nominalnych do obu wzorców;
5) na wykresach 11 i 15 a1 = –0,05 dotyczy zachowania się odchylenia od
wzorców wynagrodzeń realnych;
6) na wykresach 12 i 18 a1 = –0,67 pokazuje zmniejszanie się w miarę upływu czasu wartości nominanty opisującej wymuszone samozatrudnienie
w Polsce tak, aby zbliżyło się do wyznaczonych wzorców.
Oczywiście tempo dochodzenia do obu wzorców jest identyczne, ale ze
względu na zróżnicowanie proporcji między cechami w obu wzorcach polski
rynek pracy zachowując dotychczasowe tempo dochodzenia do wzorców „goni
króliczka”, ale cel może osiągać tylko stopniowo, a zależy to od stosunku wyrazu
wolnego w trendach (a0) do bezwzględnej wartości współczynnika kierunkowego
(a1). Im ten stosunek ma wyższą wartość, tym – przyjmując mocne założenie, że
trend się nie zmieni – musi upłynąć więcej lat do dojścia do wartości wzorców.
Pokazane wykresy ilustrują to wyraźnie. Ile lat oczekiwania na dojście do „ziemi
obiecanej” Polskę czeka, pokazuje tabela 5:
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Tabela 5. Liczba lat oczekiwania na dojście polskiego rynku pracy do wzorców:
duńskiego i norwekiego
a0 /|a1| – 9

X1

X2

X3

X4

X5

X6

Wzorzec
duński

27

2

5

72

54

22

Wzorzec
norweski

21

2

0

17

28

24

Ź r ó d ł o: obliczenia własne.

Z danych tabeli widać, że bliżej nam do Norwegii niż do Danii.

Uwagi końcowe
Jaką należy zatem przyjąć strategię postępowania?
Po pierwsze – należy zdecydować się na jedną ścieżkę proporcjonalnego
wzrostu.
Po drugie – podjąć wysiłki jak najszybszego znalezienia się na tej ścieżce
(czyli dążyć do sprowadzenia wskaźników Delta Xi do zera we wszystkich wybranych cechach) oraz po trzecie – podążać tą ścieżką do wzorca. Wykresy 1-6
mogą służyć do podjęcia decyzji w zakresie wybrania ścieżki proporcjonalnego
wzrostu rynku pracy w Polsce. Bliżej nam do norweskiej ścieżki proporcjonalnego wzrostu w cechach X4, X5 i X6, a osiągnęliśmy już tę ścieżkę w cesze X2.
Trzeba więc przede wszystkim stworzyć warunki dla zwiększenia procentowego
udziału pracujących w grupie wiekowej 15-64 (cecha X1), co tym samym pozwoli
znaleźć dodatkowe miejsca pracy dla młodzieży (cecha X3), trzeba także zwiększyć odpowiednio wynagrodzenia (cechy X4 oraz X5) i zmniejszyć koszty pracy,
co spowoduje zmniejszenie wymuszonego samozatrudnienia (cecha X6). Pytanie,
jak te warunki stworzyć, pozostawiam na razie bez odpowiedzi.
Następnie trzeba już tylko stawiać coroczne zadania w postaci: w następnym
roku powinniśmy posunąć się w kierunku wzorca o – np. 5% we wszystkich wybranych cechach.
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Wykorzystanie stron internetowych
jako źródła informacji dla inwestorów

Streszczenie. Celem artykułu jest określenie wykorzystania stron internetowych
jako nośnika informacji w relacjach inwestorskich przez spółki giełdowe za pomocą
drzewa klasyfikacyjnego. Postawiono tezę, że spółki o wyższych wynikach finansowych
w większym stopniu wykorzystują ten nośnik informacji, umieszczając tam więcej informacji istotnych dla akcjonariuszy. Druga z postawionych tez mówi, że wykorzystanie stron internetowych w relacjach inwestorskich jest zróżnicowane w poszczególnych
sektorach przemysłu.
Słowa kluczowe: asymetryczna i poufna informacja, informacja i efektywność rynkowa; studia przypadków, spółki – finanse i zarządzanie, nadzór korporacyjny, informacja
i usługi internetowe

Wstęp
Na podstawie dostępnych informacji o przedsiębiorstwie akcjonariusze przewidują przyszłe ceny akcji. W ten sposób, kierując się przewidywaniami oraz doświadczeniem, kreują popyt na akcje.
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Spółki akcyjne podlegają przepisom prawa, które regulują zakres informacji
podawanych do publicznej wiadomości, a także sposób przekazywania informacji. Głównym dokumentem regulującym przepisy dotyczące obowiązków informacyjnych spółki jest ustawa Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi1 (z dnia 21 sierpnia 1997 r.).
Emitenci papierów wartościowych mają obowiązek dostarczania inwestorom
informacji o wszelkich zdarzeniach, mogących mieć istotny wpływ na cenę lub
wartość papieru wartościowego, w formie raportów bieżących i raportów okresowych (rocznych, półrocznych, kwartalnych, miesięcznych). Wszystkie raporty
muszą być przekazywane tam, gdzie notowane są papiery wartościowe, tj. do
Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, na Giełdę Papierów Wartościowych
w Warszawie lub na rynek pozagiełdowy oraz do Polskiej Agencji Prasowej
(z 20-minutowym opóźnieniem)2.
Spółki giełdowe mają obowiązek publikowania określonych informacji.
Jednakże mogą one również zastosować nieobligatoryjne wytyczne giełdy zawarte w kodeksach dobrych praktyk. Zgodnie z tymi wytycznymi, każda spółka
notowana na GPW powinna prowadzić stronę internetową, na której umieszcza
proponowane w kodeksach informacje istotne dla inwestorów. Od 1 stycznia
2009 r. spółki powinny prowadzić równolegle stronę internetową w języku angielskim.
W związku z wprowadzeniem tego przepisu, w pierwszym kwartale 2009 r.,
przeprowadzono badanie, którego celem było określenie wykorzystania strony
internetowej jako nośnika informacji w relacjach inwestorskich przez polskie
spółki giełdowe. Postawiono tezę, że spółki o wyższych wynikach finansowych
i wyższych wskaźnikach giełdowych w większym stopniu wykorzystują ten nośnik informacji, umieszczając tam więcej informacji istotnych dla bieżących i potencjalnych akcjonariuszy. Druga z postawionych tez mówi, że dostępność informacji na stronach internetowych jest czynnikiem wpływającym na zróżnicowanie
populacji spółek giełdowych w ujęciu sektorowym. Innymi słowy, wykorzystanie
stron internetowych w relacjach inwestorskich jest zróżnicowane w poszczególnych sektorach przemysłu.
Pierwszym zadaniem badawczym jest analiza dostępności informacji na stronach internetowych spółek. Następnym zadaniem badawczym jest skonstruowanie drzewa klasyfikacyjnego na podstawie uzyskanych danych. Przeprowadzono
1
Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi, ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r.,
Dz.U. nr 118, poz. 754. Ustawa ta weszła w życie z dniem 4 stycznia 1998 r. zastępując ustawę
z dnia 22 marca 1991 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi i funduszach
powierniczych w zakresie w niej uregulowanym (ustawa z dnia 22 marca 1991 r., Dz. U. nr 35,
poz. 155).
2
Strony internetowe Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, http://www.kpwig.gov.pl/
f1a1.htm, dostęp: 21 listopada 2008.
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również analizę wykorzystania stron internetowych w celu przekazywania informacji inwestorom w poszczególnych sektorach przemysłu.
Należy podkreślić, że rola wskaźnika wykorzystywania strony internetowej,
jako nośnika informacji, jest w istocie szersza. Wyraża on również skłonność
do nawiązania pewnej kontrolowanej interakcji pomiędzy przedsiębiorstwem
a obecnymi lub potencjalnymi inwestorami. W tym kontekście można mówić
o problemie asymetrii informacji, a podawane na stronach internetowych informacje działają jak sygnał, przekazywany podmiotom niedoinformowanym przez
podmiot posiadający przewagę informacyjną3.

1. Dostępność informacji na stronach internetowych spółek
W celu wyodrębnienia informacji istotnych dla akcjonariuszy, które powinny
znaleźć się na stronie internetowej każdej spółki giełdowej, dokonano analizy
kodeksów dobrych praktyk4. Na podstawie tych dokumentów wyodrębniono
zbiór podstawowych informacji, których umieszczenie na stronach internetowych
spółek giełdowych wpływa na poprawę przepływu informacji w relacjach inwestorskich (tab. 1).
Następnie przebadano spółki notowane na Warszawskiej Giełdzie Papierów
Wartościowych w latach 2008 i 2009, spełniające następujące kryteria doboru:
wszystkie polskie spółki giełdowe notowane na rynku podstawowym Warszawskiej GPW, posiadające działającą stronę internetową. W rezultacie próbę badawczą stanowiło 289 spółek (tab. 2).
3
M. Spence, Job Market Signaling, „Quarterly Journal of Economics” 1973, Vol. 87, No. 3,
s. 355-374.
4
Corporate Governance in Europe, Centre for European Policy Studies, 1995 [online],
dostępny w Internecie: http://www.ecgi.org/codes/documents/ceps_june1995.pdf, dostęp: 10 maja
2010; Dobre praktyki spółek notowanych na GPW, 2007 [online], dostępny w Internecie: http:
//www.corp-gov.gpw.pl/lad_corp. dostęp: 10 maja 2010; Dobre praktyki w spółkach publicznych
(2005), Komitet Dobrych Praktyk Forum – Corporate Governance, Warszawa 2004 [online],
dostępny w Internecie: http://www.pfcg.org.pl/kodeksy.htm, dostęp: 10 maja 2010; ICGN
Statement on Global Corporate Governance Principles, 2005 [online], dostępny w Internecie:
http://www.ethosfund.ch/pdf/Code_ICGN_principles_jul2005.pdf, dostęp: 10 maja 2010; Kodeks
nadzoru korporacyjnego (Kodeks Gdański), Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, 2002
[online], dostępny w Internecie: http://www.pfcg.org.pl/kodeksy.htm, dostęp: 10 maja 2010;
OECD Guidelines on Corporate Governance of State-Owned Enterprises, OECD, 2005 [online],
dostępny w Internecie: http://www.oecd.org/dataoecd/46/51/34803211.pdf, dostęp: 10 maja 2010;
The Combined Code on Corporate Governance, Financial Reporting Council, 2006 [online],
dostępny w Internecie: http://www.ecgi.org/codes/documents/frc_combined_code_june2006.pdf,
dostęp: 10 maja 2010; Zasady nadzoru korporacyjnego OECD, OECD, 2004 [online], dostępny
w Internecie: http://www.pfcg.org.pl/kodeksy.htm, dostęp: 10 maja 2010.
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Tabela 1. Informacje istotne dla akcjonariuszy
Informacje (zgodnie z wytycznymi)
1

informacje o niezależności członków walnego zgromadzenia

2

raporty roczne

3

statut spółki

4

regulamin funkcjonowania zarządu

5

regulamin funkcjonowania rady nadzorczej

6

życiorysy zawodowe członków organów spółki

7

informacje o transakcjach z podmiotami powiązanymi

8

informacje o transakcjach spółki z akcjonariuszami większościowymi

9

informacje o powiązaniach członków organów spółki z akcjonariuszami

10

szczegółowe informacje dotyczące walnego zgromadzenia

11

informacje bieżące i okresowe

12

informacje o wypłacie dywidendy

13

informacje o rodzajach akcji

14

informacje o systemach zarządzania ryzykiem

15

informacje o przestrzeganiu zasad nadzoru korporacyjnego

16

informacje o kosztach programów motywacyjnych

17

strona internetowa w języku angielskim

18

wyszukiwarka na stronie internetowej

Ź r ó d ł o: opracowanie własne na podstawie kodeksów dobrych praktyk.

Tabela 2. Liczba spółek w badanych sektorach
Skrót

N

Bankowy

ban

14

Budowlany

bud

Chemiczny

chem

Deweloperski

dew

Drzewny

drz

Elektromaszynowy

ele

Energetyczny

ene

2

Finansowy

fin

20

Handel detaliczny

had

Handel hurtowy

hah

Hotele i restauracje

hir

5

Sektor

Skrót

N

Informatyczny

inf

31

23

Przemysł lekki

lek

8

19

Materiały budowlane

mbu

14

9

Media

med

13

7

Metalowy

met

16

24

Paliwowy

pal

5

Przemysły inne

pin

4

Spożywczy

spo

17

18

Telekomunikacyjny

tel

6

24

Usługi inne

uin

10

Ogółem

–

Sektor

Ź r ó d ł o: opracowanie własne na podstawie www.gpw.pl, dostęp dnia 21.11.2008.
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Gdy pełna informacja znajdowała się na analizowanej stronie internetowej,
wówczas przyporządkowywano dla danej informacji wartość 1. Jeśli natomiast na
stronie internetowej brak było danej informacji lub umieszczona była wyłącznie
informacja odsyłająca do innych źródeł (inne strony internetowe, np. portali finansowych, przesłanie informacji tylko w odpowiedzi na pisemną prośbę itp.), to
wartość przyporządkowana wynosiła 0. W przypadku informacji niepełnej ustalano wartość 0,5. Wskaźnik informacji przyjął zatem następującą postać:

gdzie i = 1, …, 18 oraz
Następnie obliczono średnie wartości dla poszczególnych sektorów i przedstawiono je w postaci ułamkowej (tab. 3).
Tabela 3. Wartości poszczególnych składowych wskaźnika α
Sektor

Numer informacji
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

ban

0,68

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

0,64

0,43

0,54

0,93

1,00

0,71

0,86

0,32

0,75

0,25

0,96

0,93

bud

0,13

1,00

1,00

0,96

0,96

0,85

0,91

0,52

0,48
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Ź r ó d ł o: opracowanie własne na podstawie stron internetowych 289 spółek giełdowych.
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Wśród badanych sektorów najwyższymi wskaźnikami zawartości informacji
na stronach internetowych wyróżniły się sektory: bankowy, budowlany, telekomunikacyjny, paliwowy. Następnym etapem badania była analiza łącznego
wskaźnika wykorzystania stron internetowych w relacjach inwestorskich α jako
sumy opisanych wyżej 18 wskaźników.

2. Kształtowanie się wskaźnika wykorzystania
stron internetowych
W celu wyodrębnienia reguł kształtowania się wykorzystania stron internetowych zastosowano model dyskryminacyjny w postaci drzewa klasyfikacyjnego.
Tworzenie drzewa klasyfikacyjnego polega na nielosowym, obiektywnym podziale zbioru analizowanych spółek giełdowych na podzbiory. Podział ten zwany
jest rekurencyjnym, ponieważ stosuje się go wielokrotnie, rozpoczynając od
głównego zbioru, a następnie dzieląc powstałe podzbiory, aż do momentu osiągnięcia przez każdy podzbiór optymalnej homogeniczności ze względu na wartość zmiennej zależnej5.
Drzewo klasyfikacyjne jest więc grafem opisującym relacje pomiędzy podzbiorami zbioru obiektów, czyli spółek giełdowych spełniających określone kryteria. Znalezienie reguł czy też zmiennych wpływających na wskaźnik może dodatkowo pomóc w przypisaniu nierozpoznanych spółek do odpowiedniej klasy.
Tworzenie drzewa klasyfikacyjnego w ujęciu geometrycznym można przedstawić
jako dzielenie wielowymiarowej przestrzeni cech za pomocą hiperpłaszczyzn
na hipersześciany.
Dobór zmiennych o najlepszych właściwościach dyskryminacyjnych oraz podział ich wartości następuje według pewnych kryteriów oceny jakości podziału6.
Wyznacznikiem jakości danego podziału jest stopień homogeniczności uzyskanych
w wyniku podziału podzbiorów. W praktyce łatwiej jednak bada się heterogeniczność zbioru. W rezultacie, zamiast wyznaczania funkcji homogeniczności i jej maksymalizowania, wystarczy dobrać funkcję heterogeniczności, a następnie ją zminimalizować7. Funkcja taka mierzy zmianę poziomu heterogeniczności powstałą
w wyniku podziału zbioru S na k rozłącznych podzbiorów na podstawie cechy xm:

E. Gatnar, Nieparametryczna metoda dyskryminacji i regresji, Wydawnictwo Naukowe
PWN, Warszawa 2001, s. 21.
6
Tenże, Metody wyboru cech w nieparametrycznej analizie dyskryminacyjnej, „Prace Naukowe
AE we Wrocławiu, Taksonomia” 1999, Nr 6, s. 183-193.
7
Tenże, Nieparametryczna metoda…, s. 32.
5
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gdzie H(S) oznacza stopień heterogeniczności zbioru S, a p(k) – prawdopodobieństwo przynależności do k-tego obiektu. W rezultacie należy minimalizować
stopień heterogeniczności wszystkich podzbiorów, tj. H(Sk).
W poniższym badaniu przyjęto ocenę wykorzystującą kryterium miary odległości, czyli dystansu między podzbiorami. Dlatego jako funkcję heterogeniczności zastosowano wskaźnik zróżnicowania Giniego

gdzie pj|k – prawdopodobieństwo, że obiekt należący do j-tej klasy został błędnie
sklasyfikowany (w klasie k).
Przed stworzeniem drzewa klasyfikacyjnego należy również określić kryterium zatrzymania podziału8. W niniejszym badaniu przyjęto kryterium minimalnej liczebności podzbioru. Procedura podziału zostaje zatem zakończona, jeśli
podzbiór Sk osiągnie minimalną liczebność 15 obiektów (jeżeli podzbiór ma mniej
niż 15 elementów, to nie podlega dalszemu podziałowi).
Ocena jakości modelu dyskryminacyjnego (drzewa klasyfikacyjnego) opiera
się na precyzji, ocenianej przy użyciu zbioru testowego oraz na złożoności (wielkości i głębokości drzewa). W przypadku drzew klasyfikacyjnych, im większą
osiąga się precyzję (mniejszy błąd klasyfikacji), tym drzewo jest bardziej złożone
(większe i głębsze). Optymalne drzewo jest więc wynikiem kompromisu pomiędzy tymi kryteriami.
Gdy nie ma zbioru testowego, wówczas do oceny modelu wykorzystuje się
zbiór uczący9. Estymacja błędu klasyfikacji, przy wykorzystaniu całego zbioru
uczącego, nazywana jest oceną zastąpienia lub resubstytucji (resubstitution estimate):

gdzie B(k) oznacza liczbę błędnie sklasyfikowanych obiektów ze zbioru k.
W zastosowanym modelu jako kryterium jakości modelu przyjęto właśnie
ocenę resubstytucji (czyli procentu poprawnie sklasyfikowanych wartości). Stworzenie optymalnego drzewa może więc polegać na zaprogramowaniu kryteriów
zatrzymania podziału lub na modyfikacji istniejącego drzewa poprzez przycinanie i skracanie krawędzi lub agregację drzew10.
8
Sposoby zatrzymania podziału najczęściej odwołują się do: struktury podzbiorów, czyli
postaci drzewa (np. kryterium maksymalnej głębokości drzewa), liczebności podzbiorów
(wierzchołków drzewa) oraz należących do nich obiektów lub też wartości miary jakości podziału
albo wielkości błędu klasyfikacji. Tamże, s. 89.
9
Tamże, s. 90-97.
10
Tamże, s. 104.
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W celu nadania przejrzystości analizie dyskryminacyjnej, opartej na dużej
liczbie spółek giełdowych objętych badaniem (289 spółek), podzielono je na 10
klas. W rezultacie liśćmi drzewa klasyfikacyjnego będą liczby od 1 do 10 przyporządkowane ze względu na wartość wskaźnika wykorzystania strony internetowej
α do danej klasy Ki , gdzie i = 1, …, 10, w następujący sposób: klasa 1 – wartość
wskaźnika 0 ≤ α ≤ 0,1; klasa 2 – wartość wskaźnika 0,1 < α ≤ 0,2; …; klasa 10
– wartość wskaźnika 0,9 < α ≤ 1.
Rozkład wskaźnika wykorzystania strony internetowej α dla 10 klas zbliżony jest do rozkładu normalnego z niewielką asymetrią prawostronną. Najmniej
spółek przynależy do klas 1 i 2. W każdej z tych klas znajdują się zaledwie dwie
spółki, co oznacza, że tylko na stronach internetowych 4 spółek zamieszczona
była bardzo mała ilość informacji potrzebnych inwestorom, nie większa niż 20%
(α ≤ 0,2).
Wykres 1. Rozkład empiryczny wskaźnika α dla 10 klas

Ź r ó d ł o: opracowanie własne.

Ze wzrostem numeru klasy, a więc ze wzrostem wykorzystania strony internetowej do przekazywania informacji w relacjach inwestorskich rośnie (więcej
niż proporcjonalnie) liczba spółek. Najwięcej spółek, bo aż 92, należy do klasy 7,
a więc wskaźnik wykorzystania stron internetowych w relacjach inwestorskich α
dla nich wynosi 0,6 < α ≤ 0,7. Do skonstruowania drzewa klasyfikacyjnego, jako
potencjalne cechy dyskryminujące, przyjęto:
– przynależność sektorową,
– liczbę wyemitowanych akcji,
– kapitalizację,
– wartość księgową,
– wskaźnik C/Z (cena akcji/zysk z akcji),
– wskaźnik C/WK (cena/wartość księgowa),

Wykorzystanie stron internetowych jako źródła informacji dla inwestorów

–
–

53

stopę dywidendy,
zysk/stratę netto z działalności kontynuowanej przypadający na akcjonariuszy spółki,
– kapitał własny,
– liczbę miesięcy od pierwszego notowania na giełdzie do momentu badania,
– liczbę analityków sporządzających okresowe raporty na temat spółki
(analysts coverage),
– liczbę dużych akcjonariuszy,
– udział akcji w posiadaniu głównych akcjonariuszy,
– udział głosów na WZA w posiadaniu głównych akcjonariuszy,
– udział akcji rozproszonych (free float),
– udział głosów w posiadaniu największego akcjonariusza,
– udział głosów głównych akcjonariuszy zewnętrznych poza grupą kapitałową i rodziną,
– udział akcji będących w posiadaniu członków zarządu (powyżej 5%).
Zgodnie z algorytmem, na każdym poziomie drzewa została wybrana cecha
dyskryminacyjna, której wartość najlepiej dzieli populację badaną na dwa zbiory.
Oznacza to, że elementy każdego zbioru są w najwyższym możliwym do uzyskania stopniu homogeniczne. Wartość cechy dyskryminacyjnej, opisanej na danym
węźle drzewa, przyporządkowana jest do zbioru znajdującego się zawsze po lewej
stronie, poniżej węzła. Drzewo klasyfikacyjne dla 10 klas spółek giełdowych, według wskaźnika wykorzystania stron internetowych w zakresie relacji inwestorskich α, przycięte na poziomie 7 przedstawiono na wykresie 2.
Zgodnie z rezultatami przeprowadzonej za pomocą drzewa klasyfikacyjnego
analizy, można stwierdzić, że do wyznaczonych na podstawie drzewa klasyfikacyjnego najważniejszych cech, dzielących populację na najbardziej jednorodne
pod względem wskaźnika α (czyli pod względem wykorzystania stron internetowych w relacjach inwestorskich) zbiory klas, należą: sektor, udział głosów głównych akcjonariuszy zewnętrznych poza grupą kapitałową i rodziną, wynik finansowy netto z działalności kontynuowanej przypadającej na akcjonariuszy spółki,
kapitalizacja, liczba miesięcy od pierwszego notowania na giełdzie do momentu
badania, udział głosów w posiadaniu największego akcjonariusza, kapitał własny
oraz liczba wyemitowanych akcji.
Analiza wykazała, że na pierwszym poziomie cechą najbardziej dyskryminującą badany wskaźnik jest sektor. Oznacza to, że pomiędzy sektorami: bankowym, telekomunikacyjnym, przemysłu paliwowego oraz przemysłów innych
a grupą pozostałych sektorów, istnieje największa różnica pod względem wartości
wskaźnika α. Sektor jest znaczącą cechą różnicującą skłonność do przekazywania
informacji inwestorom poprzez strony internetowe, a w szczególności wyróżniają
się tu wymienione wyżej sektory o wysokiej skłonności do przekazywania informacji.
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Wykres 2. Drzewo klasyfikacyjne dla 10 klas spółek giełdowych, według wskaźnika α,
przycięte na poziomie 7

Ź r ó d ł o: opracowanie własne.

Następną cechą dyskryminującą dla pierwszej grupy sektorów (o wysokim
wykorzystaniu stron internetowych) jest udział głosów głównych akcjonariuszy
zewnętrznych, poza grupą kapitałową i rodziną. Spółki, w których ten udział jest
niższy (mniejszy od 2,5%), należą do klasy 8, czyli ich skłonność do wykorzystywania strony internetowej znajduje się w przedziale 0,7 < α ≤ 0,8. Pozostałe
spółki, z wymienionych sektorów, cechują się wysoką wartością wskaźnika, czyli
0,8 < α ≤ 0,9 (klasa 9). Innymi słowy, spółki, w których występuje większy udział
akcjonariatu zewnętrznego, w postaci dużych akcjonariuszy, przekazują więcej
informacji istotnych dla inwestorów za pośrednictwem swoich stron internetowych. Fakt ten może wynikać z silniejszej pozycji takich inwestorów, stawiających przez spółką wyższe wymagania.
W powyższy sposób można zinterpretować dalsze węzły i gałęzie drzewa.
Jednakże istnieje kilka powodów, dla których uzasadnione jest ponowne ustale-
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nie parametrów podziału drzewa i przeprowadzenie nowej analizy. Po pierwsze,
jak pokazuje wykres 2, pewne klasy pojawiają się w liściach drzewa w kilku miejscach. Po drugie, nie ma wyraźnej zależności w rozkładzie wyników, co może
wynikać z dużej liczby klas.
Analizowane drzewo klasyfikacyjne jest zbyt rozbudowane, przycięcie go
zwiększy przejrzystość analizy, jednakże zwiększy również błąd oszacowania.
W analizowanym przypadku liczba poprawnie sklasyfikowanych spółek giełdowych wynosi 196, a więc poprawność klasyfikacji dla pełnego drzewa wynosi
68,1%11. Przycięcie niniejszego drzewa do poziomu zwiększającego przejrzystość analizy (w tym przypadku poziom 7) zmniejsza poprawność klasyfikacji do
48,6%. Poprawność klasyfikacji można wyliczyć na podstawie tabel zgodności
przyporządkowania jednostek do odpowiednich klas (tab. 4).
Tabela 4. Poprawność klasyfikacyjna pełnego drzewa skonstruowanego dla 10 klas
oraz drzewa przyciętego na poziomie 7
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Jak już stwierdzono wcześniej, optymalne drzewo jest wynikiem kompromisu pomiędzy precyzją i złożonością. Problemy mogą wynikać z tego, że pełne drzewo jest zbyt rozbudowane, a także ze zbyt dużej liczby klas. Ponadto,
niniejsza analiza drzewa dla 10 klas posiada pewne, wymienione wcześniej,
wady.
Właśnie ze względu na dużą liczbę klas, znaczne zróżnicowanie liczby spółek
przynależnych do poszczególnych klas oraz ze względu na wymienione wcześniej
przyczyny, zastosowano podział na 3 klasy ze względu na wartość wskaźnika α
(wykres 3):
Poprawność klasyfikacyjną można przedstawić jako udział właściwie przyporządkowanych
jednostek (znajdujących się na przekątnej tabeli) do całkowitej liczby badanych jednostek.
11
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–
–
–

klasa 1 – niska wartość wskaźnika 0 ≤ α ≤ 0,6,
klasa 2 – średnia wartość wskaźnika 0,6 < α ≤ 0,7,
klasa 3 – wysoka wartość wskaźnika 0,7 < α ≤ 1.
Wykres 3. Rozkład wskaźnika α dla 3 klas

Ź r ó d ł o: opracowanie własne.

Klasyfikacja ta miała na celu wyodrębnienie trzech zbliżonych liczebnie klas
i opierała się na wartości średniej wskaźnika wykorzystywania stron internetowych w relacjach inwestorskich
= 0,6172, czyli 61,72%. Podzielenie spółek
na 3 klasy zwiększyło poprawność klasyfikacji dla pełnego drzewa z 68,1% do
81,7% (tab. 5).
Tabela 5. Poprawność klasyfikacyjna drzewa skonstruowanego dla 3 klas
oraz drzewa przyciętego
Rzeczywiste

3 klasy
pełne drzewo

1

1

95

6

3

2

16

78

16

3

4

8

63

Oszacowane

2

3

3 klasy
drzewo przycięte
na poziomie 5
Oszacowane

Rzeczywiste
1

2

3

1

98

28

27

2

14

54

17

3

3

10

38

Ź r ó d ł o: opracowanie własne.

Jednakże, również w tym przypadku, pełne drzewo jest zbyt rozbudowane,
a więc wymaga przycięcia. Analiza staje się przejrzysta na poziomie 5. Poprawność klasyfikacji dla poziomu 5 jest niższa i wynosi 65,7%.
Wśród wyznaczonych (na podstawie drzewa klasyfikacyjnego dla 3 klas)
najważniejszych cech, dzielących populację na najbardziej jednorodne pod
względem wskaźnika α zbiory klas, znajdują się (wykres 4): 1) kapitalizacja,
2) wynik finansowy z działalności kontynuowanej przypadający na akcjonariuszy,
3) sektor, 4) liczba miesięcy od pierwszego notowania na giełdzie do momentu
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Wykres 4. Drzewo klasyfikacyjne dla 3 klas spółek giełdowych, według wskaźnika α,
przycięte na poziomie 5

Ź r ó d ł o: opracowanie własne.

badania, 5) udział głosów w posiadaniu największego akcjonariusza, 6) wartość
księgowa spółki (ta cecha pojawiała się dopiero na 8 poziomie pełnego drzewa
dla 10 klas).

3. Wyniki analizy dyskryminacyjnej
Zgodnie z przeprowadzoną analizą wskaźnika wykorzystania stron internetowych w relacjach inwestorskich, pierwszą i najważniejszą cechą dyskryminującą
jest kapitalizacja (wykres 4). Dzieli ona spółki na dwie, homogeniczne pod względem wskaźnika α, grupy. W pierwszej grupie, gdzie kapitalizacja w spółkach jest
mniejsza niż 333 mln zł, spółki podlegają dalszemu podziałowi ze względu na
wysokość straty netto. Dla grupy o kapitalizacji wyższej niż 333 mln kolejną cechą dyskryminującą jest sektor.
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Można również stwierdzić, że do spółek umieszczających dużo informacji
istotnych dla inwestorów na stronach internetowych (0,7 < α ≤ 1, klasa 3) zalicza się głównie spółki giełdowe, w których kapitalizacja wynosiła co najmniej
333 mln zł. Są to spółki należące do sektorów bankowego, telekomunikacyjnego,
przemysłu paliwowego lub przemysłów innych, a także spółki z innych sektorów,
jeśli były notowane na rynku giełdowym mniej niż 55,5 miesięcy.
Również analiza parametrów opisowych wskaźnika α w przekroju sektorowym (tab. 6) wykazuje, że najwyższa średnia wskaźnika występuje w sektorach:
bankowym, telekomunikacyjnym i paliwowym. Z kolei średnia dla innych przemysłów jest wyjątkowo niska, natomiast występuje tam najwyższe odchylenie
standardowe. W rezultacie część spółek tego przemysłu musiała uzyskać niższe
wartości wskaźnika wykorzystania stron internetowych i znalazła się w klasie 2
prawej części drzewa.
Tabela 6. Parametry opisowe wskaźnika α w przekroju sektorowym
Sektor

N

Średnia

Odchylenie
standardowe

95% przedział ufności
dla średniej
dolna
granica

górna
granica

Minimum

Maksimum

ban

14

0,7786

0,07999

0,7324

0,8248

0,61

0,92

bud

23

0,6713

0,13151

0,6144

0,7282

0,42

0,86

chem

19

0,6400

0,13597

0,5745

0,7055

0,33

0,83

dew

9

0,6100

0,14560

0,4981

0,7219

0,33

0,86

drz

7

0,5871

0,12698

0,4697

0,7046

0,50

0,83

ele

24

0,6463

0,12744

0,5924

0,7001

0,42

0,92

ene

2

0,5000

0,08485

–0,2624

1,2624

0,44

0,56

fin

20

0,5675

0,13595

0,5039

0,6311

0,14

0,72

had

18

0,6472

0,11940

0,5878

0,7066

0,31

0,81

hah

24

0,5608

0,18084

0,4845

0,6372

0,25

0,89

hir

5

0,5940

0,12137

0,4433

0,7447

0,39

0,69

inf

31

0,6213

0,16250

0,5617

0,6809

0,28

0,94

lek

8

0,4025

0,20790

0,2287

0,5763

0,00

0,61

mbu

14

0,5550

0,16704

0,4586

0,6514

0,08

0,72

med

13

0,6223

0,15401

0,5292

0,7154

0,28

0,86

met

16

0,5819

0,14842

0,5028

0,6610

0,19

0,81

pal

5

0,7389

0,10886

0,6048

0,8752

0,56

0,83

pin

4

0,6450

0,20075

0,3256

0,9644

0,44

0,89

spo

17

0,6018

0,11403

0,5431

0,6604

0,36

0,81

tel

6

0,6917

0,21619

0,4648

0,9185

0,31

0,92

10

0,6050

0,18465

0,4729

0,7371

0,28

0,86

289

0,6173

0,15634

0,5992

0,6354

0,00

0,94

uin
ogółem

Ź r ó d ł o: opracowanie własne.
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Wśród spółek, dla których kapitalizacja była niższa od 333 mln jest również
pewna grupa spółek, która w większym stopniu wykorzystuje swoje strony internetowe w relacjach inwestorskich. Są to spółki, które osiągnęły dodatni wynik finansowy netto z działalności kontynuowanej, przypadający na akcjonariuszy lub
też stratę nie wyższą niż 46,955 mln, należące do jednego z sektorów: przemysłu
drzewnego, energetycznego, handlu detalicznego, informatycznego, paliwowego
lub przemysłów innych, w których udział głosów w posiadaniu największego akcjonariusza wynosił co najmniej 34,5%.
Spółki giełdowe o średnim wykorzystaniu stron internetowych w budowaniu
relacji inwestorskich (0,6 < α ≤ 0,7, klasa 2) koncentrują się głównie w trzech
grupach:
1) wśród spółek o kapitalizacji poniżej 333 mln i dodatnim wyniku finansowym netto z działalności kontynuowanej, przypadającym na akcjonariuszy lub też stracie nie wyższej niż 46,955 mln, należące do jednego
z sektorów: bankowego, przemysłu elektromaszynowego, finansowego,
hoteli i restauracji, przemysłu metalowego lub przemysłu spożywczego,
dla których wartość księgowa wynosiła co najmniej 29,515 mln, notowane na rynku giełdowym przez okres krótszy niż 60,5 miesięcy;
2) wśród spółek, dla których kapitalizacja zawierała się w przedziale
Ó63 mln, 333 mln), były to spółki o dodatnim wyniku finansowym netto
z działalności kontynuowanej przypadającym na akcjonariuszy lub osiągające stratę nie wyższą od 46,955 mln, należące do jednego z sektorów:
bankowego, przemysłu elektromaszynowego, finansowego, hoteli i restauracji, przemysłu metalowego lub przemysłu spożywczego, dla których wartość księgowa wynosiła co najmniej 29,515 mln, notowanych na
rynku giełdowym co najmniej 60,5 miesięcy;
3) o kapitalizacji wynoszącej co najmniej 333 mln, należące do sektorów
innych niż sektory bankowy, telekomunikacyjny, przemysłu paliwowego
lub przemysłów innych, notowane na rynku giełdowym co najmniej 55,5
miesięcy.
Niski stopień wykorzystania stron internetowych w budowaniu relacji inwestorskich występuje w przypadku spółek o kapitalizacji niższej od 333mln. Są to
głównie spółki giełdowe, które poniosły stratę netto z działalności kontynuowanej przypadającą na akcjonariuszy spółki większą od 46,955 mln zł. Można je
podzielić na następujące grupy (wykres 4):
1) spółki giełdowe, które poniosły stratę netto z działalności kontynuowanej
przypadającą na akcjonariuszy spółki większą od 46,955 mln zł;
2) spółki giełdowe, w których wynik finansowy netto z działalności kontynuowanej, przypadający na akcjonariuszy, był wyższy od straty w wysokości 46,955 mln, należące do jednego z sektorów: budowlanego, przemysłu
chemicznego, deweloperskiego, przemysłu drzewnego, energetycznego,
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handlu detalicznego, handlu hurtowego, informatycznego, przemysłu
lekkiego, materiałów budowlanych, mediów, paliwowego, przemysłów
innych, telekomunikacyjnego lub usług innych, w których udział głosów
w posiadaniu największego akcjonariusza był mniejszy od 34,5%;
3) spółki giełdowe, w których wynik finansowy netto z działalności kontynuowanej, przypadający na akcjonariuszy był wyższy od straty w wysokości
46,955 mln, należące do jednego z sektorów: budowlanego, chemicznego, deweloperskiego, handlu hurtowego, przemysłu lekkiego, materiałów
budowlanych, mediów, telekomunikacyjnego lub usług innych, w których
udział głosów w posiadaniu największego akcjonariusza wynosił co najmniej 34,5%;
4) spółki giełdowe, w których wynik finansowy netto z działalności kontynuowanej, przypadający na akcjonariuszy był wyższy od straty w wysokości 46,955 mln, należące do jednego z sektorów: bankowego, przemysłu elektromaszynowego, finansowego, hoteli i restauracji, przemysłu
metalowego lub przemysłu spożywczego, w których wartość księgowa
była mniejsza od 29,515 mln;
5) spółki giełdowe, w których wynik finansowy netto z działalności kontynuowanej, przypadający na akcjonariuszy był wyższy od straty w wysokości 46,955 mln, należące do jednego z sektorów: bankowego, przemysłu elektromaszynowego, finansowego, hoteli i restauracji, przemysłu
metalowego lub przemysłu spożywczego, w których wartość księgowa
wynosiła co najmniej 29,515 mln, notowane na rynku giełdowym co najmniej 60,5 miesięcy, o kapitalizacji mniejszej od 63 mln.
Konstrukcja drzewa klasyfikacyjnego wpływa na umieszczanie niższych
wartości kolejnych cech dyskryminujących w lewej części drzewa. Zgodnie z tą
zasadą, koncentracja spółek o niskim wykorzystaniu stron internetowych w relacjach inwestorskich (0 ≤ α ≤ 0,6, klasa 1) z lewej strony świadczy o niższych
wynikach finansowych tych spółek. Powyższa analiza potwierdza tezę, że spółki
o wyższych wynikach finansowych w większym stopniu wykorzystują swoje
strony internetowe w budowaniu relacji inwestorskich.

Podsumowanie
Potwierdzono postawione na początku badania tezy, co oznacza, że spółki
o wyższych wynikach finansowych w większym stopniu wykorzystują swoje
strony internetowe, umieszczając tam więcej informacji istotnych dla akcjonariuszy. Wyższa skłonność do przekazywania informacji przy użyciu tego nośnika
może wynikać z chęci wywiązywania się z wytycznych GPW oraz kodeksów
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dobrych praktyk, co wpływa na poprawę ich wizerunku. Ponadto, jak już wyżej
wspomniano, w bardziej rozbudowanych spółkach, o wyższych wynikach finansowych, może występować większa świadomość faktu, że strona internetowa
może służyć do umieszczania tam odpowiednio ukształtowanych informacji.
Takie informacje działają zgodnie z teorią „signalingu” (Spence, 1973).
Potwierdzona została również teza dotycząca zróżnicowania wykorzystania
stron internetowych w relacjach inwestorskich w poszczególnych sektorach przemysłu. Najwięcej informacji istotnych dla inwestorów można znaleźć na stronach
sektorów: bankowego, telekomunikacyjnego oraz przemysłu paliwowego.
Wyniki uzyskane na podstawie drzewa klasyfikacyjnego warto poprzeć dodatkowymi analizami, np. analizą korelacji. Również proces konstrukcji drzewa
oraz analiza uzyskanych wyników dają duże możliwości dogłębnego zbadania
kształtowania się wskaźnika wykorzystania stron internetowych w relacjach inwestorskich, głównie dzięki uwydatnieniu dotychczas niewidocznych zależności.
Umożliwia to wyznaczenie obszarów wymagających dalszej analizy.
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Zmiany w strukturze wydatków polskich
gospodarstw domowych na tle krajów UE
w latach 2001-2008

Streszczenie. W artykule przedstawiono przemiany w strukturze wydatków polskich
gospodarstw domowych na tle państw Unii Europejskiej w dwóch okresach badawczych:
przed wejściem Polski do UE w latach 2001-2004 oraz w latach 2005-2008.
Słowa kluczowe: gospodarstwo domowe, potrzeba, dochody, struktura wydatków,
przestrzenna analiza porównawcza

Wstęp
W licznych opracowaniach dotyczących funkcjonowania polskich gospodarstw domowych autorzy wskazują, że wraz z wprowadzaniem mechanizmów
umożliwiających funkcjonowanie gospodarki rynkowej obserwuje się podobny
kierunek przemian w strukturze wydatków konsumpcyjnych polskich gospodarstw domowych, jak w krajach Unii Europejskiej. Wzrost realnych dochodów
gospodarstw domowych powinien prowadzić do typowych zachowań, które opisane zostały już przez E. Engla. Czy rzeczywiście takie zachowania są udziałem
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polskich gospodarstw domowych i jak gospodarują one na tle krajów Unii Europejskiej – to przedmiot opracowania.
Przeprowadzona analiza miała na celu przedstawienie i ocenę zmian w sytuacji ekonomicznej gospodarstw domowych w Polsce w porównaniu ze zmianami
zachodzącymi w krajach Unii Europejskiej. W opracowaniu zwrócono uwagę na:
– przestrzenną analizę porównawczą struktury wydatków w dwóch okresach: 2001-2004 oraz 2005-2008;
– zbadanie, czy struktura ta jest podobna w badanych okresach czy uległa
zmianie;
– sprawdzenie, czy w podobnym stopniu zwiększa się zamożność polskich
gospodarstw domowych na tle zamożności innych krajów UE;
– próbę wskazania ścieżki rozwoju dla Polski na tle państw UE.

1. Materiał badawczy
W analizie wykorzystano wtórne dane z bazy Eurostat1.
Dane obejmowały dochody gospodarstw domowych2 poszczególnych państw
Unii Europejskiej (średni dochód ekwiwalentny netto) oraz wydatki gospodarstw
domowych w 27 państwach UE na zaspokojenie potrzeb w latach 2001-2008,
pogrupowanych w poniższe kategorie:
– żywność i napoje bezalkoholowe,
– wyroby alkoholowe, tytoń i narkotyki,
– odzież i obuwie,
– użytkowanie mieszkania i nośniki energii,
– wyposażenie mieszkania i prowadzenie gospodarstwa domowego,
– zdrowie,
– transport,
– łączność,
– rekreacja i kultura,
– edukacja,
– restauracje i hotele,
– inne towary.
Każde państwo potraktowane zostało jako wielowymiarowy obiekt, który opisany został przez 48 zmiennych, dotyczących wydatków gospodarstw domowych,
w dwóch okresach badawczych: 2001-2004 i 2005-2008 (12 potrzeb × 4 lata).
Baza danych Eurostat: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home.
Dochody obejmowały jedynie okres 2005-2008, ponieważ we wcześniejszych latach dane
zamieszczone przez EUROSTAT były fragmentaryczne.
1
2
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Strukturę można rozumieć jako ciąg wskaźników p1, p2, …, pr, charakteryzujących natężenie cech w obiekcie złożonym, takich że

. Strukturę

wydatków charakteryzuje ciąg wskaźników udziału wydatków na zaspokojenie
danej potrzeby w stosunku do ogółu wydatków ponoszonych przez gospodarstwo
domowe. Wskaźniki struktury wydatków policzono dla każdego okresu badawczego oddzielnie.
Struktura dochodów w latach 2005-2008 została wyznaczona jako ciąg wskaźników udziału dochodów gospodarstw domowych z danego państwa w stosunku
do łącznych dochodów wszystkich gospodarstw domowych w państwach UE.
Wyznaczone wskaźniki struktury zostały wykorzystane do wyznaczenia miar
niepodobieństwa struktur – odległości Nowaka [1990, 1998]:
(1)
gdzie:
dij – odległość i-tego i j-tego obiektu,
r – liczba składników struktury,
k – numer składnika struktury.
Wartości miary (1) unormowane są na przedziale [0; 1]. Wartość zero oznacza, że struktury są identyczne, natomiast wartość 1, że są całkowicie różne (ich
składniki nie pokrywają się).
Identyfikując kraje o zbliżonej strukturze wydatków (i dochodów) gospodarstw domowych w państwach UE, posłużono się metodą Warda3 [1989],
wykorzystując wcześniej określoną miarę niepodobieństwa obiektów (państw)
– odległość Nowaka. Jest to hierarchiczna procedura aglomeracyjna, która
umożliwia wyodrębnienie klas obiektów do siebie podobnych. Hierarchiczne procedury aglomeracyjne zakładają, że na początku każdy obiekt stanowi
osobne skupienie. W kolejnych etapach aglomeracji, na podstawie wyznaczonej
macierzy odległości międzygrupowych, łączone są skupienia najmniej odległe
od siebie tak, że w efekcie utworzona zostaje jedna grupa zawierająca wszystkie obiekty rozpatrywanego zbioru. Poszczególne warianty procedury różnią
się sposobem definiowania odległości pomiędzy skupieniami. W opracowaniu
zastosowano metodę, w której odległości między skupieniami wyznaczane są
według formuły:
(2)

3

Skorzystano z programu STATISTICA.
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gdzie:
dri – odległość nowo utworzonego skupienia o subskrypcie r od i-tego skupienia,
dst – odległość, przy której na danym etapie aglomeracji następuje łączenie
skupień s i t w nowe skupienie,
ni, ns, nt – liczebności skupień o subskryptach i, s, t.

2. Przestrzenne zróżnicowanie państw Unii Europejskiej
według struktury dochodów
W wyniku zastosowania opisanej procedury kraje Unii Europejskiej w latach
2005-2008 zostały podzielone pod względem struktury dochodów gospodarstw
domowych na dwie duże grupy (rys.1):
– państwa, które weszły do UE w 2004 r. i później (bez Cypru i Malty):
• Polska, Słowacja, Litwa, Łotwa, Węgry, Estonia, Czechy, których
dochody stanowią 0,9-2,0% dochodów gospodarstw UE,

Rys. 1. Drzewo podziału państw UE według struktury dochodów netto
gospodarstw domowych w latach 2005-2008
Ź r ó d ł o: opracowanie własne na podstawie danych EUROSTATU.

Zmiany w strukturze wydatków polskich gospodarstw domowych na tle krajów UE

•

67

oraz Bułgaria i Rumunia, w których gospodarstwa charakteryzują się
najmniejszym udziałem dochodów w całej UE (poniżej 0,9%),
– państwa „starej” Unii Europejskiej oraz Cypr i Malta, które dzielą się
z kolei na trzy podgrupy (rys.1):
• Luksemburg, Wielka Brytania, Dania, Irlandia – kraje o najwyższym
(6-10%) udziale dochodów ich gospodarstw domowych w łącznych
dochodach UE,
• Cypr, Włochy, Finlandia, Austria, Szwecja, Holandia, Niemcy, Francja i Belgia – kraje o przeciętnym udziale w dochodach (4-6%),
• Słowenia, Portugalia, Malta, Hiszpania, Grecja – kraje śródziemnomorskie o dosyć niskim udziale w dochodach (2-4%).
Największym niepodobieństwem struktury dochodów w badanych latach
charakteryzowały się Bułgaria i Rumunia, mające średnie udziały dochodów odpowiednio równe 0,47% i 0,49%. Polska ze średnim udziałem dochodów na poziomie 1,07%, w swojej podgrupie znajduje się na przedostatnim miejscu – przed
Litwą (0,97%). Niewiele większym średnim udziałem dochodów charakteryzuje
się Łotwa (1,071%). Największy średni udział dochodów w tej grupie krajów
mają Czechy (1,57%).
Wśród państw o najwyższym udziale dochodów ich gospodarstw domowych
w łącznych dochodach UE na uwagę zasługuje Luxemburg, w którym ten udział
wynosi 9,18%.
Rysunek 2 prezentuje opisany podział na mapie Europy.

Rys. 2. Mapa podziału państw UE według struktury dochodów netto gospodarstw
domowych w latach 2005-2008
Ź r ó d ł o: opracowanie własne na podstawie danych EUROSTATU.
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3. Przestrzenne zróżnicowanie państw Unii Europejskiej
według struktury wydatków
Otrzymaną klasyfikację krajów ze względu na strukturę wydatków w latach
2001-2004 przedstawia rysunek 3.

Rys. 3. Drzewo struktury wydatków w latach 2001-2004
Ź r ó d ł o: opracowanie własne na podstawie danych EUROSTATU.

Wyznaczone miary podobieństwa struktur pozwoliły na pogrupowanie krajów
UE na dwie zasadnicze klasy: kraje, które miały wejść do UE w 2004 r. i później
(bez Cypru i Malty) oraz kraje „starej” UE.
W pierwszej grupie najbardziej niepodobne do pozostałych krajów, ze względu na strukturę wydatków, są Bułgaria i Rumunia. Pozostałe kraje tej grypy dzielą
się jeszcze na dwie podgrupy o zbliżonej strukturze wydatków: Łotwa i Litwa
oraz Polska, Węgry, Słowacja i Estonia.
W drugiej klasie podobną strukturą wydatków charakteryzują się:
– Portugalia, Hiszpania, Cypr i Grecja – kraje kultury śródziemnomorskiej,
– Szwecja, Finlandia, Wielka Brytania, Irlandia, Dania (kraje północnoeuropejskie), Austria, Słowenia i Czechy (kraje środkowoeuropejskie)
i Malta,
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–

Luksemburg, Holandia, Niemcy, Francja, Belgia – kraje środkowoeuropejskie i Włochy.
W układzie przestrzennym (rys. 4.) wyraźnie zaznaczają się skupiska państw
o podobnej strukturze wydatków w badanym okresie, szczególnie państwa Europy Wschodniej i kraje środkowoeuropejskie.

Rys. 4. Mapa podziału państw UE według struktury wydatków gospodarstw domowych
w latach 2001-2004
Ź r ó d ł o: opracowanie własne na podstawie danych EUROSTATU.

Klasyfikacja krajów ze względu na strukturę wydatków w latach 2005-2008
uległa dosyć wyraźnym zmianom w stosunku do poprzedniego okresu (rys. 5).
Również można wyodrębnić dwie podstawowe grupy krajów, jednakże ich skład
jest inny od poprzedniego. Nie ma już tak wyraźnego podziału na państwa „starej” i „nowej” Unii Europejskiej. Występują też większe różnice w strukturze
wydatków, czego obrazem jest sześć podgrup krajów.
W klasie pierwszej wyróżnić można trzy podklasy:
– Portugalia, Polska, Litwa, Łotwa, Węgry, Słowacja, Estonia – kraje
„nowej” UE z wyjątkiem Portugalii, która w tym okresie badawczym
jest podobna do tej grupy krajów, w przeciwieństwie do okresu poprzedniego,
– Włochy, Hiszpania, Cypr, Grecja – kraje „starej” UE, do których kraje
„nowej” UE upodobniły się strukturą wydatków,
– Rumunia, Bułgaria – kraje najbardziej niepodobne ze względu na strukturę wydatków do innych państw tej klasy i klasy drugiej.
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W klasie drugiej również występują trzy podgrupy:
– Szwecja, Wielka Brytania, Holandia – kraje północnej i środkowej Europy,
– Malta, Irlandia, Słowenia, Czechy,
– Luksemburg, Austria, Dania, Niemcy, Francja, Belgia – kraje środkowej
Europy oraz Finlandia.

Rys. 5. Drzewo struktury wydatków w latach 2005-2008
Ź r ó d ł o: opracowanie własne na podstawie danych EUROSTATU.

Przestrzenny układ i pogrupowanie krajów o podobnej strukturze wydatków
gospodarstw domowych prezentuje rysunek 6.
Zmiany i przesunięcia państw z jednych grup do innych w rozpatrywanych
okresach zaprezentowano w tabeli 1 za pomocą strzałek. W zewnętrznych kolumnach tabeli zamieszczono również średnią odległość państwa (ze względu na
strukturę wydatków) od pozostałych państw. Struktura wydatków gospodarstw
domowych danego państwa jest tym bardziej podobna do innych państw, im średnia jest bliższa zeru.
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Rys. 6. Mapa podziału państw UE według struktury wydatków gospodarstw domowych
w latach 2005-2008
Ź r ó d ł o: opracowanie własne na podstawie danych EUROSTATU.

Średnie odległości państw od innych krajów UE uległy niewielkim zmianom
w okresie 2005-2008 w stosunku do lat 2001-1004: niektóre kraje oddaliły się
od pozostałych (strzałki skierowane w górę w ostatniej kolumnie tab. 1); część
krajów upodobniło się do pozostałych ze względu na strukturę wydatków (strzałki nachylone w dół); część krajów nie zmieniła swojego miejsca w klasyfikacji
(strzałki poziome).
Dwa kraje – Rumunia i Bułgaria – będące najmniej podobne do innych państw
ze względu na strukturę wydatków gospodarstw domowych w latach 2001-2004,
w następnym okresie jeszcze bardziej oddaliły się od pozostałych państw. Trzecim
państwem najmniej podobnym do pozostałych w latach 2001-2004 była Szwecja,
która w następnym okresie wyraźnie zmniejszyła swoją średnią odległość od
innych krajów. Polskie gospodarstwa domowe również bardziej upodobniły się
pod względem wydatków do gospodarstw domowych innych krajów w latach
2005-2008.
Istotne znaczenie przy ocenie stopnia zamożności gospodarstw domowych
oraz przy klasyfikacji społeczeństw na te, które przekroczyły (lub nie) granicę
między społeczeństwami ubogimi i zamożnymi mają wydatki na żywność w całości wydatków ponoszonych przez gospodarstwa domowe. Zgodnie z prawem
Engla spadek udziału wydatków na żywność w całości wydatków realizowanych
przez gospodarstwa domowe jest objawem wzrostu ich zamożności. Przyjmuje
się, że w krajach zamożnych udział żywności jest na poziomie nieprzekraczającym jednej trzeciej ogółu wydatków.
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Tabela 1. Porównanie miejsc państw Unii Europejskiej według struktury wydatków
gospodarstw domowych w latach 2001-2004 i 2005-2008
Średnia
odległość

2001-2004

2005-2008

Średnia
odległość

Zmiany
odległości

0,29

Estonia

Estonia

0,31

~

0,35

Litwa

Litwa

0,35

t

0,33

Łotwa

Łotwa

0,35

~

0,34

Polska

Polska

0,33



0,29

Słowacja

Słowacja

0,29

t

0,31

Węgry

Węgry

0,30



0,41

Bułgaria

Portugalia

0,33

~

0,44

Rumunia

Bułgaria

0,45

~

0,32

Cypr

Rumunia

0,45

~

0,31

Grecja

Cypr

0,30



0,30

Hiszpania

Grecja

0,32

~

0,32

Portugalia

Hiszpania

0,29



0,28

Austria

Włochy

0,28

t

0,29

Czechy

Holandia

0,33

~

0,29

Dania

Szwecja

0,35



0,32

Finlandia

Wielka Brytania

0,30



0,31

Irlandia

Czechy

0,29

t

0,36

Malta

Irlandia

0,31

t

0,29

Słowenia

Malta

0,34



0,39

Szwecja

Słowenia

0,28



0,32

Wielka Brytania

Austria

0,27



0,28

Belgia

Belgia

0,28

t

0,27

Francja

Dania

0,29

t

0,31

Holandia

Finlandia

0,31



0,32

Luksemburg

Francja

0,27

t

0,29

Niemcy

Luksemburg

0,33

~

0,28

Włochy

Niemcy

0,28



Ź r ó d ł o: opracowanie własne na podstawie danych EUROSTATU.

W klasyfikacji krajów ze względu na strukturę wydatków na żywność w rozpatrywanych okresach badawczych występowały różnice. W latach 2001-2004
kraje pogrupowane zostały w dwie zasadnicze grupy, w których można zauważyć
podklasy (rys. 7).
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Rys. 7. Drzewo struktury wydatków na żywność i napoje bezalkoholowe
w latach 2001-2004
Ź r ó d ł o: opracowanie własne na podstawie danych EUROSTATU.

Rys. 8. Mapa struktury wydatków na żywność i napoje bezalkoholowe
w latach 2001-2004
Ź r ó d ł o: opracowanie własne na podstawie danych EUROSTATU.
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Każda z podklas charakteryzuje się innym procentowym udziałem wydatków
na żywność, co zostało zaprezentowane na rysunku 8.
Gospodarstwa domowe niemal we wszystkich krajach, które miały wejść
do Unii w 2004 r. i później, charakteryzowały się najwyższym procentowym
udziałem wydatków na żywność w całości wydatków. Wyjątek stanowią Czechy
i Malta, których gospodarstwa domowe charakteryzują się odpowiednio 19,47%
i 20,81% udziałem wydatków na żywność w całości wydatków. Z grupy tych
państw jedynie dwa – Litwa i Rumunia – miały gospodarstwa domowe wydające na żywność prawie 1/3 lub ponad 1/3 wszystkich wydatków (odpowiednio
32,30% i 41,48%). Zatem w tym okresie tylko te dwa państwa można by uznać
za niezamożne.
W czterech kolejnych latach struktura wydatków na żywność i napoje bezalkoholowe uległa pewnym zmianom, czego obrazem jest zmieniona klasyfikacja
obiektów – krajów (rys. 9).

Rys. 9. Drzewo struktury wydatków na żywność i napoje bezalkoholowe
w latach 2005-2008
Ź r ó d ł o: opracowanie własne na podstawie danych EUROSTATU.

Na diagramie można zauważyć bardzo wyraźne zróżnicowanie krajów ze
względu na strukturę wydatków na żywność i napoje bezalkoholowe, czego odzwierciedleniem są dwie wyraźne grupy państw.
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Tabela 2. Porównanie państw Unii Europejskiej w latach 2001-2004 i 2005-2008
pod względem średniego udziału wydatków na żywność i napoje bezalkoholowe
Średni udział procentowy wydatków na żywność w latach
2001-2004

2005-2008

8,75

Luksemburg

Luksemburg

9,28

9,71

Wielka Brytania

Wielka Brytania

9,83

10,40

Szwecja

Szwecja

10,48

10,56

Holandia

Holandia

10,66

11,19

Niemcy

Niemcy

11,03

11,28

Dania

Dania

11,49

12,07

Irlandia

Irlandia

12,49

12,21

Finlandia

Finlandia

12,64

13,03

Francja

Austria

12,92

13,12

Austria

Belgia

12,96

13,45

Belgia

Francja

13,16

15,42

Grecja

Cypr

14,93

15,46

Portugalia

Grecja

15,36

15,58

Cypr

Słowenia

15,96

16,07

Słowenia

Hiszpania

17,71

17,09

Hiszpania

Włochy

18,45

18,77

Włochy

Portugalia

19,76

19,47

Czechy

Czechy

20,23

20,81

Malta

Estonia

21,42

21,69

Estonia

Malta

21,67

21,76

Węgry

Węgry

21,84

24,52

Polska

Polska

24,66

25,04

Słowacja

Słowacja

26,54

25,99

Łotwa

Łotwa

29,69

29,03

Bułgaria

Litwa

30,69

32,30

Litwa

Bułgaria

31,88

41,48

Rumunia

Rumunia

43,45

Ź r ó d ł o: opracowanie własne na podstawie danych EUROSTATU.

W pierwszej grupie występują trzy podgrupy, obejmujące państwa:
– śródziemnomorskie: Portugalię, Włochy, Hiszpanię, Słowenię, Cypr
i Grecję,
– które weszły do UE w 2004 i 2007 roku: Polskę, Słowację, Litwę, Łotwę,
Bułgarię i Rumunię; w krajach tych gospodarstwa domowe charakteryzują się najwyższym udziałem wydatków na żywność w całości wydatków;
szczególnie niekorzystnie wypadają na ich tle Rumunia – średnio 43,45%,
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Rys.10. Mapa struktury wydatków
na żywność i napoje bezalkoholowe
w latach 2005-2008

Źr ó d ł o : opracowanie własne na podstawie
danych EUROSTATU.

Rys.11. Mapa struktury dochodów netto
gospodarstw domowych
w latach 2005-2008

Źr ó d ł o : opracowanie własne na podstawie
danych EUROSTATU.

Bułgaria – średnio 31,88% i Litwa – średnio 30,69%; w Polsce średni
udział wydatków na żywność wynosi 24,66%,
– które weszły do UE w 2004: Malta, Węgry, Estonia, Czechy.
W drugiej grupie występują dwie podgrupy:
– Finlandia, Irlandia, Francja, Austria, Belgia,
– Luksemburg (9,28%), Wielka Brytania (9,83%), Szwecja, Holandia,
Niemcy, Dania.
Niepokoić może fakt, że w latach 2005-2008 w gospodarstwach domowych
wielu krajów nastąpił wzrost procentowego udziału wydatków na żywność w całości wydatków. Największy wzrost nastąpił w Portugalii (o 4,3%) oraz na Łotwie
(o 3,69%). W tym okresie do krajów „niezamożnych” dołączyła Bułgaria z wydatkami na żywność na poziomie 31,88%. Jedynie w ośmiu krajach nastąpił spadek
procentowego udziału wydatków na żywność w całości wydatków – największy
na Litwie (o 1,61%4) oraz na Cyprze (o 0,65%). W tabeli 2 zaprezentowane zostały grupy państw (w obu rozpatrywanych okresach) otrzymane ze względu na
strukturę wydatków na żywność i napoje bezalkoholowe wraz ze średnim udziałem procentowym wydatków na te potrzeby w badanych okresach.
Na rysunkach 10 i 11 przedstawiono mapy struktur wydatków i dochodów
netto gospodarstw domowych państw UE w latach 2005-2008.
Lecz kraj ten z udziałem wydatków na żywność na poziomie 30,69% nadal zaliczany być
powinien do krajów niezamożnych.
4
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Pośrednim miernikiem zamożności gospodarstw domowych (zgodnie z prawem Engla) jest niższy udział wydatków na żywność w całości wydatków przez
nie realizowanych. Przy ocenie zamożności znaczenie mają również dochody rozporządzalne. Kraje, w których zaznaczył się wyraźnie większy udział wydatków
na żywność w całości wydatków (powyżej 22%) charakteryzują się jednocześnie
najniższym udziałem dochodów (np. Rumunia i Bułgaria poniżej 0,9%).

4. Miejsce Polski wśród krajów UE
ze względu na strukturę wydatków
Wyznaczone wskaźniki struktury wydatków gospodarstw domowych państw
UE dla badanych grup potrzeb są podstawą do wyznaczenia ścieżki „rozwoju”
polskich gospodarstw domowych. Wykorzystano w tym celu pojęcia z zakresu
wielowymiarowej analizy porównawczej i podział zmiennych na stymulanty,
destymulanty lub nominanty.
Zmienna jest:
– stymulantą, jeśli z przyjętego punktu widzenia preferowany jest wzrost jej
wartości, np. dochody gospodarstwa domowego, aktywność zawodowa
kobiet, PKB,
– destymulantą, jeśli preferowany jest spadek jej wartości, np. stopa inflacji,
liczba wypadków, zanieczyszczenie powietrza,
– nominantą, gdy preferowane są jej wartości pochodzące z pewnego przedziału, np. poziom hemoglobiny we krwi, liczba zatrudnionych w firmie,
spożycie białka w ciągu doby.
Wykorzystując te określenia przyjęto, że udział wydatków na takie potrzeby
jak: „żywność i napoje bezalkoholowe”, „wyroby alkoholowe, tytoń i narkotyki”
oraz „zdrowie”5 ma charakter destymulanty – im mniejszy udział tych wydatków
w całości wydatków, tym gospodarstwa domowe, charakteryzujące się takim
udziałem, stają się „zamożniejsze” (prawo Engla); wzrost udziału procentowego
wydatków na te potrzeby w całości wydatków hamuje rozwój gospodarstw domowych.
Decyzja o wyborze takiego wzorca dla potrzeby związanej z wydatkami na zdrowie była
trudna i zapewne niedoskonała. Rodzi się bowiem pytanie, czy wzrost wydatków na zdrowie
z „kieszeni” gospodarstw domowych jest pozytywną (stymulującą) sytuacją, wskazującą na dbałość
członków tych gospodarstw o ten ważny aspekt życia. Czy też w lepszej sytuacji są gospodarstwa
domowe tych państw, w których system opieki zdrowotnej jest tak rozwinięty, iż źródłem finansowania opieki zdrowotnej są płatnicy publiczni: budżet państwa, budżety jednostek samorządów
terytorialnych, fundusze ubezpieczeń społecznych i wówczas można wydatki prywatne potraktować
jako destymulantę? W opracowaniu to ostatnie podejście stanowiło podstawę zaliczenia wydatków
na zdrowie do destymulant.
5
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Wydatki na zaspokojenie potrzeb: „rekreacji i kultury” oraz „edukacji” (i ich
udział w całości wydatków) mają charakter stymulujący rozwój gospodarstw domowych.
Pozostałe zmienne to nominanty, dla których za poziom nominalny (pożądany)
przyjęto medianę wydatków (wyznaczoną dla każdej potrzeby w krajach UE).
Zatem polskie gospodarstwa domowe powinny dążyć do takiej struktury
wydatków na zaspokojenie swych potrzeb, aby osiągnąć maksymalne udziały
procentowe dla stymulant, minimalne – dla destymulant oraz pożądane – dla
nominant.
Jak zatem powinna wyglądać struktura wydatków na poszczególne potrzeby
w Polsce?
Celem wyznaczenia wzorcowej struktury wydatków dla polskich gospodarstw
domowych (z lat 2005-2008) policzono średnie wskaźniki struktury dla każdej
potrzeby, dla każdego kraju. Spośród tak wyznaczonych średnich jako wzorcowe
wskaźniki struktury wybrano wartości maksymalne dla cech określonych jako
stymulanty; minimalne dla destymulant; równe medianie dla nominant (tab. 3).
Dla porównania wyznaczono rzeczywiste średnie wskaźniki struktury wydatków na zaspokojenie rozpatrywanych potrzeb dla polskich gospodarstw domowych.
Modelowe i rzeczywiste wskaźniki struktury prezentuje tabela 3 i rysunek 12.
Tabela 3. Wzorcowe i rzeczywiste wskaźniki struktury wydatków
gospodarstw domowych w Polsce

Wyszczególnienie potrzeb

Żywność i napoje bezalkoholowe
Wyroby alkoholowe, tytoń i narkotyki
Odzież i obuwie

Średnie
Wzorcowe
wskaźniki
wskaźniki
struktury
struktury
dla Polski

Kraje
docelowe
dla Polski

Pożądana zmiana
struktury wydatków
(%):
– wzrost ~
– spadek 

24,97

9,30

Luksemburg



–62,8

2,58

1,18

Luksemburg



–54,2

~

5,05

5,83

Irlandia

29,15

25,02

Holandia

Wyposażenie mieszkania i prowadzenie
gospodarstwa domowego

4,71

5,78

Słowenia

Zdrowie

4,62

0,79

Holandia



–82,9

Transport

8,33

12,58

Francja

~

51,1

Łączność

5,25

3,59

Francja



–31,7

Rekreacja i kultura

6,10

12,68

Malta

~

108,0

Edukacja

1,33

8,00

Szwecja

~

503,6

Restauracje i hotele

1,80

5,07

Słowacja

~

182,1

Inne dobra i usługi

6,12

7,68

Wielka Brytania

~

25,6

Użytkowanie mieszkania i nośniki
energii

Ź r ó d ł o: opracowanie własne na podstawie danych EUROSTATU.


~

15,4
–14,2
22,7

Zmiany w strukturze wydatków polskich gospodarstw domowych na tle krajów UE
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Rys. 12. Wzorcowe i rzeczywiste wskaźniki struktury wydatków
gospodarstw domowych w Polsce
Ź r ó d ł o: opracowanie własne na podstawie danych EUROSTATU.

Największe zmiany powinny wystąpić w wydatkach na zaspokojenie potrzeby „edukacji” – tu gospodarstwa polskie mają bardzo duże „zaległości” w stosunku do gospodarstw szwedzkich. Również duże zmiany, polegające na wzroście
udziału wydatków, powinny nastąpić w procencie wydatków na potrzeby „rekreacja i kultura” oraz „restauracje i hotele” – w pierwszym przypadku w stosunku
do gospodarstw domowych Malty, w drugim – Słowacji.
Największy spadek w udziale wydatków powinien nastąpić w pierwszej kolejności dla potrzeby „zdrowie”, gdzie krajem docelowym jest Holandia, w drugim rzędzie na „żywność i napoje bezalkoholowe” oraz dla potrzeby „wyroby
alkoholowe, tytoń i narkotyki”, gdzie krajem docelowym w obu przypadkach jest
Luksemburg.
Ponad połowa krajów wzorcowych, do których powinny dążyć polskie gospodarstwa domowe, charakteryzuje się wysokim i bardzo wysokim udziałem dochodów w całości dochodów państw UE. Tylko w przypadku wydatków na restauracje i hotele państwo wzorcowe (Słowacja) ma udział dochodów poniżej 2%.
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Podsumowanie
Celem opracowania było przedstawienie zmian w sytuacji ekonomicznej
gospodarstw domowych w Polsce w porównaniu ze zmianami zachodzącymi
w krajach Unii Europejskiej. Przeprowadzona przestrzenna analiza porównawcza
struktury wydatków w dwóch okresach 2001-2004 oraz 2005-2008 wykazała, że
polskie gospodarstwa domowe w obu okresach są przede wszystkim podobne,
ze względu na strukturę wydatków, do gospodarstw domowych z krajów, które
weszły do UE w 2004 r. i później. W latach 2001-2004 Polska była najbardziej
podobna do Węgier, Słowacji i Estonii. W kolejnych czterech latach klasa, w której znalazła się Polska, objęła kraje: Portugalię (kraj „starej” UE), Estonię, Litwę,
Łotwę, Słowację oraz Węgry. W latach 2005-2008 polskie gospodarstwa domowe
bardziej upodobniły się (zmniejszenie się odległości) do gospodarstw domowych
innych krajów Unii Europejskiej.
W pracy sprawdzono również, czy w podobnym stopniu zwiększa się zamożność polskich gospodarstw domowych na tle zamożności gospodarstw domowych innych krajów UE. Wykorzystano w tym celu analizę udziału wydatków na
żywność i napoje bezalkoholowe w całości wydatków.
Przedstawiono również próbę skonstruowania ścieżki rozwoju – wzorca dla
Polski na tle państw UE, z którego wynika, że największe zaległości w wydatkach
mają polskie gospodarstwa domowe w „edukacji”. Modelowymi gospodarstwami
domowymi są w tym przypadku gospodarstwa szwedzkie. Polskie gospodarstwa
domowe powinny również zwiększyć swoje wydatki na restauracje i hotele oraz
rekreację i kulturę, równocześnie wyraźnie zmniejszając wydatki na zdrowie,
żywność i napoje bezalkoholowe oraz grupę potrzeb związaną z używkami (wyroby alkoholowe, tytoń i narkotyki).

Literatura
Baza danych Eurostat: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home.
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Taksonomia struktur w badaniach regionalnych, red. D. Strahl, Wydawnictwo Akademii
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Symulacyjna ocena rozmiaru testu Dickeya
na stacjonarność procesów
o wysokiej częstotliwości obserwowania

Streszczenie. Celem artykułu jest ocena rozmiaru testu stacjonarności szeregów czasowych o wysokiej częstotliwości obserwowania, zaproponowanego przez D.A. Dickeya
w 2009 r., weryfikującego hipotezę o sezonowej integracji procesu SId(1). Test ten rozszerza zastosowanie testu sezonowego pierwiastka jednostkowego DHF (Dickey, Hasza, Fuller)1 o przypadki częstotliwości cyklu dla d = 5, 6, 7, 21, 24, 26, 31, 48, 52, 168, 365,...
Słowa kluczowe: procesy sezonowo zintegrowane, test stacjonarności Dickeya, modelowanie cykliczności dla danych o wysokiej częstotliwości obserwowania, Gretl

Wprowadzenie
Modelowanie cykliczności procesów gospodarczych o wysokiej częstotliwości obserwowania wymaga określenia, czy obserwowane cykliczne wahania
średniej procesu mają charakter deterministyczny czy stochastyczny. Prawidłowe rozróżnienie charakteru tych wahań ma zasadnicze znaczenie dla wyników
1
D.A. Dickey, D. Hasza, W. Fuller, Testing for Unit Roots is Seasonal Time Series, „Journal of
the American Statistical Association” 1984, nr 79.
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analizy oraz jakości generowanych prognoz2. Dotychczas znane były dwa testy
sezonowych pierwiastków jednostkowych:
1) test DHF dla danych półrocznych, kwartalnych i miesięcznych3,
2) test HEGY dla danych kwartalnych4.
D.A. Dickey w 2009 r. opublikował nowy test5 weryfikujący hipotezę o występowaniu pierwiastka jednostkowego dla procesów o wysokiej częstotliwości
obserwowania. Możliwe jest zatem poszukiwanie sezonowych pierwiastków jednostkowych dla cykli o długości6:
1) d = 24 – cykl o okresie doby dla danych godzinowych,
2) d = 5, 6, 7 – cykl o okresie tygodnia dla danych dziennych w układach
tygodnia 5-, 6- i 7-dniowego,
3) d = 22, 26, 31 – cykl o okresie miesiąca dla danych dziennych w układach
tygodnia 5-, 6- i 7-dniowego,
4) d = 52 – sezonowy pierwiastek jednostkowy dla danych tygodniowych,
5) d = 261, 313, 365 – sezonowy pierwiastek jednostkowy dla danych dziennych w układach tygodnia 5-, 6- i 7-dniowego i inne.
W artykule zostaną przedstawione podstawowe informacje o tym teście oraz
jego implementacji w programie Gretl. Zaprezentowane zostaną także wyniki
symulacji Monte Carlo w celu oceny rozmiaru tego testu dla danych dziennych
w układzie tygodnia 5-, 6- i 7-dniowego.

1. Test stacjonarności Dickeya dla danych o wysokiej
częstotliwości obserwowania
Zaproponowany przez Dickeya test stacjonarności dla danych o wysokiej częstotliwości obserwowania ma układ hipotez bardzo podobny do wcześniejszych testów pierwiastka jednostkowego, których współautorem był Dickey, tj. ADF i DHF:
2
D.A. Dickey, Stationarity Testing in High-Frequency Seasonal Time Series, „SAS Global
Forum 2009: Statistics and Data Analysis” 2009.
3
D.A. Dickey, D. Hasza, W. Fuller, Testing for Unit Roots in Seasonal Time Series, „Journal of
the American Statistical Association” 1984, nr 79.
4
S. Hylleberg, R.F. Engle, C.W. Granger, B. Yoo, Seasonal Integration and Cointegration,
„Journal of Econometrics” 1990, nr 44.
5
Artykuł, o którym mowa, został opublikowany w materiałach konferencyjnych SAS Global
Forum 2009, w którym Dickey przedstawił zarys nowego testu, dowód asymptotycznej zbieżności
statystyki testu do rozkładu normalnego, oraz dwa przykłady empiryczne. W artykule: D.A. Dickey,
Y. Zhang, Seasonal unit root tests in long periodicity cases, „Journal of the Korean Statistical
Society” 2010, nr 39, s. 271-279, tekst ten rozszerzono i poddano procesowi recenzyjnemu.
6
T. Kufel, Ekonometryczna analiza cykliczności procesów gospodarczych o wysokiej
częstotliwości obserwowania, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2010.
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H0 : δd = 0 (proces posiada sezonowy pierwiastek jednostkowy dla cyklu d),
H1 : δd < 0 (proces nie posiada sezonowego pierwiastka sezonowego dla
cyklu d).
Statystyka testu τ, którą uzyskuje się w 4-etapowej procedurze testowej,
podobnie jak w testach ADF oraz DHF, posiada niestandardowy rozkład. Warto
jednak zwrócić uwagę na fakt, że po pewnej korekcie statystyka ta sprowadzana
jest do zmiennej losowej o asymptotycznym rozkładzie N(0,1), co ma ogromne
znaczenie przy weryfikacji hipotez o pierwiastku jednostkowym dla nietypowych
wartości d. Procedura testowa składa się z następujących etapów.
Etap 1 – oczyszczenie testowanego szeregu Yt ze składników deterministycznych, takich jak trend oraz cykliczność. Ze względu na potencjalnie dużą liczbę
zmiennych zero-jedynkowych do opisu cykliczności Dickey sugeruje wykorzystanie jedynie wybranych harmonik. Do oszacowania parametrów wykorzystuje
się KMNK i uzyskuje się nowy, oczyszczony proces yt .
Etap 2 – estymacja modelu autoregresyjnego ARMA(p,0) dla sezonowych
różnic procesu yt, czyli dla szeregu Δd yt . Reszty tego modelu powinny charakteryzować się własnościami białego szumu.
Etap 3 – za pomocą ocen parametrów modelu oszacowanego w etapie 2 przeprowadza się filtrację procesu yt . Jeżeli H0 jest prawdziwa, to uzyskany na drodze
tej filtracji nowy proces zt powinien mieć charakter sezonowego błądzenia przypadkowego dla okresu d.
Etap 4 – za pomocą KMNK szacuje się regresję sezonowych różnic procesu zt
jako funkcji opóźnień rzędu d poziomów tego procesu oraz opóźnionych sezonowych różnic procesu yt dla opóźnień s = 1, 2, ..., p według formuły:
–
–

Statystykę τ uzyskuje się jako

która ma niestandardowy rozkład.

Sprowadzenie tej statystyki do zmiennej o rozkładzie N(0,1) przeprowadza się
według formuły:

gdzie k oznacza liczbę deterministycznych składników wykorzystanych w etapie 1.
Warto zauważyć, że każda uwzględniona zmienna deterministyczna zwiększa
wartość korekty, przesuwając tym samym skorygowaną wartość statystyki w kierunku obszaru braku podstaw do odrzuceń H0, co może sugerować wrażliwość
tego testu na obecność składników deterministycznych do opisu cykliczności.
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Dokładny opis tego testu, wraz z dowodami oraz przykładami empirycznymi,
można znaleźć w artykule Dickeya7 oraz Dickeya, Zhanga8.

2. Implementacja testu Dickeya w programie Gretl
Implementacja testu stacjonarności Dickeya dla danych o wysokiej częstotliwości obserwowania w Gretlu jest nowym elementem, jego pierwsza wersja
ukazała się 20 sierpnia 2010 r. Procedura, roboczo nazwana DST_test, została
napisana w wewnętrznym języku skryptowym Gretla i udostępniona w formie pakietu funkcji na publicznym serwerze pakietów przez Marcina Błażejowskiego9.
Rysunek 1 prezentuje okno wyboru parametrów testu.

Rys. 1. Okno wyboru opcji testu stacjonarności Dickeya w programie Gretl
Ź r ó d ł o: opracowanie własne.

W wierszu „Series to test” należy wybrać z listy testowany szereg. W wierszu „Order of autoregressive filter” podaje się rząd p modelu autoregresyjnego
ARMA(p,0), który zostanie wykorzystany do przefiltrowania oryginalnego szeregu. Opcja „Is that order fixed or maximal? (defult: fixed)” służy do określenia,
czy wskazany w poprzednim wierszu rząd p jest dokładną wartością, czy jest to
maksymalny możliwy rząd modelu filtrującego. W tym drugim przypadku zostaną oszacowane wszystkie możliwe modele ARMA(pi ,0) dla pi = {1, 2, ..., p} i do
filtracji zostanie automatycznie wybrana specyfikacja minimalizująca kryterium
D.A. Dickey, wyd. cyt.
D.A. Dickey, Y. Zhang, wyd. cyt.
9
Kod tego pakietu został napisany na podstawie artykułu: D.A. Dickey, wyd. cyt., oraz oryginalnego kodu dla programu SAS napisanego przez Dickeya dla szeregu „Natural Gas”. W tym miejscu chciałbym serdecznie podziękować prof. Dickeyowi za udostępnienie mi swojego programu.
7
8
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informacyjne Schwarza BIC. W wierszu „List of deterministic components” należy wskazać wszystkie składniki deterministyczne, jakie mają być wykorzystane
do filtracji testowanego procesu w etapie 1 (jest to argument opcjonalny, który
domyślnie ma wartość null). W wierszu „Seasonal unit root periodicity” wskazuje się długość cyklu d, dla którego sprawdzane jest występowanie sezonowego
pierwiastka jednostkowego. Ostatnim argumentem procedury jest opcja „Be
verbose?”, które określa, czy po realizacji testu powinny być pokazane wyniki
wszystkich 4 etapów procedury DST_test (ustawienie domyślne), czy jedynie powinna zostać zwrócona wartość p-value wyznaczonej statystyki testu.

4. Symulacyjna ocena rozmiaru testu Dickeya
dla danych dziennych
Tabele 1-2 zawierają opisy scenariuszy eksperymentów symulacyjnych Monte Carlo oraz ich wyników do oceny rozmiaru testu10 stacjonarności Dickeya dla
danych dziennych. Każdy wariant był powtarzany 1000 razy.
Tabela 1. Eksperyment symulacyjny dla danych dziennych,
proces sezonowego błądzenia przypadkowego z pojedynczym pierwiastkiem
jednostkowym t = 1001, 1002, ..., 3000, liczba replikacji m = 1000
Model generujący
yt = 1 · yt – d + εt

εt ~ IID(0,σ2)

lub w zapisie operatorowym: (1 – Ld)yt = εt
d = {dd, dm, dr}
σ2 = 1, t = 1, 2, ..., 3000
Eksperyment A
p = 1, brak zmiennych deterministycznych
dd = {5, 6, 7}, dm = {22, 26, 31}, dr = {261, 313, 365}
Ź r ó d ł o: opracowanie własne.

W eksperymencie A wygenerowano procesy sezonowego błądzenia przypadkowego o okresie tygodnia, miesiąca oraz roku dla danych dziennych
w układzie tygodnia 5-, 6- i 7-dniowego, co dało łącznie 9 scenariuszy symulacyjnych.
W niniejszym artykule rozmiar testu rozumiany jest jako supremum prawdopodobieństwa
błędu I rodzaju (por. A. Jakiel-Rokita, R. Magiera, Modele i metody statystyki matematycznej
w zadaniach, wyd. 3 zm., Oficyna Wydawnicza GIS, Wrocław 2005, s. 92).
10
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Tabela 2. Eksperyment symulacyjny dla danych dziennych,
proces sezonowego błądzenia przypadkowego z podwójnym pierwiastkiem
jednostkowym t = 1001, 1002, ..., 3000, liczba replikacji m = 1000
Model generujący
yt = 1 · yt – d1 + 1 · yt – d2 1 · yt – (d1 + d2) εt

εt ~ IID(0,σ2)

lub w zapisie operatorowym: (1 – Ld1)(1 – Ld2)yt = εt
(d1, d2) = {(dd, dm), (dd, dr), (dm, dr)}
σ2 = 1, t = 1, 2, ..., 3000
Eksperyment B
p = 1, brak zmiennych deterministycznych
(dd, dm, dr) = {(5, 22, 261), (6, 26, 313), (7, 31, 365)}
Ź r ó d ł o: opracowanie własne.

W eksperymencie B wygenerowano procesy o podwójnych (złożonych) pierwiastkach jednostkowych dla wszystkich par cykli o długości tygodnia, miesiąca
i roku w układzie tygodnia 5-, 6- i 7-dniowego, co dało łącznie 18 scenariuszy
symulacyjnych.
Każdy wygenerowany szereg miał długość n = 3000, jednak podczas weryfikacji hipotezy o występowaniu pierwiastka jednostkowego pominięto pierwszych
1000 obserwacji, co w rezultacie dało efektywną długość testowanych szeregów n
= 2000. Wyniki zrealizowanych symulacji zawarte są w tabelach 3 i 4.
Tabela 3. Procent odrzuceń prawdziwej hipotezy zerowej dla różnych typów
danych dziennych – wyniki eksperymentu symulacyjnego A
Rodzaj tygodnia

5-dniowy

dd = 5

dm = 22

dr = 261

0,10

12,1

10,6

10,4

0,05

6,3

5,1

4,9

0,01

6-dniowy

Długość cyklu d

Poziom
istotności α

0,9

0,10

11,4

10,3

9,6

0,05

5,3

4,6

4,7

1,2
dd = 7

Ź r ó d ł o: opracowanie własne.

1,1

dm = 26

0,01

7-dniowy

0,8

dd = 6

1,2
dm = 31

dr = 313

0,9
dr = 365

0,10

11,4

9,5

8,1

0,05

5,7

4,5

3,6

0,01

1,1

1,1

0,7
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Tabela 4. Procent odrzuceń prawdziwej hipotezy zerowej dla różnych typów
danych dziennych – wyniki eksperymentu symulacyjnego B
Poziom
Rodzaj tygodnia istotności
α

5-dniowy

6-dniowy

7-dniowy

Długości cykli (d1, d2)
(dd, dm)

(dd, dr)

(dm, dr)

dd = 5

dm = 22

dd = 5

dr = 261

dm = 22

dr = 261

0,10

47,8

58,3

60,5

90,0

43,5

65,9

0,05

42,0

55,1

44,1

89,1

36,0

63,6

0,01

32,8

49,8

16,1

88,0

20,8

59,2

dd = 6

dm = 26

dd = 6

dr = 313

dm = 26

dr = 313

0,10

10,9

20,0

59,3

86,9

35,3

59,6

0,05

8,4

18,4

44,9

85,8

26,0

57,0

0,01

5,4

15,6

19,3

84,1

13,6

52,0

dd = 7

dm = 31

dd = 7

dr = 365

dm = 31

dr = 365

0,10

67,5

74,1

55,0

62,2

28,6

51,5

0,05

61,4

71,7

41,0

60,5

18,9

49,4

0,01

49,0

68,8

15,3

57,4

8,9

43,0

Ź r ó d ł o: opracowanie własne.

Tabela 3 zawiera podsumowanie uzyskanych wyników w eksperymencie
symulacyjnym A, przy czym kursywą zaznaczono przypadki, w których procent
odrzuceń prawdziwej hipotezy zerowej jest mniejszy od założonego poziomu
istotności. Można zauważyć, że zgodnie z założeniami testu jego rozmiar spada
wraz ze wzrostem długości cyklu d. W przypadku weryfikacji hipotezy o pierwiastku jednostkowym o cyklu tygodniowym, we wszystkich wariantach uzyskano niewielkie przekroczenia założonego poziomu istotności α. W przypadku
weryfikacji hipotez dla cyklu miesięcznego niewielkie przekroczenia założonego
poziomu α uzyskano w 5 wariantach, natomiast przy weryfikacji hipotez o pierwiastku jednostkowym dla cyklu rocznego (sezonowości) niewielkie przekroczenie założonego poziomu istotności zanotowano dwa razy dla cyklu o długości
d = 261.
Zupełnie inne wyniki uzyskano w eksperymencie symulacyjnym B, tj. dla
procesów, w których występowały równolegle dwa pierwiastki jednostkowe
(podsumowanie tych wyników znajduje się w tab. 4). We wszystkich przebadanych przypadkach uzyskano znaczne przekroczenia założonego poziomu istotności, przy czym dla cyklu o długości d = 261 ten procent dochodził do 90, natomiast dla cyklu o długości d = 26 współwystępującego z pierwiastkiem o długości
d = 6 wyniki wskazują na mniejszy rozmiar testu. Jednak mimo że rozmiar testu
spada wraz z długością cyklu d, należy stwierdzić, że test Dickeya nie ma mocy
w przypadku szeregów o złożonych pierwiastkach sezonowych (jego rozmiar
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mierzony prawdopodobieństwem błędu I rodzaju jest bardzo wysoki i niejednokrotnie osiąga wartość kilkudziesięciu procent).

Podsumowanie
D.A. Dickey w roku 2009 opublikował nowy test do weryfikowania hipotezy
o występowaniu sezonowych pierwiastków jednostkowych dla danych o wysokiej
częstotliwości obserwowania. Test ten wypełnia lukę, jaka dotąd istniała, pozwalając na testowanie sezonowych pierwiastków jednostkowych dla cykli o różnej
długości. Asymptotyczna zbieżność statystyki tego testu do rozkładu N(0,1) stwarza duże możliwości aplikacyjne, jednak jego moc oraz rozmiar wciąż wymagają
badań w tym zakresie. Wyniki analiz symulacyjnych zaprezentowane w artykule
wskazują, że rozmiar testu co prawda spada wraz ze wzrostem d, jednak ponownie rośnie w przypadku procesów o złożonych pierwiastkach sezonowych.
Warto także wspomnieć, że zaprezentowana tutaj implementacja testu Dickeya w programie Gretl jest prawdopodobnie pierwsza (i jedyna) na świecie
wśród programów statystyczno-ekonometrycznych.

Literatura
Box G.E.P., Jenkins G., Analiza szeregów czasowych. Prognozowanie i sterowanie, PWN,
Warszawa 1983.
Dickey D.A., Stationarity Testing in High-Frequency Seasonal Time Series, „SAS Global
Forum 2009: Statistics and Data Analysis” 2009.
Dickey D.A, Zhang Y., Seasonal unit root tests in long periodicity cases, „Journal of the
Korean Statistical Society” 2010, nr 39, s. 271-279.
Dickey D.A., Hasza D., Fuller W., Testing for Unit Roots in Seasonal Time Series, „Journal of the American Statistical Association” 1984, nr 79.
Hylleberg S., Engle R.F., Granger C.W., Yoo B., Seasonal Integration and Cointegration,
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Test HEGY dla wybranych zmiennych
makroekonomicznych gospodarki Polski
w latach 1996-2009

Streszczenie. Artykuł stanowi kontynuację podjętych wcześniej badań i zawiera
wyniki badania testem HEGY1 wybranych zmiennych makroekonomicznych gospodarki
Polski w latach 1996-2009. Zmienne te w końcowym etapie posłużą jako potencjalne
zmienne do budowy modeli popytu na pieniądz dla gospodarki Polski. Celem pracy jest
określenie, czy analizowane szeregi danych kwartalnych zawierają sezonowe pierwiastki
jednostkowe o częstościach innych niż zerowa (czyli półroczne bądź roczne). W wyniku
wcześniejszych prac2 ustalono, że badane szeregi są niestacjonarne, zintegrowane rzędu
pierwszego (wykonano kilka testów na obecność pierwiastka jednostkowego). Obecna
analiza wykazała, że wszystkie badane szeregi nie zawierają pierwiastków o częstości
kwartalnej, natomiast pierwiastek o częstości półrocznej zawiera jedynie szereg LDBR
(opis oznaczeń szeregów znajduję się w podpunkcie 1.3). Dla uzupełnienia niniejszych
wyników, w kolejnym etapie badania należy przeprowadzić analizę kointegracji.
Słowa kluczowe: test HEGY, integracja sezonowa, popyt, pieniądz
Nazwa testu pochodzi od nazwisk jego twórców (S. Hylleberg, R.F. Engle, C.W.J. Granger,
B.S. Yoo, Seasonal integration and cointegration, „Journal of Econometrics” 1990, Vol. 44,
nr 1-2, s. 215-238). Test pozwala na jednoczesną weryfikację występowania zarówno pierwiastków
sezonowych o różnej częstości, jak i pierwiastków niesezonowych.
2
Zob. M. Borzyszkowska (a), Analiza integracji wybranych zmiennych makroekonomicznych gospodarki Polski w latach 1996-2009, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej
1
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Wstęp
Problem niestacjonarności szeregów makroekonomicznych (przyjmowanych
jako potencjalne zmienne wchodzące w skład budowanego modelu ekonometrycznego) wymusza przeprowadzenie analizy ich struktury stochastycznej.
W dziedzinie ekonometrii analiza ta jest uznawana za jedno z największych osiągnięć ostatnich dwudziestu lat XX w.3. Jednym z etapów tej analizy, traktowanej
już jako niezbędna składowa badań ekonomicznych, jest badanie rzędu integracji
(zarówno dla częstości zerowej, jak i częstości adekwatnych dla danych kwartalnych wykorzystanych w badaniu) danego szeregu makroekonomicznego. Analizę
integracji przeprowadza się w celu uniknięcia ryzyka powstawania tak zwanych
regresji pozornych4 pomiędzy analizowanymi zmiennymi (w budowanych modelach ekonometrycznych). Przeprowadzenie analizy wesprze dodatkowo wskazanie
dalszych kroków badania oraz ewentualnych metod estymacji założonych postaci
modeli odpowiednich do danego zagadnienia. Do analizy wykorzystane zostały
dane o częstotliwości kwartalnej. Zasadniczym celem niniejszego artykułu5 jest
weryfikacja występowania jednostkowych pierwiastków sezonowych o częstości
półrocznej i kwartalnej6 dla wybranych szeregów makroekonomicznych gospodarki Polski w latach 1996-2009 (analizowane szeregi mają posłużyć do budowy
modeli popytu na pieniądz). Celem dodatkowym jest uzyskanie odpowiedzi na
pytanie, czy oczyszczanie szeregu może wywierać wpływ na zmianę wyników
wnioskowania. Opierając się na wynikach z prac poprzednich przyjęto, że rząd
integracji badanych zmiennych jest równy jedności. Ważne jest także określenie,
czy na tym etapie zmienne te można wykorzystać do budowy wspomnianych modeli oraz jakie należy podjąć kroki w kolejnych etapach analizy?
we Wrocławiu” 2010, nr 18, s. 81-97; M. Borzyszkowska (b), Wykorzystanie testu Dickeya-Fullera
do wybranych zmiennych determinujących popyt na pieniądz w Polsce w latach 1996-2009, rozdział
13 w: Zarządzanie finansami wobec wyzwań XXI wieku, red. J. Jaworski, Prace Naukowe WSB
w Gdańsku 2010, t. 5, s. 187-204.
3
Zob. W.W. Charemza, D.F. Deadman, New directions in Econometric Practice, Edward Elgar,
Second Edition 1997.
4
Szczególnie podatne na występowanie pozornych regresji są modele liniowe ze zmiennymi
niestacjonarnymi, zob. K. Strzała, Zastosowanie uogólnionych metod sterowania optymalnego
do podejmowania decyzji gospodarczych, Rozprawy i Monografie nr 1993, Wydawnictwo
Uniwersytetu Gdańskiego, 1994; T. Kufel, Nonsense correlations between time series – historia
badań symulacyjnych dla procesów zintegrowanych, „Przegląd Statystyczny” 2002, nr 48 (1),
s. 63-71; M. Majsterek, Zmienne zintegrowane w stopniu drugim w modelowaniu ekonometrycznym,
„Przegląd Statystyczny” 2003, nr 50 (2), s. 97-116.
5
Praca ta jest kontynuacją podjętych wcześniej badań i stanowi cześć pracy doktorskiej, która
dotyczy modelowania popytu na pieniądz dla gospodarki Polski.
6
Wyniki analizy dla częstości zerowej przedstawione zostały we wcześniejszych pracach, zob.
M. Borzyszkowska, wyd. cyt.
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Analizę przeprowadzono na podstawie testu HEGY, który służy do badania
występowania sezonowych pierwiastków jednostkowych dla częstości półrocznej
i rocznej (dla częstości zerowej wyników nie uwzględniano, ponieważ zostały już
wcześniej przedstawione).
Artykuł składa się z trzech części. Pierwsza obejmuje podstawowe definicje i określenia stosowane w pracy, opis teoretyczny testu wykorzystanego do
wykonania obliczeń oraz charakterystykę danych używanych w badaniu. Druga
cześć zawiera wyniki i ich szczegółowy opis, trzecia zaś stanowi podsumowanie.

1. Podstawy teoretyczne i charakterystyka danych
Budowę modelu ekonometrycznego należy poprzedzić badaniem tak zwanej
struktury stochastycznej potencjalnych zmiennych wchodzących w jego skład.
Dlatego w celu lepszego zrozumienia problemu, niniejsza cześć artykułu poświęcona jest przedstawieniu podstawowych definicji i pojęć związanych z tematem
integracji szeregów czasowych, w szczególności integracji sezonowej oraz krótkiemu opisowi zmiennych, które poddane zostały badaniu.
1.1. Podstawowe definicje: proces stochastyczny, stacjonarność,
stopień integracji
W literaturze przedmiotu7 przez proces stochastyczny rozumie sie funkcję
losową Xt naturalnego argumentu t. W świetle tej definicji szereg czasowy interpretowany jest jako skończony ciąg liczbowy {xt}, będący wynikiem przeprowadzenia T obserwacji pewnego zjawiska ekonomicznego, które jest generowane
przez proces stochastyczny Xt. Według definicji, proces stochastyczny określa
się jako ściśle stacjonarny, wtedy gdy jego łączny rozkład prawdopodobieństwa
nie jest zależny od przesunięcia w czasie8. Natomiast definicja stacjonarności
w szerszym sensie określa, że proces stochastyczny nazywany jest stacjonarnym
w szerszym sensie, gdy jego wartość oczekiwana E(Xt) i wariancja Var(Xt) są
stałe w czasie, natomiast kowariancja Cov(Xt, Xt – j) zależy jedynie od odległości
argumentów w czasie j. Jeżeli którykolwiek z wymienionych wyżej warunków
7
Zob. G.E.P. Box, G.M. Jenkins, Analiza szeregów czasowych: Prognozowanie i sterowanie,
PWN, Warszawa 1983.
8
W praktyce definicja stacjonarności w ścisłym sensie jest niezbyt przydatna, dlatego też
w badaniach empirycznych wykorzystuje się pojęcie stacjonarności w szerszym sensie.
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nie zostanie spełniony, to proces stochastyczny określany jest jako niestacjonarny. Badanie integracji szeregu niestacjonarnego pozwala na ustalenie jego rzędu,
który oznaczany jest za pomocą d. Stopień integracji szeregu niestacjonarnego
definiuje się jako najmniejszą całkowitą liczbę przyrostów (lub różnic), dla której
szereg staje się stacjonarny. Zatem szereg czasowy jest zintegrowany rzędu d, co
zapisuje się jako xt~I(d), gdy po d-krotnym różnicowaniu może on zostać przedstawiony w postaci stacjonarnego i odwracalnego modelu ARMA9:
v(L)(1 – L)d xt = ψ(L)εt ,

(1)

gdzie: d – stopień integracji wyrażony w liczbach całkowitych (np. 0, 1, 2);
L – operator opóźnień taki, że L(xt) = xt – 1; v(L), ψ(L) – wielomiany rzędu p i q
współczynników rozkładu opóźnień autoregresyjnych oraz średniej ruchomej,
których pierwiastki leżą na zewnątrz koła jednostkowego w przestrzeni liczb zespolonych; εt jest białym szumem, tj. procesem o średniej równej zero, skończonej
i stałej wariancji oraz zerowej kowariancji.
W przypadku całkowitych wartości parametru d mamy do czynienia z modelami typu ARIMA (p, d, q), które szczegółowo omówione zostały przez Boxa
i Jenkinsa10. Dla d ≥ 1 szereg określa się jako niestacjonarny i niepowracający do
średniej, dla którego efekty szoku są trwałe, persystentne11.
1.2. Test HEGY
W literaturze przedmiotu można znaleźć wiele testów służących do badania
stacjonarności szeregów czasowych, jednak pozwalają one jedynie na ustalenie
pierwiastków jednostkowych dla częstości zerowej. W przypadku danych o wyższej częstotliwości, np. kwartalnej, istnieje możliwość występowania pierwiastków sezonowych o innych częstościach. Problemem tym zajęli się Hylleberg,
Engel, Granger i Yoo12, którzy zaproponowali odpowiedni test (później rozwinięty przez Fransesa i Hobijna13). W przypadku szeregów kwartalnych, klasyczna
wersja testu opiera się na dekompozycji operatora różnicowania kwartalnego
postaci:
1 – L4 = (1 – L)(1 + L)(1 + L2).

(2)

Zob. K. Strzała, wyd. cyt.
G.E.P. Box, G.M. Jenkins, wyd. cyt.
11
Zob. M. Osińska, Ekonometria finansowa, PWE, Warszawa 2006, s. 77.
12
S. Hylleberg, R.F. Engle, C.W.J. Granger, B.S. Yoo, wyd. cyt.
13
P.H. Franses, B. Hobijn, Critical values for unit root tests in seasonal time series, „Journal of
Applied Statistics” 1997, Vol. 24, No. 1, s. 25-47.
9

10
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Rozwiązaniem wielomianu (2) jest pierwiastek równy 1, który związany jest
z częstością zerową i oznacza występowanie pierwiastka niesezonowego lub długookresowego, oraz pierwiastki równe –1 oraz ±i, gdzie pierwiastek –1 związany
jest z częstością półroczną (�), natomiast pierwiastki ±i związane są z częstością
kwartalną (�/2). W celu zastosowania testu HEGY dla danych kwartalnych, należy (na podstawie badanej zmiennej) najpierw wyznaczyć cztery pomocnicze
zmienne dane poniżej:
y1t = (1 + L)(1 + L2)yt = yt + yt – 1 + yt – 2 + yt – 3,
y2t = – (1 – L)(1 + L2)yt = – (yt – yt – 1 + yt – 2 – yt – 3),
y3t = (1 – L2)yt = yt – yt – 2,
y4t = (1 – L4)yt = yt – yt – 4.

(3)

Przy założeniu, że badany szereg zawiera wszystkie pierwiastki jednostkowe,
zmienna y1 wykazuje jedynie pierwiastek niesezonowy. Analogicznie zmienna y2
wykazuje jedynie pierwiastek półroczny, natomiast zmienna y3 pierwiastek roczny. Ponadto zmienna y4 jest zmienną stacjonarną dla każdej częstości, ponieważ
uzyskana jest dzięki pełnemu różnicowaniu sezonowemu14.
Badanie integracji sezonowej odbywa się na podstawie następującej regresji
pomocniczej:
(4)
et ~ i.i.d.(0, σ ),
2

która stanowi podstawę do weryfikacji następującego zestawu trzech hipotez:
H01 : �1 = 0
H02 : �2 = 0
H03 : �3 = �4 = 0

H11 : �1 < 0,
H12 : �2 < 0,
H13 : �3 ≠ 0 ∨ �4 ≠ 0.

(5)

Pierwsza z hipotez zakłada występowanie pierwiastka jednostkowego niesezonowego (+1), druga – pierwiastka sezonowego o częstości półrocznej (–1)
odpowiadającej dwóm cyklom na rok, natomiast trzecia hipoteza – pierwiastka
sezonowego o częstości kwartalnej odpowiadającej jednemu cyklowi w roku.
W przypadku danych kwartalnych na wyrażenie µt15 w regresji (4) mogą składać
się następujące elementy:
14
Zob. J. Kotłowski, Kointegracja sezonowa pomiędzy cenami i pieniądzem w gospodarce
polskiej w okresie transformacji, „Przegląd Statystyczny” 2002, nr 49 (4), s. 95-117; J. Kotłowski,
Analiza związków długookresowych pomiędzy cenami i pieniądzem w gospodarce polskiej przy
wykorzystaniu koncepcji kointegracji sezonowej [praca doktorska], Szkoła Główna Handlowa,
Kolegium Analiz Ekonomicznych, Warszawa 2004.
15
Wyrażenie to pozwala na weryfikację występowania sezonowości o charakterze
deterministycznym.
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µt = α0 + β0t + γ1Q1 + γ2Q2 + γ3Q3,

(6)

gdzie: α – stała, t – trend, Qi – zmienne sezonowe przyjmujące wartość 1 w i-tym
kwartale, wartość –1 w kwartale czwartym i 0 w pozostałych kwartałach.
Szereg zintegrowany rzędu d dla częstości θ oznaczany jest yt ~ Iθ(d) 16.
Weryfikacja hipotez dla częstości zerowej oraz półrocznej opiera się na ilorazie
typu t-Studenta, natomiast hipoteza o pierwiastku kwartalnym – na statystyce F,
jednak statystyki te nie posiadają standardowych rozkładów. W związku z tym
w celu sprawdzenia ich istotności, należy wykorzystać odpowiednie wartości
krytyczne, podane w formie stablicowanej w artykułach Fransesa i Hobijna17 oraz
autorów testu. Oprócz tego w pracy Harveya i Dijka18 opracowana została tzw.
„powierzchnia odpowiedzi”, pozwalająca na wyznaczenie stosownych wartości
statystyk testu HEGY dla dowolnej długości próby. Do sformułowania wniosków
co do istotności komponentów deterministycznych można posłużyć się wynikami
testów istotności t i F, wykorzystując standardowe wartości krytyczne19. Należy
też podkreślić, że poprawność wyników uzyskiwanych na podstawie testu HEGY
w dużym stopniu zależy od przyjęcia maksymalnego dopuszczalnego rzędu integracji badanej zmiennej (Kotłowski20, da Silva Lopes21). Zaleca się, aby testowanie na podstawie HEGY poprzedzone zostało badaniem występowania pierwiastka długookresowego za pomocą klasycznych testów pierwiastka jednostkowego,
na przykład testem ADF (augmented Dickey-Fuller22 test – rozszerzony test
Dickeya-Fullera)23.

Zob. Hylleberg i in., wyd. cyt., s. 427; P.H. Franses, A.M.R. Taylor, Determining the Order
of Differencing in Seasonal Time Series Processes, „Econometrics Journal Royal Economic Society”
2000, vol. 3(2), s. 250-264.
17
P.H. Franses, B. Hobijn, wyd. cyt.
18
D.I. Harvey, D. Dijk, Sample Size. Lag Order and Critical Values of Seasonal Unit Root Tests,
[praca niepublikowana], „Loughborough University”, United Kingdom 2003.
19
Uzasadnienie takiego sposobu postępowania można znaleźć w pracach: G. Kuczyński,
Estymacja stopy równowagi bezrobocia w krajach Grupy Wyszehradzkiej [praca doktorska],
Uniwersytet Gdański, Sopot 2005; K. Strzała, M. Blangiewicz, Podobieństwa i różnice struktury
stochastycznej mikro- i makroekonomicznych wskaźników koniunktury gospodarczej Polski, „Prace
i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego” 2006, nr 3, s. 127-144.
20
J. Kotłowski, Analiza związków...
21
A.C.B. da Silva Lopes, The Order of Integration for Quarterly Macroeconomic Series:
A Simple Testing Strategy, „Empirical Economics” 2003, Vol. 28, nr 4, s. 783-794.
22
D.A. Dickey, W.A. Fuller, Likelihood Ratio Statistics for Autoregressive Time Series with
a Unit Root, „Econometrica” 1981, Vol. 49, No. 4, s. 1057-1072.
23
Zob. E.M. Syczewska, Niestacjonarność nominalnego i realnego kursu wymiany dla
danych sezonowych, „Bank i Kredyt” 2002, nr 3, s. 44-52; G. Kuczyński, wyd. cyt.; K. Strzała,
M. Blangiewicz, wyd. cyt.
16
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1.3. Opis zmiennych i charakterystyka danych
W szeroko pojmowanej literaturze ekonomicznej dotyczącej podstawowych
teorii popytu na pieniądz, funkcja popytu na pieniądz zazwyczaj przyjmuje następującą postać:

gdzie:

– ilość pieniądza w wyrażeniu realnym,

Y – zmienna wyrażająca wielkość dochodu, oc – koszt alternatywny utrzymywania zasobów pieniądza, P – ogólny poziom cen24. Oznacza to, że do budowy modeli realnego popytu na pieniądz wykorzystuje się funkcję nieliniową. Podstawą
analizy w niniejszym artykule są publikowane przez NBP agregaty pieniężne:
M0, M1, M2, M3 w mln zł (dane urealnione i zlogarytmowane, oznaczane jako:
LM0R, LM1R, LM2R, LM3R). Oprócz tego analizie poddano również dochody
brutto do dyspozycji gospodarstw domowych w ujęciu realnym25 (LDBR – dane
również zlogarytmowane) oraz nominalną stopę redyskontową (SRD). Wykresy obserwacji dla poszczególnych zmiennych zawarte są w załączniku na końcu
pracy. Wszystkie zmienne zostały wyrównane sezonowo za pomocą programu
DEMETRA (procedurą Tramo/Seats) i te które wymagały oczyszczenia, również
zostały ujęte (LM2RA, LDBRA). Do analizy wykorzystano szeregi o częstotliwości kwartalnej, a okres próby obejmuje kwartały 1996Q4 : 2009Q2 – razem
51 obserwacji (z wyjątkiem zmiennej LDBR, dla której dane dostępne są dopiero
od roku 1999, zakres danych to: 1999Q1 : 2009Q2 – czyli 42 obserwacje). Dane
do analizy pobrane zostały z materiałów publikowanych przez Narodowy Bank
Polski oraz Główny Urząd Statystyczny (dostępne są umieszczone na stronach internetowych: www.nbp.pl, www.gus.pl). Dane dotyczące agregatów pieniężnych
zostały obliczone przez NBP według nowych standardów Europejskiego Banku
Centralnego. Standardy te NBP rozpoczął wdrażać od końca marca 2002 r. Szeregi
te zostały naliczone wstecz i udostępnione przez NBP od końca 1996 r. Obliczenia
wykonano za pomocą programów komputerowych: Excel oraz Microfit26.

2. Opis oszacowanych wyników empirycznych
Poniżej w kolejnych tablicach opisane zostały wyniki oszacowania testu HEGY
dla poszczególnych zmiennych zaprezentowanych w poprzedniej części artykułu.
24
Zob. F.S. Mishkin, Ekonomika pieniądza, bankowości i rynków finansowych, Wydawnictwo
Naukowe PWN, Warszawa 2002, s. 664-672.
25
Analizowane dane zostały urealnione za pomocą wskaźnika cen towarów i usług
konsumpcyjnych w cenach z roku 1996.
26
Wersja demonstracyjna programu dostępna jest na stronie internetowej http://www.oup.co.uk/
microfit/features/.
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Tabela 1 zawiera wartości krytyczne z tablic testu pobrane z prac cytowanych
autorów. Podane wartości dotyczą 5% poziomu istotności. Wartości krytyczne dla
�2 odnoszą się do częstości półrocznej, natomiast dla �3 �4 do częstości kwartalnej. Ze względu na różne liczebności szeregów, na podstawie cytowanych już
prac przytoczono wartości krytyczne dla prób liczących 40 i 48 obserwacji.
Tabela 1. Wybrane wartości krytyczne testu HEGY dla obserwacji kwartalnych
Postać
regresji

Wartości krytyczne dla α = 0,05
dla �2

dla �3 �4

dla 40 obs.

dla 48 obs.

dla 40 obs.

dla 48 obs.

nc, nt, nd

–1,89

–1,95

3,21

3,26

c, nt, nd

–1,86

–1,95

3,06

3,04

c, t, nd

–1,85

–1,91

2,94

2,95

c ,nt, d

–2,77

–3,04

6,63

6,60

c, t, d

–2,77

–3,08

6,56

6,55

Ź r ó d ł o: P. Franses, B. Hobijn, wyd. cyt., s. 436-437, dla 40 obs.; Hylleberg i in., wyd. cyt., s. 436-437,
dla 48 obs.

W tabeli 2 zawarte są wyniki oszacowania testu HEGY dla zmiennych LM0R
oraz LM1R. Obliczenia wykonane zostały w programie Microfit. W przypadku
zmiennej LM0R, oszacowane wyniki wyraźnie wskazują, że na poziomie istotności α = 0,05 należy odrzucić hipotezy zerowe o występowaniu pierwiastków
sezonowych o częstości półrocznej (odpowiadającej dwóm cyklom na rok)
i kwartalnej (odpowiadającej jednemu cyklowi w roku), co wskazuje na brak
występowania sezonowości stochastycznej. Stała i zmienne deterministyczne są
statystycznie nieistotne, więc brak również sezonowości o charakterze deterministycznym. Dla zmiennej LM1R sytuacja jest podobna, brak pierwiastków sezonowych o częstości rocznej i półrocznej (brak sezonowości stochastycznej). Jednak
fakt, że zmienne deterministyczne są statystycznie istotne, może wskazywać na
występowanie sezonowości deterministycznej.
Zawarte w tabeli 3 wyniki testu HEGY dla zmiennych LM2R i LM2RA
kształtują się bardzo podobnie. Oszacowania dla zmiennej LM2R wskazują na
brak występowania pierwiastków sezonowych o częstości rocznej i półrocznej,
zatem tutaj również brak sezonowości stochastycznej. Ponieważ stała i zmienne deterministyczne są istotne, wskazuje to na występowanie sezonowości
deterministycznej. W przypadku oczyszczonego szeregu tej zmiennej, nie
uwzględniono regresji zawierających zmienne sezonowe. Tutaj brak zarówno
pierwiastków sezonowych o częstości rocznej i półrocznej, jak i sezonowości
o charakterze deterministycznym. Oczyszczenie szeregu nie wpłynęło na zmianę wyników wnioskowania co do występowania stochastycznych pierwiastków
sezonowych.
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Tabela 2. Wyniki testu HEGY dla LM0R i LM1R w Polsce w latach 1996Q4-2009Q2
Postać
regresji

Statystyka HEGY
Pierwiastek
półroczny

Pierwiastek
roczny

Rząd Istotność komponentów deterministycznych
opóźZmienne
Stała (t)
Trend (t)
nień
sezonowe (F)
LM0R

nc, nt, nd

–2,1857 **

30,6486 ***

0

c, nt, nd

–2,1455 **

26,0674 ***

0

–0,40268

c, t, nd

–2,1829 **

27,2228 ***

0

1,35620

c, nt, d

–2,9880 **

21,0203 ***

0

–0,30758

c, t, d

–3,0937 **

22,1110 ***

0

1,44990

nc, nt, nd

–2,9784 ***

36,4411 ***

0

c, nt, nd

–2,9012 ***

33,5307 ***

0

c, t, nd

–2,7981 ***

34,3190 ***

0

2,08710 **

c, nt, d

–3,7156 **

34,8863 ***

0

0,08354

c, t, d

–3,7109 **

37,1282 ***

0

2,34780 **

2,2285 **
1,4061
2,2727 **

1,5554

LM1R
–0,36281
2,3336 **
4,5635 ***
2,4497 **

5,3191 ***

Uwagi: Gwiazdki oznaczają istotność sprawdzianu testu dla standardowych poziomów istotności
– * dla 10%, ** dla 5% oraz *** dla 1%. Symbole c, t oraz d oznaczają odpowiednio występowanie w modelu
parametru stałego, trendu oraz zmiennych sezonowych. Analogicznie symbole nc, nt oraz nd oznaczają, że
w modelu nie występują dane komponenty.
Ź r ó d ł o: opracowanie własne.

Tabela 3. Wyniki testu HEGY dla LM2R i LM2RA w Polsce w latach 1996Q4-2009Q2
Postać
regresji

Statystyka HEGY

Rząd Istotność komponentów deterministycznych
opóźZmienne
Stała (t)
Trend (t)
nień
sezonowe (F)

Pierwiastek
półroczny

Pierwiastek
roczny

nc, nt, nd

–3,9278 ***

25,0419 ***

0

c, nt, nd

–3,8733 ***

24,3304 ***

0

c, t, nd

–4,0790 ***

8,4404 ***

2

c, nt, d

–4,1243 ***

27,8807 ***

0

c, t, d

–5,1529 ***

13,4954 ***

2

LM2R
–0,12054
2,56450 **

2,5940 **

–0,13920
2,61840 **

3,8705 **
2,6002 **

4,3974 ***

LM2RA
nc, nt, nd

–5,6775 ***

36,4411 ***

2

c, nt, nd

–5,6085 ***

16,9359 ***

2

c, t, nd

–6,0323 ***

14,9350 ***

2

–0,36281
2,46800 **

2,6381 **

Uwagi: Gwiazdki oznaczają istotność sprawdzianu testu dla standardowych poziomów istotności
– * dla 10%, ** dla 5% oraz *** dla 1%. Symbole c, t oraz d oznaczają odpowiednio występowanie w modelu
parametru stałego, trendu oraz zmiennych sezonowych. Analogicznie symbole nc, nt oraz nd oznaczają, że
w modelu nie występują dane komponenty.
Ź r ó d ł o: opracowanie własne.
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Tabela 4 zawiera wyniki badania testem HEGY zmiennych LM3R oraz
SRD.
Tabela 4. Wyniki testu HEGY dla LM3R i SRD w Polsce w latach 1996Q4-2009Q2
Postać
regresji

Statystyka HEGY
Pierwiastek
półroczny

Pierwiastek
roczny

Rząd Istotność komponentów deterministycznych
opóźZmienne
Stała (t)
Trend (t)
nień
sezonowe (F)
LM2R

nc, nt, nd

–3,8048 ***

25,4379 ***

0

c, nt, nd

–3,7563 ***

24,7857 ***

0

c, t, nd

–4,0223 ***

9,3657 ***

2

c, nt, d

–4,0171 ***

26,9107 ***

0

c, t, d

–5,0372 ***

13,9710 ***

2

nc, nt, nd

–4,4095 ***

28,7610 ***

0

c, nt, nd

–4,4268 ***

28,4119 ***

0

0,89410

c, nt, d

–5,2270 ***

33,4691 ***

1

0,30829

–0,03346
2,53690 **

2,5205 **

–0,04595
2,57820 **

3,2955 **
2,5307 **

3,9946 ***

LM2RA

1,2756

Uwagi: Gwiazdki oznaczają istotność sprawdzianu testu dla standardowych poziomów istotności
– * dla 10%, ** dla 5% oraz *** dla 1%. Symbole c, t oraz d oznaczają odpowiednio występowanie w modelu
parametru stałego, trendu oraz zmiennych sezonowych. Analogicznie symbole nc, nt oraz nd oznaczają, że
w modelu nie występują dane komponenty.
Ź r ó d ł o: opracowanie własne.

Tutaj sytuacja jest bardzo zbliżona. Dla zmiennej LM3R odrzucamy hipotezę
zerową zarówno o występowaniu pierwiastków sezonowych o częstości rocznej,
jak i półrocznej, tak jak poprzednio brak sezonowości stochastycznej. Ze względu
na istotność komponentów deterministycznych można powiedzieć, że występuje
sezonowość o charakterze deterministycznym. W przypadku zmiennej SRD pominięte zostały regresje pomocnicze zawierające zmienną czasową t, ponieważ
zmienna ta jest stopą27. Podobnie jak dla zmiennej LM3R, tutaj również brak
pierwiastków sezonowych o częstości rocznej i półrocznej, oznacza to, że nie
występuje sezonowość stochastyczna. Stała i zmienne sezonowe są statystycznie
nieistotne, co oznacza brak występowania sezonowości o charakterze deterministycznym.
Tabela 5 zawiera wyniki testu HEGY dla zmiennych LDBR i LDBRA.
W przypadku zmiennej LDBR brak podstaw do odrzucenia hipotezy zerowej
o występowaniu pierwiastka sezonowego o częstości półrocznej, natomiast hipotezę o występowaniu pierwiastków o częstości rocznej należy odrzucić (dla 5%
i 10% poziomu istotności). Zmienne sezonowe, na poziomie istotności 5% i 1%,
Zob. J.D. Hamilton, Time Series Analysis, Princeton University Press, Princeton 1994;
W. Enders, Applied Econometric Time Series, John Wiley & Sons, Inc., New York 1995.
27
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Tabela 5. Wyniki testu HEGY dla LDBR i LDBRA w Polsce w latach 1996Q4-2009Q2
Postać
regresji

Statystyka HEGY
Pierwiastek
półroczny

Pierwiastek
roczny

Rząd Istotność komponentów deterministycznych
opóźZmienne
Stała (t)
Trend (t)
nień
sezonowe (F)
LDBR

nc, nt, nd

–0,79674

3,8378 **

0

c, nt, nd

–0,80021

4,0702 **

0

c, t, nd

–0,82650

4,5886 **

0

1,4581

c, nt, d

–1,88440

5,6237 *

0

–1,6866

c, t, d

–1,85130

6,2109 *

0

1,4673

nc, nt, nd

–5,67750 ***

36,4411 ***

2

c, nt, nd

–5,60850 ***

16,9359 ***

2

c, t, nd

–6,03230 ***

14,9350 ***

2

–1,7911 *
2,0938 **
2,4000 *
2,0790 **

2,4471 *

LDBRA
–0,36281
2,46800 **

2,6381 **

Uwagi: Gwiazdki oznaczają istotność sprawdzianu testu dla standardowych poziomów istotności
– * dla 10%, ** dla 5% oraz *** dla 1%. Symbole c, t oraz d oznaczają odpowiednio występowanie w modelu
parametru stałego, trendu oraz zmiennych sezonowych. Analogicznie symbole nc, nt oraz nd oznaczają, że
w modelu nie występują dane komponenty.
Ź r ó d ł o: opracowanie własne.

są statystycznie nieistotne, więc brak sezonowości o charakterze deterministycznym. Dla oczyszczonego szeregu LDBRA sytuacja się zmieniła, należy odrzucić
hipotezę zerową o występowaniu pierwiastków sezonowych o częstości rocznej
i półrocznej, co oznacza brak sezonowości stochastycznej.

Podsumowanie
W badaniach empirycznych modelowanie zależności ekonomicznych należy
poprzedzić analizą struktury stochastycznej szeregów czasowych wykorzystywanych do budowy modeli, ponieważ może to mieć znaczący wpływ na uniknięcie
poważnych błędów metodologicznych. Przeprowadzona analiza wybranych kategorii makroekonomicznych (traktowanych jako potencjalne zmienne w funkcji
popytu na pieniądz) testem HEGY wyraźnie potwierdza ten fakt i poszerza ilość
informacji dotyczących ich własności dynamicznych. Analiza wykazała, że w badanym okresie dla wszystkich badanych zmiennych – oprócz zmiennej LDBR
– brak występowania sezonowości stochastycznej zarówno dla częstości półrocznej, jak i rocznej. W przypadku zmiennej wyrażającej dochód LDBR stwierdzono
występowanie sezonowych pierwiastków jednostkowych o częstości półrocznej,
zatem do budowy modeli należałoby raczej wykorzystać szereg oczyszczony,
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tj. LDBRA. Na podstawie analizowanych danych nie można jednoznacznie określić, czy procedura wyrównania sezonowego szeregu wpływa na wyniki wnioskowania. Ze względu na różne wyniki dla zmiennej wyrażającej dochód, wydaje się
zasadne, by w toku dalszych prac do zbioru potencjalnych zmiennych dołączyć
PKB (jako zmienną wyrażającą dochód realny, co wynika z założonej funkcji
popytu) oraz przeprowadzić badanie kointegracji.
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Załącznik

Rys. 1. Szereg obserwacji nominalnych dla agregatu M0
Ź r ó d ł o: opracowanie własne na podstawie analizowanych danych.
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Rys. 2. Szereg obserwacji nominalnych dla agregatu M1
Ź r ó d ł o: opracowanie własne na podstawie analizowanych danych.

Rys. 3. Szereg obserwacji nominalnych dla agregatu M2
Ź r ó d ł o: opracowanie własne na podstawie analizowanych danych.

Rys. 4. Szereg obserwacji nominalnych dla agregatu M3
Ź r ó d ł o: opracowanie własne na podstawie analizowanych danych.
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Rys. 5. Szereg obserwacji nominalnych dochodów brutto gospodarstw domowych
Ź r ó d ł o: opracowanie własne na podstawie analizowanych danych.

Rys. 6. Szereg obserwacji nominalnych stopy redyskontowej
Ź r ó d ł o: opracowanie własne na podstawie analizowanych danych.
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Długookresowe powiązania stóp procentowych
w strefie euro, USA i Polsce

Streszczenie. W artykule podjęto próbę zbadania powiązań długookresowych dla
krótkoterminowych stóp procentowych Polski, USA i strefy euro. W badaniach integracji
i kointegracji zmiennych zastosowano rozszerzony test Dickeya-Fullera i test Phillipsa-Perrona oraz metodę Johansena. Dla zbadania przyczynowości w sensie Grangera wykorzystano metodę Toda-Yamamoto, pozwalającą badać przyczynowość dla szeregów
skointegrowanych. Uzyskane wyniki sugerują, że polski rynek stóp procentowych wykazuje długookresowy związek z rynkiem strefy euro; nie stwierdzono natomiast zależności
przyczynowej od rynku USA.
Słowa kluczowe: stopy procentowe, kointegracja, przyczynowość, Polska, USA,
strefa euro

Wstęp
Powiązania pomiędzy stopami krajowymi na poszczególnych rynkach krajowych są przedmiotem wielu analiz ekonomicznych zarówno o charakterze
teoretycznym, jak i empirycznym. Teoria parytetu stóp procentowych wskazuje,
że przy doskonałej mobilności kapitału oraz stałych kursów walutowych, realne
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stopy procentowe w różnych krajach są identyczne1. W praktyce stopy procentowe na poszczególnych rynkach krajowych się różnią, choć analizy prowadzone
w ostatnich latach wskazują na spadek dysproporcji w poziomie krajowych stóp
procentowych2. Począwszy od lat osiemdziesiątych, wraz z rozwojem zaawansowanych technik ekonometrycznych, takich jak testy integracji i kointegracji,
zaczęto testować powiązania o charakterze długookresowym i krótkookresowym.
Badania prowadzono zarówno dla realnych, jak i nominalnych stóp procentowych. Najczęściej przedmiotem prowadzonych analiz były związki długookresowe i przyczynowe między amerykańskimi stopami procentowymi a stopami
procentowymi strefy euro (wcześniej wiodących rynków europejskich). Uzyskiwano bardzo różne wyniki, jednak dominujące było potwierdzenie istnienia
powiązań długookresowych3. Mniej liczne analizy dotyczą powiązań między
stopami procentowymi USA lub strefy euro a stopami procentowymi krajów
o słabiej rozwiniętych rynkach finansowych, w tym Polski. Analizy kointegracji
wskazujące na istnienie długookresowych powiązań pomiędzy stopami złotowymi a zagranicznymi, zwłaszcza ze stopami strefy euro, przeprowadzili Rembeza
i Przekota4. Natomiast Stążka5 w pracy poświęconej empirycznej analizie parytetu
siły nabywczej, niepokrytego parytetu stóp procentowych oraz parytetu realnych
stóp procentowych pomiędzy Polską a Niemcami, badanych wspólnie w ramach
skointegrowanego modelu wektorowej autoregresji, uzyskała wyniki wskazujące
na to, że międzynarodowe parytety oraz ich liniowe kombinacje nie znajdują odzwierciedlenia w danych empirycznych.
Podstawowym celem niniejszej pracy było zbadanie, czy pomiędzy wybranymi krótkoterminowymi stopami procentowymi Polski, USA i strefy euro zachodzą długookresowe związki oraz ustalenie kierunku ewentualnej przyczynowości
w sensie Grangera.
1
P.R. Krugman, M. Obstfeld, Ekonomia międzynarodowa, Wydawnictwo Naukowe PWN,
Warszawa 2007.
2
A. Alexius, Uncovered Interest Parity Revisited, „Review of International Economics”
2001, nr 9 (3), s. 505-517; R. Bruggemann, H. Lutkepohl, Uncovered Interest Rate Parity and the
Expectations Hypothesis of the Term Structure: Empirical Results for the U.S. and Europe, „Applied
Economics Quarterly” 2005, nr 51, s. 143-154; R.A. Campbell, G.K. Kees, J.R. Lothian, R. Mahieu,
The Performance of UIP and PPP: Emerging Markets, Working Paper 2008.
3
R. Bruggemann, H. Lutkepohl, wyd. cyt., s. 143-154; J. Yang, J. Shim, M. Khan, Casual
linkages between US and Eurodollar interest rates: further evidence, „Applied Economics” 2007,
s. 135-144; M. Mougoue, A.G. Noula, R.A. Ajayi, Maturities, Nonlinearities, and the International
Transmission of Short-Term Interest Rates, „Review of Applied Economics” 2008, nr 4 (1-2),
s. 93-112.
4
J. Rembeza, G. Przekota, Powiązania pomiędzy stopami procentowymi w Polsce, USA i strefie
euro, „Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu” 2008, nr 1191, s. 514-552.
5
A. Stążka, International Parity Relations between Poland and Germany: A Cointegrated VAR
Approach, „Bank i Kredyt” 2008, nr 3, s. 3-24.
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1. Metodologia
Wiele z podstawowych zmiennych makroekonomicznych tworzy szeregi
niestacjonarne, które od dawna uważane są za poważny problem w analizie
ekonometrycznej. Jednak szeregi te, pod warunkiem odpowiedniego stopnia
integracji, mogą być ze sobą skointegrowane, czyli pozostawać w długookresowej równowadze. Koncepcja kointegracji została wprowadzona do literatury
przez Engla i Grangera w 1987 r. Jej istota polega na tym, że między procesami
ekonomicznymi można wyznaczyć pewną długookresową ścieżkę równowagi,
niezależną od czasu, a pojedyncze obserwacje znajdujące się poza nią stanowią
jedynie krótkookresowe odchylenia od stanu równowagi. Obecnie najbardziej popularną metodą testowania kointegracji jest metoda Johansena. Równie ważnym
zagadnieniem w analizie szeregów finansowych jest badanie związków przyczynowych. Najpowszechniej stosowanym pojęciem przyczynowości w ekonometrii
jest przyczynowość w sensie Grangera. W tym opracowaniu do testowania przyczynowości dla szeregów zintegrowanych wykorzystano procedurę opracowaną
przez Toda i Yamamoto6.
1.1. Badanie stopnia integracji
Do badania stopnia integracji poszczególnych zmiennych zastosowano dwa
ogólnie znane testy – rozszerzony test Dickeya-Fullera (ADF) oraz dla sprawdzenia otrzymanych wyników test Phillipsa-Perrona (PP).
Rozszerzony test Dickeya-Fullera (Augmented Dickey-Fuller Test) jest uogólnieniem klasycznego testu Dickeya-Fullera (DF), którego wadą jest wrażliwość
na ewentualne występowanie autokorelacji składnika losowego w równaniu testowym. Test ADF, który w równaniu testowym wśród zmiennych objaśniających
zawiera opóźnienia zmiennej objaśnianej, korygujące autokorelację składnika
losowego, jest wolny od tej słabości.
Najbardziej ogólna postać testowanego równania wygląda następująco:
(1)
Hipotezy testowe są takie same jak w klasycznym teście Dickeya-Fullera, to
znaczy hipoteza zerowa zakłada obecność pierwiastka jednostkowego, natomiast
hipoteza alternatywna stacjonarność.
6
H.Y. Toda, T. Yamamoto, Statistical Inference in Vector Autoregressions with Possibly
Integrated Processes, „Journal of Econometrics” 1995, nr 66, s. 225-250.
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Pojawia się tu problem wyznaczenia wartości k, czyli maksymalnego opóźnienia. Ng i Perron za pomocą analizy metodą Monte Carlo wykazali, że optymalnym podejściem w wyborze maksymalnego opóźnienia jest postępowanie
„od ogólnego do szczególnego”, polegające na rozpoczynaniu od bardzo wysokiego opóźnienia, sprawdzaniu jego istotności i stopniowej redukcji. Z uwagi
jednak na uciążliwość tej metody, w praktyce najczęściej stosuje się kryteria
informacyjne.
Testem alternatywnym do testu ADF jest nieparametryczny test PhillipsaPerrona (Phillips-Perron Test). W teście tym wykorzystywana jest pewna modyfikacja t-statystyki dla regresji takiego samego równania, jak w klasycznym
DF:
(2)
Rozkład asymptotyczny testu Phillipsa-Perrona jest taki sam, jak testu ADF.
Przed zastosowaniem testu PP konieczny jest wybór metody estymacji gęstości
spektralnej składnika losowego dla częstotliwości równej zero. W obu testach
ponadto trzeba dokonać wyboru postaci testowanego równania: bez wyrazu wolnego i trendu, z wyrazem wolnym bez trendu lub z wyrazem wolnym i trendem
(najbardziej ogólna postać). Dokładny opis testów ADF i PP można znaleźć np.
w pracy E. Syczewskiej7.
1.2. Badanie kointegracji
Obecnie najczęściej używaną metodą badania kointegracji jest metoda Johansena, która została wykorzystana w niniejszej pracy. Polega ona na estymacji modelu wektorowej autoregresji VAR przekształconego do postaci modelu korekty
błędem VECM:
(3)
i oszacowaniu macierzy parametrów Π za pomocą metody największej wiarygodności.
Johansen udowodnił, że gdy liczba wszystkich zmiennych w modelu wynosi n,
wówczas możliwe jest istnienie od 0 do (n – 1) liniowo niezależnych wektorów kointegrujących, przy czym do badania kointegracji można użyć rzędu macierzy Π.
Możliwe są następujące trzy przypadki:
E.M. Syczewska, Analiza relacji długookresowych: estymacja i weryfikacja, Szkoła Główna
Handlowa, Warszawa 1999.
7
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1) rząd macierzy Π wynosi zero – oznacza to brak kointegracji,
2) rząd macierzy Π wynosi n – oznacza to, że wszystkie zmienne w modelu
są stacjonarne,
3) rząd macierzy Π wynosi r i 0 < r < n – oznacza to, że istnieje r niezależnych wektorów kointegrujących.
Do testowania rzędu kointegracji, czyli wyznaczania liczby wektorów kointegrujących, wykorzystuje się dwie statystyki: testu śladu oraz testu maksymalnej wartości własnej. Przed zastosowaniem metody badania kointegracji
należy dokonać wyboru opóźnień dla modelu VAR. W pracy skorzystano z trzech
standardowych kryteriów, zamieszczanych w pakietach komputerowych: Akaike,
Schwarza-Bayesa i Hannana-Quinna.
1.3. Badanie przyczynowości
Przyczynowość między dwiema ekonomicznymi zmiennymi jest najczęściej
testowana za pomocą testu przyczynowości Grangera8. W kontekście przypadku
dwu zmiennych klasyczny test Grangera oznacza, że „jeżeli zmienna X jest przyczyną w sensie Grangera zmiennej Y, to średni błąd kwadratowy (MSE) prognozy
Y opartej na przeszłych wartościach obu zmiennych jest mniejszy niż błąd prognozy opartej na przeszłych wartościach samej tylko zmiennej Y”.
Test przyczynowości Grangera jest przeprowadzany przez badanie następującej regresji:
(4)
i testowanie hipotezy łącznej H0: β1 = β2 = ... = βk = 0 z wykorzystaniem statystyki
Walda.
Odrzucenie hipotezy zerowej oznacza, że zmienna x jest przyczyną zmiennej y w sensie Grangera – istotna wartość statystyki testowej wskazuje na to, że
zmienna x ma predyktywny wpływ na prognozę zmiennej y. Należy podkreślić,
że test ten jest ścisły tylko dla zmiennych stacjonarnych. Ponieważ wiele ważnych
zmiennych ekonomicznych, traktowanych jako proces stochastyczny, zawiera
pierwiastek jednostkowy (pierwiastki jednostkowe), testowanie przyczynowości
Grangera dla zintegrowanych szeregów czasowych stało się przedmiotem wielu
współczesnych badań.

C.W.J. Granger, Investigating Causal Relations by Econometric Models and Cross-spectral
Methods, „Econometrica” 1969, nr 37, s. 424-438.
8

110

Ewa Czapla

W roku 1995 Toda i Yamamoto9 zaproponowali interesującą i prostą procedurę, wykorzystującą estymację modelu VAR, która gwarantuje asymptotyczny
rozkład statystyki Walda nawet w przypadku kointegracji zmiennych. Wykazali
oni, że test Walda z restrykcjami parametrów modelu VAR(k) ma asymptotyczny
rozkład χ2, jeżeli estymowany jest model VAR(k + dmax), gdzie dmax jest maksymalnym stopniem integracji zmiennych występujących w modelu. Wówczas,
w przypadku badania przyczynowości zmiennych x i y, estymowany jest za
pomocą metody najmniejszych kwadratów następujący model VAR dla dwu
zmiennych:

(5)

przy czym k jest optymalnym rzędem opóźnienia, a d(dmax) – maksymalnym stopniem integracji zmiennych x i y.
Następnie stosowany jest test Walda z narzuconymi restrykcjami zerowymi na parametry wyjściowego modelu VAR(k), z hipotezą H0: β1i = 0, i ≤ k,
dla pierwszego równania (czyli „x nie jest przyczyną y”) oraz z hipotezą
H0: β2i = 0, i ≤ k, dla drugiego równania (czyli „y nie jest przyczyną x”). Dodatkowe opóźnienia (dmax) nie są poddawane restrykcjom, ponieważ gwarantuje to,
że asymptotyczne wartości krytyczne mogą być zastosowane, mimo że testowana jest przyczynowość między dwiema zintegrowanymi zmiennymi.
Badania przeprowadzone przez Dolado i Lutkepohla10 oraz Giles i Mirza11 potwierdzają, że proponowana metoda jest efektywna i statystyka Walda przyczynowości Grangera ma asymptotyczny rozkład χ2 w modelu VAR, mimo systemowej
integracji i kointegracji.

2. Dane
Do badania zostały wykorzystane miesięczne (1M), trzymiesięczne (3M),
sześciomiesięczne (6M) i jednoroczne (1Y) stopy procentowe polskie, amerykańskie i strefy euro. Dane obejmują okres od 01.01.2005 do 30.06.2010. Ponieważ
Niezależnie od Toda i Yamamoto, Dolado i Lutkepohl opracowali analogiczną procedurę
testowania przyczynowości w sensie Grangera dla szeregów I(1).
10
J.J. Dolado, H. Lutkepohl, Making Wald Tests Work for Cointegrated VAR Systems,
„Econometric Review” 1996, nr 15, s. 369-386.
11
J.A. Giles, S. Mirza, Some Pretesting Issues on Testing for Granger non-Causality,
Econometrics Working Paper EWP9914 1999, Department of Economics, University of Victoria.
9
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obserwacje dzienne mogą wnosić niepotrzebne zaburzenia, a obserwacje miesięczne z kolei wymagają dłuższego zakresu danych, zdecydowano się na częstotliwość tygodniową (dzień tygodnia – środa). Liczba obserwacji przy danych
tygodniowych wynosi 287. Dane zostały pobrane z ogólnie dostępnego serwisu
www.money.pl, który opiera się na notowaniach agencji Reuters.
Na rysunkach przedstawione zostały wykresy poszczególnych zmiennych.

Rys. 1. Jednomiesięczne stopy procentowe Polski, strefy euro i USA

Rys. 2. Trzymiesięczne stopy procentowe Polski, strefy euro i USA

Rys. 3. Sześciomiesięczne stopy procentowe Polski, strefy euro i USA
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Rys. 4. Jednoroczne stopy procentowe Polski, strefy euro i USA

3. Wyniki empiryczne
3.1. Testowanie stopnia integracji
Szeregi czasowe stóp procentowych o częstotliwości dziennej lub tygodniowej najczęściej są szeregami niestacjonarnymi, a dokładniej zintegrowanymi
stopnia pierwszego – I(1). Taki też rezultat spodziewano się uzyskać w niniejszym badaniu. Do zbadania stopnia integracji zmiennych użyto rozszerzonego
testu Dickeya-Fullera (ADF) oraz testu Phillipsa-Perrona (PP). Opóźnienia do
testu ADF wybrano na podstawie kryterium informacyjnego Schwarza-Bayesa
(SC), natomiast w teście PP wykorzystano wagi Newey-West obliczane dla jądra
Bartletta. Za wymagany poziom istotności przyjęto poziom α = 0,05. Wyniki obu
testów jednoznacznie wykazały, że wszystkie rozpatrywane w niniejszym badaniu szeregi stóp procentowych są zintegrowane w stopniu pierwszym12.
3.2. Testowanie kointegracji
Badanie kointegracji przeprowadzano dla każdego terminu do wykupu oddzielnie. Zostało sprawdzone istnienie (lub brak) kointegracji między wszystkimi
trzema rozpatrywanymi rodzajami stóp procentowych naraz (polskimi, amerykańskimi i strefy euro), jak również została poddana analizie kointegracja parami.
Z uwagi na oszczędność miejsca, nie umieszczono w pracy szczegółowych wyników testów
dla poziomów oraz przyrostów zmiennych. Dokładne wyniki badania są w posiadaniu autorki
i mogą być w każdej chwili udostępnione.
12
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Do badania kointegracji została wykorzystana metoda Johansena. Przed zastosowaniem tej metody trzeba dokonać wyboru opcji testowania w zależności od
tego, czy wyraz wolny (lub trend) włączamy do wektora kointegrującego czy też
nie. Współcześnie proponuje się w praktycznych zastosowaniach wykorzystanie
przypadków 2 (z ograniczonym wyrazem wolnym) lub 4 (z ograniczonym trendem
i nieograniczonym wyrazem wolnym), jako tych, które gwarantują podobieństwo
założeń o składnikach deterministycznych w całej procedurze testowej13. Ostatecznie przyjęto opcję testowania z ograniczonym wyrazem wolnym (przypadek
2), jednak analogiczne wyniki były uzyskiwane dla opcji z ograniczonym trendem
i nieograniczonym wyrazem wolnym.
Kolejnym krokiem w procedurze Johansena jest dokonanie wyboru rzędu
opóźnień. Skorzystano z trzech najbardziej popularnych kryteriów informacyjnych: Akaike (AIC), Schwarza-Bayesa (SC) i Hannana-Quinna (HQ). W związku
z tym, że jak wiadomo z literatury, kryterium Akaike ma skłonność do zawyżania
wartości opóźnień, w przypadku gdy wyniki kryteriów znacząco odbiegały od
siebie, jako stopień opóźnienia użyty do badania, wybierano opóźnienie sugerowane przez kryterium Schwarza. Przykładowy dobór opóźnienia pokazany jest
w tabeli 1.
Tabela 1. Dobór opóźnienia dla trzech zmiennych: PL_1M, EU_1M, US_1M
Opóźnienia

AIC

SC

HQ

0

–8,662267

–8,701516

–8,678015

1

–5,709695

–5,552698

–5,646702

2

–6,029904

–5,755159*

–5,919666

3

–6,064401

–5,671908

–5,906918

4

–6,230319

–5,720079

–6,025592

5

–6,303933

–5,675944

–6,051960

6

–6,429790

–5,684054

–6,130572

7

–6,532806

–5,669322

–6,186344

8

–6,547802

–5,566570

–6,154095

9

–6,710990

–5,612010

–6,270038

10

–6,779597*

–5,562869

–6,291399*

* Wybierany stopień opóźnienia (minimalna wartość).
Ź r ó d ł o: opracowanie własne.

Do testowania kointegracji wykorzystano dwie statystyki: testu śladu i testu
maksymalnej wartości własnej. Przykładowy wynik badania (dla trzech zmiennych o terminie do wykupu jednego miesiąca) przedstawiony został w tabeli 2,
13

K. Juselius, The Cointegrated VAR Model, Oxford University Press, Oxford 2006.
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natomiast w tabeli 3 zostały zamieszczone główne konkluzje dotyczące istnienia
i charakteru kointegracji, tzn. podano liczbę wektorów kointegrujących.
Tabela 2. Testowanie kointegracji dla PL_1M, EU_1M oraz US_1M
Hipoteza

Wartość własna

Statystyka śladu

Wartość
krytyczna (0,05)

P-value

r0 = 0*

0,086480

42,17324

35,19275

0,0075

r0 ≤ 1

0,045282

16,39513

20,26184

0,1567

r0 ≤ 2

0,011125

Hipoteza

Wartość własna

Statystyka
maks. wartości

Wartość
krytyczna (0,05)

P-value

r0 = 0*

0,086480

25,77812

22,29962

0,0157

r0 ≤ 1

0,045282

13,20662

15,89210

0,1263

r0 ≤ 2

0,011125

3,188509

3,188509

9,164546

9,164546

0,5461

0,5461

* Hipoteza odrzucona na poziomie istotności 0,05; jeden wektor kointegrujący.
Ź r ó d ł o: opracowanie własne.

Tabela 3. Ogólne wyniki badania kointegracji
PL-EU-US

PL-EU

PL-US

EU-US

1M

1

1

0

0

3M

1

1

0

0

6M

1

1

0

0

1Y

1*

1*

0

0

* Na poziomie istotności 0,1.
Ź r ó d ł o: opracowanie własne.

Dla każdego z rozpatrywanych terminów do wykupu przeprowadzone
badanie kointegracji dało identyczne wyniki. Stwierdzone zostały związki
długookresowe pomiędzy wszystkimi trzema zmiennymi naraz (PL, EU i US
– z jednym wektorem kointegrującym) oraz między stopami polskimi i strefy
euro. W pozostałych przypadkach istnienie kointegracji zostało wykluczone. Na
poziomie 0,1 została także potwierdzona kointegracja dla jednorocznych stóp
procentowych.
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3.3. Testowanie przyczynowości
Dla tych par zmiennych, które okazały się skointegrowane, przeprowadzono
badanie przyczynowości w sensie Grangera metodą Toda-Yamamoto.
Dla każdej rozpatrywanej pary skointegrowanych zmiennych oddzielnie estymowano model VAR(k + d), przy czym jako k przyjmowano ustalony wcześniej
przy badaniu kointegracji rząd opóźnienia dla danego modelu, natomiast d we
wszystkich przypadkach wynosiło 1 (maksymalny stopień integracji badanych
zmiennych). Następnie, zgodnie z metodą Toda-Yamamoto, stosowano test Walda
z nałożonymi restrykcjami zerowymi na pierwsze k parametrów.
Wyniki badania zamieszczone są w tabeli 4.
Tabela 4. Wyniki testowania przyczynowości
Przyczyna → skutek
EU_1M → PL_1M
PL_1M → EU_1M
EU_3M → PL_3M
PL_3M → EU_3M
EU_6M → PL_6M
PL_6M → EU_6M
EU_1Y → PL_1Y
PL_1Y → EU_1Y

Wartość

Stopnie
swobody

P-value

F-statistic

13,72932

(2, 277)

0,0000

Chi-square

27,45865

2

0,0000

F-statistic

1,970275

(2, 277)

0,1414

Chi-square

3,940550

2

0,1394

F-statistic

13,22362

(2, 277)

0,0000

Chi-square

26,44724

2

0,0000

F-statistic

0,202273

(2, 277)

0,8170

Chi-square

0,404547

2

0,8169

F-statistic

9,788342

(2, 277)

0,0001

Chi-square

19,57668

2

0,0001

F-statistic

0,516516

(2, 277)

0,5972

Chi-square

1,033033

2

0,5966

F-statistic

972,9167

(2, 277)

0,0000

Chi-square

1945,833

2

0,0000

F-statistic

0,023463

(2, 277)

0,9768

Chi-square

0,046927

2

0,9768

Test

Ź r ó d ł o: opracowanie własne.

Wyniki badania przyczynowości metodą Toda-Yamamoto sugerują, że w każdym z rozpatrywanych terminów do wykupu, stopy procentowe strefy euro są
przyczyną w sensie Grangera dla stóp polskich, przy czym zależność ta jest
bardzo silna na poziomie istotności 0,01. Odwrotna zależność została zdecydowanie wykluczona. Tak więc otrzymane wyniki są logiczne z punktu widzenia
ekonomii.
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Z uwagi na brak kointegracji nie była badana zależność przyczynowa między
stopami amerykańskimi i strefy euro.

Podsumowanie
Wyniki badań kointegracji wskazują na zależność długookresową tylko między stopami procentowymi Polski i strefy euro, przy czym stopy procentowe strefy euro są przyczyną w sensie Grangera dla stóp polskich. Odwrotna zależność
została wykluczona. Otrzymane wyniki są przekonujące, ponieważ polski rynek
stóp procentowych jest bardzo niewielki w porównaniu z rynkiem strefy euro.
Taki charakter powiązań jest typowy dla reakcji zachodzących pomiędzy dwoma
rynkami, z których jeden jest dużym, a drugi małym rynkiem. Przeprowadzona
analiza wskazuje na brak powiązań długookresowych pomiędzy rynkiem polskim
a rynkiem amerykańskim. Może to wynikać ze znacznie słabszych powiązań
gospodarczych pomiędzy gospodarką polską a amerykańską, niż gospodarkami
krajów strefy euro. Zaskakującym wynikiem jest brak zależności między rynkiem
strefy euro a rynkiem amerykańskim. Istnienie kointegracji między stopami procentowymi USA i strefy euro stwierdzano w wielu pracach ekonometrycznych14,
jednak badania te były prowadzone dla danych pochodzących ze znacznie wcześniejszych okresów. Możliwym wytłumaczeniem takich wyników są zaburzenia
gospodarcze zachodzące w gospodarce światowej po 2007 r., które zakłóciły
funkcjonowanie rynków finansowych oraz osłabiły powiązania gospodarcze pomiędzy wieloma krajami.
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Streszczenie. Ciągłe zmiany otoczenia działalności gospodarczej wymuszają usprawnianie funkcjonowania przedsiębiorstw. W tym celu wprowadza się szereg zmian, dążąc
do uzyskania efektu synergii. Ma on wieloaspektowy, trudno mierzalny charakter. Pełne
wykorzystanie potencjału zmian wymaga przy tym uwzględniania niemierzalnych zasobów. W artykule przedstawiono zastosowanie do oceny efektu synergii względnego
programowania liniowego.
Słowa kluczowe: przedsiębiorstwo, fuzja, synergia, trudnomierzalność, szacowanie,
wycena, programowanie liniowe

Wstęp
Dynamiczne zmiany otoczenia wymuszają poszukiwanie i wprowadzanie
odpowiednich zmian usprawniających działalność przedsiębiorstw. Możliwości
polepszania sprawności funkcjonowania przedsiębiorstwa przy użyciu konwencjonalnych sposobów i środków są coraz mniejsze. Poprzez kombinację różnych
usprawnień lub zasobów, w tym łączenia podmiotów gospodarczych, dąży się
do uzyskania efektu synergii. W przypadku przedsiębiorstw efekt ten może
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powstawać w wyniku łączenia pewnych zasobów (np. intelektualnych, wiedzy),
szerszego wykorzystania marki itp. Zasoby te to najczęściej wielkości trudno
mierzalne1.
Interesującym narzędziem pozwalającym w łatwy sposób ocenić wpływ zasobów i efektów trudno mierzalnych jest relatywne programowanie liniowe2 (RLP).
Jego ogólne przeznaczenie i zasady stosowania przedstawiono także w innych
pracach3. W szczególności pozwala ono weryfikować zasadność wprowadzanych
w przedsiębiorstwach usprawnień. Zalety i potencjalną użyteczność RLP zilustrowano na przykładzie zagadnienia oceny efektu synergii wynikającej z fuzji dwóch
podmiotów gospodarczych.

1. Rozważane zagadnienie
Zagadnienie dotyczy wielowymiarowych korzyści dla konkurencyjności
i rynkowej wartości, wynikających z planowanego połączenia firm A i B, prowadzących podobną działalność. Zaprezentowany przykład stanowi rozbudowaną
wersję analizy zaprezentowanej w pracy Saaty’ego i innych4.
W badaniach efektu synergii rozpatrzono trzy podstawowe rodzaje działań
przedsiębiorstw:
– kształtowanie rynku (R),
– innowacyjność (I),
– redukcję kosztów (K).
Do realizacji celów działalności przedsiębiorstwa przyczynia się przede
wszystkim funkcjonowanie dwóch działów:
– realizacji produkcji (ZR),
– przygotowania produkcji (ZP).
i związane z nimi zasoby ludzkie.
Na ich działalność w określonym przedziale czasu zostały wyasygnowane
odpowiednie środki finansowe. Dane na temat wysokości budżetów obu działów
w poszczególnych przedsiębiorstwach przedstawiono w tabeli 1.

1
M. Dytczak, G. Ginda, Programowanie liniowe z czynnikami trudno mierzalnymi, „Zeszyty
Naukowe WSB we Wrocławiu” 2010, nr 18, s. 115-135.
2
T.L. Saaty, L. Vargas, K. Dellmann, The Allocation of Intangible Resources: The Analytic
Hierarchy Process and Linear programming, „Socio-Economic Planning Sciences” 2003, vol. 37,
s. 169-184.
3
M. Dytczak, G. Ginda, wyd. cyt.; M. Dytczak, Wybrane metody rozwiązywania wielokryterialnych problemów decyzyjnych w budownictwie, Politechnika Opolska, Opole 2010.
4
T.L. Saaty, L. Vargas, K. Dellmann, wyd. cyt.
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Tabela 1. Budżet działów przedsiębiorstw, mln zł
Przedsiębiorstwo

Produkcja (ZR)

Przygotowanie (ZP)

A

b

= 182

b2(1) = 435

B

b1(2) = 455

b2(2) = 155

(1)
1

Ź r ó d ł o: opracowanie własne.

Z kolei w tabeli 2 przedstawiono oszacowane przez zarządy obu firm udziały
działań poszczególnych rodzajów w budżetach działów. Z przedstawionych danych
wynika, że budżety działów produkcyjnych służą przede wszystkim innowacyjności. Budżety działów przygotowania produkcji służą natomiast w pierwszej kolejności redukcji kosztów, w nieco niższym stopniu kształtowaniu rynku, a w zdecydowanie najniższym stopniu innowacyjności. Przyjęte struktury udziałów działań
w budżetach przedstawiono również w postaci graficznej na rysunku 1.
Tabela 2. Udział rodzajów działań w budżecie działów
Firma
A
B

Dział

R

I

a

= 0,1

(1)
R 12

a

= 0,3

(1)
R 22

a

= 0,1

(2)
R 12

ZR

(1)
R 11

ZP

(1)
R 21

ZR

(2)
R 11

ZP

a (2) = 0,4
R 21

K

a

= 0,7

(1)
R 13

a

= 0,1

(1)
R 23

a

= 0,8

(2)
R 13

a (2) = 0,0
R 22

a

= 0,2

1

a

= 0,6

1

a

= 0,1

1

a (2) = 0,6
R 23

1

Ź r ó d ł o: opracowanie własne.

Rys. 1. Ilustracja udziałów działań w budżetach działów ZR i ZP
Ź r ó d ł o: opracowanie własne.

Suma
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W celu określenia udziału podejmowanych działań w kształtowaniu efektów
uzyskiwanych w oddzielnie funkcjonujących przedsiębiorstwach A i B, zastosowano porównania parami przy użyciu metody AHP/ANP. Podobnie, jak w dalszej
części pracy, wartości preferencji odpowiadające udziałowi działań uzyskano
dzięki zastosowaniu liniowej skali Saaty’ego 1–9 oraz metody średniej geometrycznej5. Zachowano przy tym wymagane w AHP/ANP poziomy spójności
ocen.
W przypadku przedsiębiorstwa A relatywne udziały podejmowanych działań
w kształtowaniu efektów działalności firmy uzyskano zakładając, że:
1) udział działań związanych z kształtowaniem rynku R jest podobny, a może
nawet nieco wyższy od udziałów działań związanych z innowacyjnością
I oraz redukcją kosztów K, czemu odpowiadają oceny relacji znaczenia
AHP/ANP równe 2,
2) udział działań związanych z innowacyjnością jest podobny, a może jedynie nieco niższy od udziału redukcji kosztów (ocena relacji równa 1/2).
W przypadku firmy B przyjęto, że:
1) udział działań dotyczących kształtowania rynku jest podobny do udziału
działań związanych z innowacyjnością (ocena 1) oraz podobny, a może
nawet nieco wyższy od udziału działań poświęconych redukcji kosztów
(ocena 2),
2) udział działań innowacyjnych jest podobny, a może nawet nieco wyższy
od udziału działań redukujących koszty (ocena 2).
Użyte dane oraz wyniki obliczeń względnych udziałów działań służących
kształtowaniu rynku, innowacyjności oraz redukcji kosztów w rezultatach działalności przedsiębiorstw przedstawiono w tabeli 3. Podano także otrzymane wartości geometrycznego wskaźnika zgodności ocen GCI 6. Porównanie tych wartości
z dopuszczalną GCIdop potwierdza spójność ocen przydzielonych poszczególnym
relacjom udziału działań. Graficzną ilustrację otrzymanych struktur udziałów
przedstawia rysunek 2.
Przedsiębiorstwo A charakteryzuje więc wkład działań poszczególnych
rodzajów w efekty funkcjonowania przedsiębiorstwa wynoszący: 0,4934 (R),
0,1958 (I) oraz 0,3108 (K), natomiast firmę B: 0,4 (R, I) oraz 0,2 (K). Z porównania powyższych wartości wynika, że:
1. Przedsiębiorstwa A i B w najmniejszym stopniu różnią się w ramach
wkładu działań związanych z kształtowaniem rynku R. Niewielką przewagę pod tym względem ma firma A.
2. Pod względem innowacyjności wyraźnie większy wkład w efekty ma firma B, natomiast po względem redukcji kosztów firma A.
5
6

M. Dytczak, wyd. cyt.
Tamże.

Efekt synergii na przykładzie fuzji podmiotów gospodarczych z niemierzalnymi zasobami

123

Tabela 3. Relatywny udział działań poszczególnych rodzajów w kształtowaniu efektów
działalności przedsiębiorstw A (GCI = 0,1602 < GCIdop) oraz B (GCI = 0)
Działania

Przedsiębiorstwo A
R

I

K

R

1

2

2

(1)
R 1

I

1/2

1

1/2

(1)
R 2

K

1/2

2

1

(1)
R 3

suma

Udział

Przedsiębiorstwo B
R

I

K

Udział

c

= 0,4934

1

1

2

(2)
R 1

c

= 0,1958

1

1

2

c (2) = 0,4
R 2

c

= 0,3108

1/2

1/2

1

(2)
R 3

1

suma

c
c

= 0,4
= 0,2
1

Ź r ó d ł o: opracowanie własne.

Rys. 2. Ilustracja udziałów działań poszczególnych rodzajów w kształtowaniu efektów
funkcjonowania przedsiębiorstw A i B
Ź r ó d ł o: opracowanie własne.

Należy także zwrócić uwagę na fakt zastosowania w tabelach 1-3 oznaczeń
odpowiadających parametrom modeli RLP, których zasady budowy przedstawiono np. w pracy Dytczaka, Gindy7.

2. Ocena efektu synergii w przypadku występowania
zasobów łatwo mierzalnych
Docelowo zbadano efekt synergii związany z zastosowaniem zasobów trudno
mierzalnych. W celu porównania wpływu ich uwzględnienia, w pierwszej kolejności
przeprowadzono jednak badania dotyczące przypadku ujęcia jedynie zasobów łatwo
mierzalnych – są nimi budżety działów, w wysokości zdefiniowanej w tabeli 1.
Postacie modeli RLP otrzymane na podstawie danych zestawionych w tabelach 1-3 przedstawiają zależności (1–3). Odpowiadają one kolejno optymalizacji
(maksymalizacji) efektów działalności:
7

M. Dytczak, G. Ginda, wyd. cyt.
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1) odrębnie rozważanej firmy A:
f (1) = 0,4934·v1(1) + 0,1958·v2(1) + 0,3108·v3(1) → max,
0,1·v1(1) + 0,7·v2(1) + 0,2·v3(1) ≤ 182,
0,3·v1(1) + 0,1·v2(1) + 0,6·v3(1) ≤ 435,
v1(1), v2(1), v3(1) ≥ 0,

(1)

2) odrębnie rozważanej firmy B:
f (2) = 0,4·v1(2) + 0,4·v2(2) + 0,2·v3(2) → max,
0,1·v1(2) + 0,8·v2(2) + 0,1·v3(2) ≤ 455,
0,4·v1(2) + 0·v2(2) + 0,6·v3(2) ≤ 155,
v1(2), v2(2), v3(2) ≥ 0,

(2)

3) firmy powstałej z połączenia obu przedsiębiorstw (A i B):
f (1 + 2) = 0,4934·v1(1) + 0,1958·v2(1) + 0,3108·v3(1) +
+ 0,4·v1(2) + 0,4·v2(2) + 0,2·v3(2) → max,
0,1·v1(1) + 0,7·v2(1) + 0,2·v3(1) + 0,1·v1(2) + 0,8·v2(2) + 0,1·v3(2) ≤ 182 + 455,
0,3·v1(1) + 0,1·v2(1) + 0,6·v3(1) + 0,4·v1(2) + 0·v2(2) + 0,6·v3(2) ≤ 435 + 155,
v1(1), v2(1), v3(1), v1(2), v2(2), v3(2) ≥ 0.

(3)

Występujące w powyższych modelach oznaczenia mają następujące znaczenie:
– f (1), f (2) są funkcjami celu w modelach RLP dla odrębnie funkcjonujących
firm,
– f (1 + 2) jest funkcją celu w modelu RLP odpowiadającą połączonym przedsiębiorstwom,
– v1(1), v2(1), v3(1) opisują optymalizowane, relatywne udziały działań poszczególnych rodzajów działań podejmowanych w firmie A, a v1(2), v2(2), v3(2)
odpowiadają udziałowi podobnych działań w przedsiębiorstwie B.
Warto przy tym zwrócić uwagę na to, że wobec łatwomierzalności (mierzalności) wszystkich zasobów, wpływ trudnomierzalności w powyższych modelach
wyrażają jedynie funkcje celu. Natomiast model RLP (3) dla przedsiębiorstwa
AB powstałego wskutek połączenia przedsiębiorstw został utworzony w wyniku
zsumowania postaci funkcji celu i obu stron warunków ograniczających modeli
obowiązujących dla odrębnie traktowanych firm A (1) i B (2).
Na podstawie modeli RLP (1-3) ustalono najlepsze efekty działalności osobno
funkcjonujących firm A i B oraz po ich połączeniu. Odpowiadają one przyjętym,
ograniczonym budżetom działów i optymalnym (pożądanym) udziałom działań
poszczególnych rodzajów. Otrzymane rezultaty wyglądają następująco:
– dla odrębnie rozpatrywanego przedsiębiorstwa A:
f (1) = 717,2; v1(1) = 1431,5; v2(1) = 55,5; v3(1) = 0,

(4)
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–

dla odrębnie rozpatrywanej firmy B:
f (2) = 363,1; v1(2) = 387,5; v2(2) = 520,3; v3(2) = 0,

–
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(5)

dla przedsiębiorstwa utworzonego w wyniku połączenia firm:
f (1 + 2) = 1190,5; v1(1) = 1966,7; v2(1) = 0; v3(1) = 0,
v1(2) = 0; v2(2) = 550,4; v3(2) = 0,

(6)

Z porównania sumy efektów uzyskiwanych przy założeniu odrębnego funkcjonowania przedsiębiorstw: f (1) + f (2) = 1080,3 z efektem f (1 + 2) uzyskanym dla
tworzonej firmy AB wynika, że połączenie przedsiębiorstw daje odpowiadający
zjawisku synergii przyrost efektu na poziomie około 10%. Potwierdza to więc
słuszność decyzji o łączeniu przedsiębiorstw.
Na podstawie otrzymanych zestawów pożądanych udziałów działań można
wyciągnąć interesujące wnioski. Po pierwsze, zerowe wartości v3(1), v3(2) w rezultatach (4–6), można zinterpretować jako przesłankę braku celowości prowadzenia
szeroko zakrojonych działań redukujących koszty. Dotyczy to zarówno odrębnie
działających przedsiębiorstw, jak i firmy utworzonej z ich połączenia. Po drugie,
przedsiębiorstwa A, B i ich połączenie różnią się optymalną strukturą udziału
działań pozostałych rodzajów. W przypadku firmy A zdecydowanie większą uwagę warto poświęcić kształtowaniu rynku, a przedsiębiorstwa B – innowacyjności.
Optymalna struktura udziału działań jest w przypadku połączonych firm podobna
do struktury otrzymanej dla firmy A. Charakteryzuje ją jednak mniejsza przewaga
kształtowania rynku nad innowacyjnością. Powyższe spostrzeżenia zilustrowano
na rysunku 3.

Rys. 3. Porównanie optymalnych struktur udziałów działań R, I, K
Ź r ó d ł o: opracowanie własne.
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Po trzecie, na podstawie wyników otrzymanych dla przypadku połączonych
przedsiębiorstw można stwierdzić, że efekty związane z działaniami ukierunkowanymi na kształtowanie rynku stanowią wkład pierwszego z przedsiębiorstw
(v1(1) = 1966,7), a z działaniami służącymi innowacyjności – wkład drugiej z firm
(v2(2) = 550,4). Optymalne udziały części pochodzącej z przedsiębiorstwa B
w kształtowaniu rynku v1(2), a firmy A w kształtowaniu innowacyjności v2(1) są
bowiem równe zeru. Optymalną strukturę udziału łączonych przedsiębiorstw
w działaniach poszczególnych rodzajów, realizowanych w ramach przedsiębiorstwa AB, zilustrowano również na rysunku 4. Wykorzystane tam oznaczenia RA,
IA, KA wyrażają udział pierwszej z łączonych firm w kolejnych rodzajach działań, a RB, IB, KB analogiczny udział drugiej firmy.

Rys. 4. Optymalna struktura udziału przedsiębiorstw A i B w realizacji działań po fuzji
Ź r ó d ł o: opracowanie własne.

Po czwarte, na podstawie otrzymanych udziałów w działaniach można także
dokonać oszacowania wkładu podejmowanych rodzajów działań w kształtowanie
efektów funkcjonowania przedsiębiorstwa. Wyraża go wartość iloczynu udziału
działań danego rodzaju przez odpowiadający im współczynnik funkcji celu modelu RLP. Wartości udziału i relatywnego wkładu poszczególnych rodzajów działań
w uzyskiwane efekty otrzymane dla pojedynczo rozpatrywanych przedsiębiorstw
A i B przedstawiono w tabeli 4.
Tabela 4. Optymalna struktura udziału i wkładu rodzajów działań w uzyskiwane efekty
Udział w:
Firma

działaniach
v

(i)
1

v1(i) + v2(i)

efektach działań
v

(i)
2

v1(i) + v2(i)

c ·v1(i)

(i)
R 1

f (i)

c ·v2(i)

(i)
R 2

f (i)

A (i = 1)

96%

4%

96%

4%

B (i = 2)

43%

57%

43%

57%

Ź r ó d ł o: opracowanie własne.
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Dla porównania, optymalny udział działań poszczególnych rodzajów w przypadku przedsiębiorstwa AB (rys. 4), skutkuje ich wkładem w uzyskiwane efekty
na poziomie:
– dla działań poświęconych kształtowaniu rynku:
Rc1(1)·v1(1) = 970,3,
–

(7)

dla działań służących innowacyjności:
Rc2(2)·v2(2) = 220,2.

(8)

Powyższe wkłady odpowiadają udziałowi kształtowania rynku na poziomie
82%, a innowacyjności na poziomie 18%. Porównując je z relatywnym udziałem
rodzajów działań (rys. 3) widać, że kształtowanie rynku ma nieco wyższy, a innowacyjności nieco niższy względny wkład od swego udziału w działaniach.
Po piąte, w wyniku przeprowadzonej analizy można również dokonać sprawdzenia stopnia wykorzystania zasobów. Osiąga się to dzięki wyznaczeniu wartości
lewych stron ograniczeń zasobowych modeli RLP, odpowiadających optymalnym
wartościom zmiennych decyzyjnych v1(1), v2(1), v2(1), v1(2), v2(2), v3(2) i ich porównaniu
z dostępnymi ilościami odpowiednich zasobów (opisanymi prawymi stronami
ograniczeń). Różne wartości lewej i prawej strony ograniczenia poświęconego
określonemu zasobowi wskazują na jego niepełne wykorzystanie. Przeprowadzona
kontrola wykazała, że lewe strony ograniczeń zasobowych są równe dostępnym
ilościom poszczególnych zasobów (wszystkie ograniczenia są więc spełnione w postaci równości), co świadczy o pełnym wykorzystaniu dostępnych zasobów.

3. Ocena efektu synergii w przypadku występowania
zasobów trudno mierzalnych
Zgodnie z zasadami budowy modeli RLP zasadnicza różnica w stosunku do
przypadku występowania wyłącznie zasobów trudno mierzalnych polega na sposobie ustalania wartości współczynników (jednostkowego zużycia zasobów przez
działania poszczególnych rodzajów i wyrazów wolnych warunków ograniczających, odpowiadających relatywnej podaży dostępnych zasobów). Pojawia się wtedy także możliwość pogłębienia analizy o wycenę zasobów trudno mierzalnych.
W celu ilustracji możliwości uwzględniania wpływu zasobów trudno mierzalnych, ujęto dwa dodatkowe zasoby takiego rodzaju: wizerunek marki przedsiębiorstwa (WM) oraz jakość produkcji (JP). Jednostkowe zużycie zasobów
ustalono na podstawie porównań parami AHP/ANP. W kontekście wykorzystania
wizerunku marki WM, relacje między działaniami w przypadku przedsiębiorstwa
A oceniono w następujący sposób:
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1. Działania ukierunkowane na kształtowanie rynku R znacząco bardziej,
a może nawet skrajnie bardziej korzystają z zasobu WM niż działania
podejmowane w kontekście innowacyjności I (ocena równa 8) oraz w podobnym, a może nawet nieco większym stopniu niż działania przyczyniające się do redukcji kosztów K (ocena 2).
2. Działania prowadzone pod kątem innowacyjności korzystają z zasobu
WM w podobnym, a może nawet w nieco mniejszym stopniu niż działania
ukierunkowane na redukcję kosztów (ocena 1/2).
Firmę B charakteryzują następujące relacje wykorzystania zasobu WM:
1. Działania kształtujące rynek charakteryzuje nieco wyższy stopień wykorzystania zasobu niż działania związane z innowacyjnością i redukcją
kosztów (oceny równe 3).
2. Działania ukierunkowane na innowacyjność wykorzystują zasób w podobnym stopniu jak działania poświęcone redukcji kosztów (ocena 1).
Zużycie zasobu jakości JP przez prowadzone w firmie A działania poszczególnych rodzajów oceniono następująco:
1. Kształtowanie rynku wykorzystuje zasób w nieco, a może nawet w znacząco wyższym stopniu niż działania ukierunkowane na innowacyjność
(ocena równa 4) oraz w bardzo znacząco wyższym stopniu niż redukcja
kosztów (ocena 7).
2. Działania innowacyjne wykorzystują zasób w podobnym, a może nawet
nieco wyższym stopniu niż redukcja kosztów (ocena 2).
Wykorzystanie zasobu JP w przedsiębiorstwie B charakteryzuje:
1. Podobny, a może nawet nieco wyższy poziom w przypadku kształtowania
rynku niż innowacyjności (ocena 2) oraz znacząco, a nawet bardzo znacząco wyższy poziom w przypadku kształtowania rynku niż w przypadku
redukcji kosztów (ocena 6).
2. Nieco wyższy poziom w przypadku innowacyjności niż w przypadku redukcji kosztów (ocena 3).
Wartości przyjętych danych oraz wyniki szacowania jednostkowego wykorzystania zasobów przedstawiono w tabelach 5 i 6.
Tabela 5. Jednostkowe zużycie zasobu wizerunku marki WM przez działania
poszczególnych rodzajów w przedsiębiorstwie A (GCI = 0,1602 < GCIdop) oraz B (GCI = 0)
Działania

Przedsiębiorstwo A

Przedsiębiorstwo B

R

I

K

Udział

R

I

K

Udział

R

1

8

2

a (1) = 0,6434
R 31

1

3

3

a (2) = 0,6
R 31

I

1/8

1

1/2

= 0,1013

1/3

1

1

(2)
R 32

K

1/2

2

1

a (1) = 0,2553
R 33

1/3

1

1

a (2) = 0,2
R 33

suma

1

suma

1

Ź r ó d ł o: opracowanie własne.

a

(1)
R 32

a

= 0,2
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Tabela 6. Jednostkowe zużycie zasobu jakości JP przez działania poszczególnych
rodzajów w przedsiębiorstwie A (GCI = 0,0059 < GCIdop) oraz B (GCI = 0)
Działania

Przedsiębiorstwo A
R

I

K

R

1

4

7

(1)
R 41

I

1/4

1

2

(1)
R 42

K

1/7

1/2

1

(1)
R 43

suma

Udział

Przedsiębiorstwo B
R

I

K

Udział

a

= 0,7153

1

2

6

(2)
R 41

a

= 0,1870

1/2

1

3

a (2) = 0,3
R 42

a

= 0,0977

1/6

1/3

1

(2)
R 43

1

suma

a
a

= 0,6
= 0,1

1

Ź r ó d ł o: opracowanie własne.

Udział działań poszczególnych rodzajów w budżetach działów przedsiębiorstwa AB oszacowano na podstawie zawartości tabeli 2 Przedstawiono je razem
z zaprezentowanymi w tabelach 5 i 6 udziałami działań w wykorzystaniu zasobów WM i JP na rysunku 5.

Rys. 5. Udziały rodzajów działań w wykorzystywaniu zasobów w przedsiębiorstwie AB
Ź r ó d ł o: opracowanie własne.

Relatywną podaż zasobów łatwo i trudno mierzalnych wyznaczono także przy
użyciu porównań parami. W przypadku firmy A oceniono, że podaż:
1) budżetu działu ZR jest podobna, a może jedynie nieco niższa od podaży
budżetu ZP oraz zasobu wizerunku marki WM (oceny równe 1/2) oraz
podobna, a może nawet nieco wyższa od podaży zasobu jakości produkcji
JP (ocena 2),
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2) budżetu działu ZP jest podobna, a może nawet nieco wyższa od podaży
zasobu WM (ocena 2) oraz nieco, a może nawet znacząco wyższa podaży
od zasobu JP (ocena 4),
3) wizerunku marki WM jest nieco wyższa od podaży zasobu JP (ocena 3).
Z kolei realia panujące w firmie B pozwalają przyjąć, że podaż:
1) budżetu ZR jest nieco wyższa od podaży budżetu ZP i zasobu WM (oceny
równe 3) oraz podobna, a może nawet nieco wyższa od podaży zasobu JP
(ocena 2),
2) budżetu ZP jest podobna do podaży zasobu WM (ocena 1) oraz podobna,
a może jedynie nieco niższa od podaży zasobu JP (ocena 1/2),
3) wizerunku WM jest podobna, a może jedynie nieco niższa od podaży JP
(ocena 1/2).
Przyjęte dane oraz otrzymane wartości preferencji (relatywnej podaży) zasobów przedstawia tabela 7. Interpretację graficzną otrzymanych rezultatów
przedstawia także rysunek 6, natomiast rysunek 7 ilustruje udział poszczególnych
zasobów w ich ogólnej podaży w przypadku firmy AB.
Tabela 7. Względna podaż zasobów w firmie A (GCI = 0,0606 < GCIdop)
oraz B (GCI = 0,0414 < GCIdop)
Przedsiębiorstwo A
Zasób

ZR

ZP WM

JP

Przedsiębiorstwo B

względna
podaż
b

ZR

1

1/2

1/2

2

(1)
R 1

ZP

2

1

2

4

b (1) = 0,4340
R 2

WM

2

1/2

1

3

(1)
R 3

JP

1/2

1/4

1/3

ZR

ZP WM

JP

względna
podaż
b

1

3

3

2

1/3

1

1

1/2

b (2) = 0,1411
R 2

= 0,2856

1/3

1

1

1/2

(2)
R 3

1

b (1) = 0,0980
R 4

1/2

2

2

1

b (2) = 0,2627
R 4

suma

1

suma

1

b

= 0,1824

(2)
R 1

b

= 0,4551
= 0,1411

Ź r ó d ł o: opracowanie własne.

Rys. 6. Udziały poszczególnych zasobów w ogólnej podaży zasobów w firmach A i B
Ź r ó d ł o: opracowanie własne.
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Rys. 7. Udziały poszczególnych zasobów w ogólnej podaży zasobów w firmie AB
Ź r ó d ł o: opracowanie własne.

Modele RLP opisujące zagadnienia optymalizacji struktury udziału działań
różnych rodzajów w obecności zasobów trudno mierzalnych różnią się od swych
odpowiedników (1–3), skonstruowanych dla przypadku zasobów wyłącznie łatwo
mierzalnych. Różnice dotyczą części opisujących ograniczenia podaży zasobów.
Modele te wyglądają następująco:
1) dla odrębnie rozważanej firmy A:
f (1) = 0,4934·v1(1) + 0,1958·v2(1) + 0,3108·v3(1) → max,
0,1·v1(1) + 0,7·v2(1) + 0,2·v3(1) ≤ 0,1824,
0,3·v1(1) + 0,1·v2(1) + 0,6·v3(1) ≤ 0,4340,
0,6434·v1(1) + 0,1013·v2(1) + 0,2553·v3(1) ≤ 0,2856,
0,7153·v1(1) + 0,1870·v2(1) + 0,0977·v3(1) ≤ 0,0980,
v1(1), v2(1), v3(1) ≥ 0,

(9)

2) dla odrębnie rozważanego przedsiębiorstwa B:
f (2) = 0,4·v1(2) + 0,4·v2(2) + 0,2·v3(2) → max,
0,1·v1(2) + 0,8·v2(2) + 0,1·v3(2) ≤ 0,4551,
0,4·v1(2) + 0·v2(2) + 0,6·v3(2) ≤ 0,1411,
0,6·v1(2) + 0,2·v2(2) + 0,2·v3(2) ≤ 0,4551,
0,6·v1(2) + 0,3·v2(2) + 0,1·v3(2) ≤ 0,2627,
v1(2), v2(2), v3(2) ≥ 0,

(10)

3) dla firmy powstałej z połączenia obu przedsiębiorstw:
f (1) = 0,4934·v1(1) + 0,1958·v2(1) + 0,3108·v3(1) +
+ 0,4·v1(2) + 0,4·v2(2) + 0,2·v3(2) → max,
(1)
0,1·v1 + 0,7·v2(1) + 0,2·v3(1) + 0,1·v1(2) + 0,8·v2(2) + 0,1·v3(2) ≤ 0,6375,
(11)
0,3·v1(1) + 0,1·v2(1) + 0,6·v3(1) + 0,4·v1(2) + 0·v2(2) + 0,6·v3(2) ≤ 0,5751,
0,6434·v1(1) + 0,1013·v2(1) + 0,2553·v3(1) + 0,6·v1(2) + 0,2·v2(2) + 0,2·v3(2) ≤
≤ 0,4267,

132

Mirosław Dytczak, Grzegorz Ginda

0,7153·v1(1) + 0,1870·v2(1) + 0,0977·v3(1) + 0,6·v1(2) + 0,3·v2(2) + 0,1·v3(2) ≤
(11)
≤ 0,3607,
cd.
v1(1), v2(1), v3(1), v1(2), v2(2), v3(2) ≥ 0.
Poszczególne oznaczenia wyjaśniono przy okazji omówienia modeli RLP
skonstruowanych dla przypadku zasobów wyłącznie łatwo mierzalnych.
W wyniku rozwiązania zagadnień (9–11) uzyskano następujące optymalne
efekty działalności przedsiębiorstw i struktury działań:
– dla odrębnie rozpatrywanego przedsiębiorstwa A:
f (1) = 0,2419; v1(1) = 0,0265; v2(1) = 0,0567; v3(1) = 0,7006,
–

dla odrębnie rozpatrywanej firmy B:
f (2) = 0,2510; v1(2) = 0; v2(2) = 0,5492; v3(2) = 0,1565,

–

(12)
(13)

dla przedsiębiorstwa AB:
f (1 + 2) = 0,5670; v1(1) = 0,1368; v2(1) = 0; v3(1) = 0,8901,
v1(2) = 0; v2(2) = 0,5572; v3(2) = 0.

(14)

Z porównania sumy efektów uzyskiwanych przy założeniu odrębnego funkcjonowania przedsiębiorstw: f (1) + f (2) = 0,4929 z efektem f (1 + 2) uzyskanym dla
utworzonej firmy AB wynika, że połączenie przedsiębiorstw daje odpowiadający
zjawisku synergii przyrost efektu na poziomie około 15%. Taki rezultat potwierdza więc celowość łączenia przedsiębiorstw w jeszcze większym stopniu niż
w przypadku uwzględniania jedynie zasobów łatwo mierzalnych.

Rys. 8. Optymalne struktury udziału działań
Ź r ó d ł o: opracowanie własne.
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Z porównania rezultatów (12–14) z postacią wyników uzyskanych przy
pominięciu wpływu zasobów trudno mierzalnych (4–6) wynika szereg różnic
jakościowych. Pierwsza dotyczy postaci liczbowej wyników wyrażających efekt
końcowy. Kolejne dotyczą optymalnych struktur rodzajów działań. Ich postaci
otrzymane przy uwzględnieniu zasobów trudno mierzalnych zilustrowano na
rysunku 8.
Po pierwsze, jedynie w przypadku odrębnie rozpatrywanego przedsiębiorstwa B, uzasadniono brak celowości podejmowania jednego z rodzajów
działań (kształtowanie rynku R). Po drugie, zarówno w przypadku obu odrębnie rozpatrywanych przedsiębiorstw, jak i ich połączenia sugerowane jest
podejmowanie działań związanych z redukcją kosztów K. Po trzecie, wyniki
odpowiadające połączeniu firm wskazują na celowość podejmowania działań
dwóch (kształtowania rynku i redukcji kosztów), a nie tylko jednego rodzaju
w części pochodzącej od jednego z łączonych przedsiębiorstw (A). Po czwarte,
między przypadkami braku uwzględnienia i uwzględnienia wpływu zasobów
trudno mierzalnych zachodzą znaczące zmiany w pożądanym względnym
udziale działań poszczególnych rodzajów. Po piąte, zmianie ulegają proporcje
optymalnego udziału i wkładu działań poszczególnych rodzajów w uzyskiwane
w przedsiębiorstwie efekty.
W przypadku odrębnie traktowanej firmy A w optymalnej strukturze działań
zdecydowanie dominuje redukcja kosztów (udział i wkład w efekty na poziomie
90%). Z pozostałych rodzajów działań nieco większym udziałem (7%), ale za to
nieco mniejszym wkładem charakteryzują się działania innowacyjne (4%). Natomiast w przypadku przedsiębiorstwa B największy udział (78%) i wkład w uzyskiwane w firmie efekty (87%) mają działania innowacyjne.
Po połączeniu przedsiębiorstw największy udział w działaniach będzie miała
redukcja kosztów (56% przy wkładzie w efekty wynoszącym 49%), znacznie
niższy udział innowacyjność (35% przy wkładzie w efekty na poziomie 39%),
a najniższy kształtowanie rynku (9%, przy wkładzie w efekty równym 12%). Najbardziej korzystna relacja między wkładem w kształtowanie wyniku działalności
przedsiębiorstwa a udziałem w podejmowanych działaniach odpowiada kształtowaniu rynku oraz innowacyjności, gdyż charakteryzuje je wpływ na osiągane
wyniki, który jest większy od ich udziału w działaniach firmy. Wyraźnie się przy
tym zaznacza przewaga udziału części przedsiębiorstwa AB, pochodzącej z firmy
A, w działaniach (91%) oraz we wkładzie (61%) w efekty uzyskiwane w wyniku
działalności tworzonego przedsiębiorstwa.
W przypadku obu oddzielnie rozpatrywanych przedsiębiorstw i ich połączenia
zanotowano nie w pełni wykorzystane zasoby. Stopień ich wykorzystania określa
stosunek wartości lewych stron odpowiadających im ograniczeń (wyznaczonych
dla optymalnych udziałów działań poszczególnych rodzajów) do ich podaży. Niepełne wykorzystanie zasobów dotyczy:
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–
–

wizerunku marki WM w przedsiębiorstwie A (wykorzystanego w 71%),
budżetu działu ZP (wykorzystanego w 67%) i jakości produkcji JP (wykorzystanego w 69%) w firmie B,
– jakości produkcji JP, wykorzystanego w 98% w połączonych przedsiębiorstwach.
Warto przy tym zwrócić uwagę na niemal pełne wykorzystanie wszystkich
zasobów w przypadku nowo tworzonego przedsiębiorstwa. Wobec niepełnego
wykorzystania (zwłaszcza trudno mierzalnych) zasobów w przypadku oddzielnie
funkcjonujących firm A i B, stanowi to kolejny dowód na korzystny charakter
planowanej fuzji.
Wyceniając zasoby trudno mierzalne można wyrazić ich wartość za pomocą
zasobów łatwo mierzalnych. Należy przy tym zwrócić uwagę na brak formalnych
przeszkód do wyceny zasobów łatwo mierzalnych za pomocą zasobów trudno
mierzalnych. Dokonuje się tego bowiem na podobnych zasadach. Poniżej przedstawiono przykład wyceny zasobów trudno mierzalnych WM i JP po fuzji przedsiębiorstw.
Ponieważ dysponujemy dwoma rodzajami zasobów łatwo mierzalnych, którym są budżety działów, wartości zasobów wizerunku marki i jakości produkcji
można określić na podstawie zarówno jednego, jak i drugiego zasobu, a następnie
oszacować wartość średnią. Stosowana jest przy tym zasada proporcjonalności
wartości do udziału zasobów w podaży. Udziały te wynoszą: Rb1(1 + 2) = 0,6375
(ZR), Rb2(1 + 2) = 0,5751 (ZP), Rb3(1 + 2) = 0,4267 (WM), Rb4(1 + 2) = 0,3607 (JP).
Stąd na podstawie łącznych zasobów budżetowych Rb1(1 + 2) = 637 mln zł (ZR)
i Rb2(1 + 2) = 590 mln zł (ZP) otrzymujemy wartości zasobów trudno mierzalnych
przedstawione w tabeli 8.
Tabela 8. Wycena wartości zasobów trudno mierzalnych WM i JP
Wyceniona wartość, mln zł
Zasób

wg zasobu ZR
b1(1 + 2) ·

b

(1 + 2)
R j

b (1 + 2)
R 1

wg zasobu ZP
b2(1 + 2) ·

b

(1 + 2)
R j

średnia

b (1 + 2)
R 2

WM (j = 1)

426,4

437,8

432,1

JP (j = 2)

360,5

370,1

365,3

Ź r ó d ł o: opracowanie własne.

To jednak nie kres możliwości wyceny czynników trudno mierzalnych.
Znając wartości wszystkich zasobów można bowiem także wyznaczyć całkowity efekt ich zaangażowania, przekładający się na rezultaty funkcjonowania
przedsiębiorstwa. Osiąga się to przez zsumowanie, wyrażonych w sposób łatwo
mierzalny, wartości poszczególnych rodzajów działań podejmowanych w firmie
xj(1 + 2) (j = 1, 2, …, 4):
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(15)

gdzie: vj(1 + 2) jest optymalnym łącznym udziałem działań j-tego rodzaju, aik(1 + 2)
oznacza jednostkowe zużycie i-tego, łatwo mierzalnego zasobu, przez działania
k-tego rodzaju (m = 3) w przedsiębiorstwie AB, l jest łączną liczbą zaangażowanych zasobów (l = 4), si zaś oznacza stopień wykorzystania i-tego zasobu.
Tabela 9. Oszacowanie wartości przedsiębiorstwa AB
Działania
Wartość, mln zł

R (j = 1)

I (j = 2)

K (j = 3)

Łącznie

137,8

561,4

896,8

1596,0

Ź r ó d ł o: opracowanie własne.

Jak widać, przy szacowaniu efektów funkcjonowania przedsiębiorstwa
uwzględniono jedynie wykorzystane części zasobów (dotyczy to zwłaszcza wykorzystanego w 98% zasobu jakości produkcji). Uzyskane na tej podstawie wartości przedstawiono w tabeli 9. Przedstawioną tam wartość łączną można przykładowo zinterpretować jako rodzaj miernika trudno mierzalnej, wieloaspektowej
wartości przedsiębiorstwa.

Podsumowanie
Przedstawione rozważania wskazują na wysoką przydatność RLP do skutecznej wyceny trudno mierzalnych efektów synergii oraz zasobów. Uzyskiwane
wyniki nie muszą koniecznie wykazać wartości dodanej w wyniku fuzji. Może
zaistnieć także sytuacja odwrotna. Wykonując podobne obliczenia można więc
uniknąć tworzenia korporacji, holdingów i innych, złożonych podmiotów gospodarczych, z góry skazanych na porażkę.
Dodatkowym atutem RLP są niskie wymagania dotyczące niezbędnych narzędzi obliczeniowych. Do przeprowadzenia analizy przy jego użyciu w zupełności wystarcza bowiem powszechnie dostępna aplikacja arkusza kalkulacyjnego.
Zastosowanie takiego oprogramowania pozwala uzyskać dodatkową korzyść,
polegającą na integracji obliczeń i prezentacji ich wyników, która ułatwia przeprowadzanie interaktywnej analizy.
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Identyfikacja globalnie optymalnego harmonogramu
realizacji złożonych inwestycji

Streszczenie. Przedsięwzięcia budowlane charakteryzują: znaczne koszty, złożona
natura uwarunkowań i rezultatów, zaangażowanie licznych uczestników i zasobów oraz
wielowariantowość i następstwo operacji technologicznych. Jego korzystne przeprowadzenie wymaga starannego przygotowania. Zwykle skupia się przy tym na lokalnym
aspekcie optymalizacji. W artykule zaproponowano podejście do identyfikacji globalnie
optymalnej struktury przedsięwzięcia.
Słowa kluczowe: inwestycja budowlana, realizacja, harmonogram, struktura, wielokryterialność, ocena, optymalizacja

Wstęp
Przedsięwzięcia budowlane mają złożony charakter. Są kosztowne, a ich
przebieg zależy także od licznych uwarunkowań zewnętrznych i wewnętrznych.
Uczestniczy w ich realizacji wiele podmiotów, takich jak inwestorzy, producenci, dostawcy, wykonawcy, pracownicy nadzoru budowlanego itp. Angażują one
liczne ograniczone czasowo i ilościowo zasoby: środki techniczne i materiały.
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Składają się z wielowariantowych operacji technologicznych realizowalnych przy
użyciu różnych zasobów i sposobów organizacji pracy.
Złożoność rozważanych przedsięwzięć powoduje, że ich odwzorowaniem
jest silnie spójny graf acykliczny, który zachowując logikę następstw poszczególnych operacji, pozwala na wyodrębnienie skończonej i dużej liczby podgrafów,
w których każdy zawiera jednocześnie wszystkie operacje. Każdy z tych podgrafów posiada ekstremum (np. odpowiadające minimum kosztów), które stanowi
rozwiązanie optymalne lokalnie, dla danej struktury reprezentowanej podgrafem.
Wskazanie podgrafu o najniższych kosztach w zbiorze wszystkich podgrafów
oznacza identyfikację optimum globalnego.
Istnieje wiele różnych sposobów generowania harmonogramów przedsięwzięć. Uwzględniają one zwykle wpływ jedynie łatwo mierzalnych czynników.
Przy wyznaczaniu optymalnego harmonogramu wykorzystuje się na ogół pojedyncze kryteria (czas, koszt itd.). Ponadto, z przyczyn obiektywnych wynikających z ograniczonych możliwości obliczeniowych, raczej zadowala się rozwiązaniami optymalnymi lokalnie.
W niniejszej pracy przedstawiono propozycję systematycznego podejścia, pozwalającego na wyznaczenie globalnie optymalnego wariantu realizacji złożonego
przedsięwzięcia budowlanego lub jego dobrego przybliżenia. Brane są przy tym pod
uwagę rzeczywiste ograniczenia dotyczące czasu, zaangażowanych zasobów, wielowariantowej technologii realizacji oraz następstwa operacji technologicznych.
Przy ustalaniu najlepszego wariantu harmonogramu uwzględnia się na ogół
jedynie czynniki o łatwo mierzalnej naturze. Coraz częściej pojawia się jednak
potrzeba ujmowania także czynników trudno mierzalnych, np. wieloaspektowego
oddziaływania na otoczenie. Pojawia się więc zapotrzebowanie na zastosowanie
metodyki wielowymiarowej oceny harmonogramów z uwzględnieniem zarówno
czynników łatwo, jak i trudno mierzalnych. Przedstawione w pracy podejście
ułatwia uwzględnianie czynników obu rodzajów w trakcie poszukiwań globalnie
optymalnego harmonogramu.

1. Pojęcie przedsięwzięcia i jego modelowanie
Pojęcie przedsięwzięcia (ang. project) pochodzi z jęz. łacińskiego, od słowa
proicere oznaczającego coś, co poprzedza to, co nastąpi potem. Początkowo wyrażało ono wyłącznie planowanie. Wprowadzenie wyspecjalizowanych metod
zarządzania przedsięwzięciami spowodowało jednak, że pojęcie przedsięwzięcia
rozciągnięto z czasem również na sam przedmiot planowania.
Właściwe przygotowanie realizacji przedsięwzięcia wymaga zastosowania
formalnego opisu jego przebiegu. Zasadniczo są w tym celu stosowane modele
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grafowe w postaci sieci (uogólnionych) czynności (ang. activity network). Przyjmują różne postacie. Wyróżnia się sieci o formie deterministycznej i otwartej
niedeterministycznej (ogólne sieci czynności, ang. generalised activity network,
GAN), a także stochastycznej, uwzględniającej niedeterministyczny charakter
zależności między czynnościami. Dwoma podstawowymi formami grafowego
opisu zależności między czynnościami i zdarzeniami są odwzorowania czynności
przedsięwzięcia za pomocą:
– łuków (ang. activity-on-arc, AOA),
– węzłów (ang. activity-on-node, AON).
Zastosowanie do opisu czynności łuków ułatwia realizację czasowej analizy
sieci (metody: ścieżki krytycznej CPM, oceny i przeglądu przebiegu przedsięwzięcia PERT, graficzna metoda oceny i przeglądu przebiegu przedsięwzięcia
GERT). Natomiast wyrażenie czynności węzłami ułatwia analizę finansową
przedsięwzięcia, a także wprowadzanie do niego zmian.
Z modelowaniem przebiegu przedsięwzięcia wiąże się pojęcie harmonogramu. Za jego wynalazcę jest powszechnie uznawany Polak, K. Adamiecki, który
ponad 100 lat temu użył go do planowania produkcji w walcowni metali. Pokazuje on kolejność i zależności między uogólnionymi czynnościami. Można go także
uzupełniać dodatkowymi informacjami, np. przewidywanym czasem realizacji
oraz terminami rozpoczęcia i zakończenia czynności. Harmonogramy pełnią ważną funkcję pomocniczą przy nadzorowaniu przebiegu realizacji przedsięwzięcia
i w wykrywaniu zagrożeń dla jego planowej realizacji. Proces tworzenia harmonogramu nazywa się harmonogramowaniem.

2. Charakter i opis przedsięwzięć budowlanych
Przedsięwzięcia budowlane charakteryzują się:
– wielowariantowością operacji technologicznych,
– silnymi ograniczeniami kolejnościowymi i dostępności zasobów.
Z uwagi na charakter zależności między operacjami technologicznymi, przebieg typowego przedsięwzięcia budowlanego można wyrazić w postaci asymetrycznego i acyklicznego technologicznego grafu przedsięwzięcia1.
Ważnym aspektem przedsięwzięć w budownictwie jest obecność licznych
ograniczeń. Wynikają one przede wszystkim z oddziaływania środowiska zewnętrznego, następstwa operacji technologicznych oraz zależności między
zaangażowanymi w realizację operacji zasobami. Ujawnia się przy tym także
T. Ambroziak, Metody i narzędzia harmonogramowania w transporcie, Seria: BPE,
Politechnika Warszawska, Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Warszawa-Radom 2007.
1
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specyfika przedsięwzięć budowlanych, wynikająca z ich złożoności oraz zróżnicowania stosowanych zasobów. Czynniki te wprowadzają dodatkowe sprzężenia
spowodowane dynamicznym charakterem zmian otoczenia oraz występowaniem
źle lub słabo określonych danych. Wszystkie powyższe uwarunkowania wpływają na kształt dopuszczalnych postaci grafu technologicznego.
Do jego budowy konieczne są więc informacje dotyczące:
– parametrów i kolejności operacji technologicznych,
– określenia dostępnych zestawów środków technicznych,
– skojarzenia zestawów z operacjami.
Dzięki skojarzeniu zestawów środków technicznych z poszczególnymi operacjami staje się możliwe określenie wartości szczegółowych parametrów operacji:
– liczby środków technicznych zaangażowanych w realizację operacji,
– kosztu realizacji robót,
– czasu wykonania robót,
– zużycia innych zasobów.
Technologiczny graf przedsięwzięcia stanowi najczęściej sieć A-O-A, na której zdefiniowano zbiory charakterystyk operacji ÓΦ, ΨÔ:
S = ÓG, Φ, ΨÔ.

(1)

Sieć (1) może przyjmować różne postacie reprezentowane grafami G i różniące się kolejnością operacji. Kolejność ta powinna zawsze zachowywać technologiczny porządek następstwa operacji. Charakterystki Φ i Ψ odnoszą się do
operacji, symbolizowanych odpowiednimi łukami sieci U, G = ÓW, UÔ, gdzie W
oznacza zbiór wierzchołków grafu G.
Bardzo istotnym czynnikiem wpływającym na możliwości wykonywania
przedsięwzięcia jest także wielowariantowość sposobów realizacji poszczegól-

Rys. 1. Przykładowa sieć (technologiczny graf) przedsięwzięcia
Ź r ó d ł o: opracowanie własne.
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nych operacji budowlanych. Sposoby wykonania tych operacji opisuje charakterystyka uwzględniająca dla każdego sposobu jego koszt i czas niezbędny do
wykonania. Przykładową sieć, opisującą przedsięwzięcie złożone z 17 operacji,
m1–m17, przedstawiono na rysunku 1.
Uporządkowanie operacji technologicznych przedstawia graf nazywany grafem następstwa operacji. Może on przyjmować różne postacie. Formę tego grafu,
odpowiadającą odwzorowaniu operacji przez łuki, przedstawiono na rysunku 2.
Ujęto tam również przykładowe grafy technologiczne, zachowujące tę kolejność
operacji. Na rysunku 3 przedstawiono graf następstwa operacji w postaci odwzorowującej operacje za pomocą wierzchołków.

Rys. 2. Przykładowy graf następstwa operacji przedsięwzięcia 9-operacyjnego
i odpowiadające mu grafy technologiczne przedsięwzięcia
Ź r ó d ł o: opracowanie własne.

Rys. 3. Inna postać grafu następstwa operacji z rysunku 2
Ź r ó d ł o: opracowanie własne.
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Operacje technologiczne muszą być dobrze określone. W tabeli 1 zilustrowano skład zbioru operacji przykładowego przedsięwzięcia związanego z budową
2-kondygnacyjnego garażu wielostanowiskowego. Składa się ono z 10 zagregowanych operacji.
Tabela 1. Przykładowe zestawienie zagregowanych operacji technologicznych
– budowa garażu dwupoziomowego
Lp. Operacja

Nazwa

1

m1

Zagospodarowanie placu budowy

2

m2

Wykonanie przyłączy infrastrukturalnych

3

m3

Instalacja sieci oświetlenia zewnętrznego

4

m4

Roboty ziemne dla kondygnacji podziemnej i uformowanie

5

m5

Mikropalowanie pod płytę denną i słupy nośne

6

m6

Wykonanie kondygnacji podziemnej i naziemnej

7

m7

Odwodnienie terenu i instalacja docelowego drenażu

8

m8

Roboty wykończeniowe

9

m9

Wykonanie płyt parkingowych

10

m10

Dostarczenie i montaż ogrodzenia obiektu z systemami bezpieczeństwa dostępu

Ź r ó d ł o: opracowanie własne.

Podstawowym parametrem operacji budowlanej jest objętość Q, wyrażająca
ilość robót związanych z przeznaczeniem operacji. Opisuje ją na ogół pojedyncza liczba odpowiadająca jednostce miary charakterystycznej dla danej operacji,
związanej z tzw. parametrem wiodącym robót. W przypadku niektórych operacji,
zwłaszcza o wysokim stopniu zagregowania prac, objętość opisuje zestaw (najczęściej kilku) liczb. Operacjom wymienionym w tabeli 1 przyporządkowano
objętości przedstawione w tabeli 2.
Tabela 2. Zestawienie objętości operacji m1–m10 dla budowy garażu dwupoziomowego
Operacja

Szczegółowy opis i objętość operacji

m1

Kompletacja, załadunek, przewóz, wyładunek i montaż 6 kontenerów i uruchomienie wszystkich obiektów zaplecza budowy – 5000 m2

m2

Montaż: 1 stacji trafo, 1 lokalnej oczyszczalni ścieków, 1 stacji pomp wody

m3

Montaż 12 słupów oświetleniowych, położenie 500 m kabla zasilającego, montaż
1 centralki automatycznego sterowania oświetleniem

m4

Przemieszczenie lokalne (oraz częściowe wywiezienie na odległość do 30 km)
10 000 m3 ziemi

m5

Zastosowanie 80 mikropali i wykonanie 24 słupów nośnych konstrukcji

m6

Wykonanie 800 m3 konstrukcji żelbetowej kondygnacji podziemnej i 320 t konstrukcji metalowej naziemnej
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cd. tab. 2.
Operacja

Szczegółowy opis i objętość operacji

m7

Położenie 300 m drenów oraz wykonanie 8 studzienek

m8

Wykonanie 120 m2 ściany ceramicznej otynkowanej dwustronnie, 160 m2 luksferów, 80 m2 podwójnych szyb w stalowych ramach

m9

Realizacja 800 m2 zdylatowanych płyt podłogi przemysłowej z odstojnikami olejowymi

m10

Wykonanie 300 m ogrodzenia wg projektu, zainstalowanie 8 kamer, położenie
400 m kabla, zainstalowanie 2 monitorów kontroli dostępu oraz 1 automatycznego systemu komputerowej rejestracji

Ź r ó d ł o: opracowanie własne.

Przebieg realizacji przedsięwzięcia jest jednoznacznie określony przez przydziały każdej z operacji sposobu realizacji i związanego z nim zestawu środków
technicznych o ustalonym składzie. Przykładowe zestawy środków oraz możliwości ich zaangażowania w realizację poszczególnych operacji przedstawiono
w tabeli 3.
Tabela 3. Przykłady zestawów środków technicznych
Potencjalne
zastosowanie

Zestaw

Nazwa

Opis składu

s1

Zespół prostego
transportu
poziomego wraz
z elementami
przemieszczanymi

Dźwig samochodowy, samochód ciężarowy
z zespołem roboczym i ręcznym wyposażeniem
sprzętowym załadowczo-wyładowczym, wraz
z elementami i materiałami przemieszczanymi
celem wbudowania – roboty przygotowawcze

m1

s2

Zespół transportu
poziomego wraz
z elementami
przemieszczanymi

Dźwig samochodowy, samochód wywrotka
z zespołem roboczym i narzędziami mechanicznymi o wysokim stopniu specjalizacji
wraz z modułami przemieszczanymi w celu
wbudowania

m1

s3

Zmechanizowane
roboty ziemne
płytkie

Koparko-spycharka, zespół roboczy wyposażony w sprzęt ręczny – technologia standardowa
wykonywania robót ziemnych i drogowych

m2

s4

Wysoko zmechanizowane roboty
ziemne płytkie

Koparko-ładowarka o podwoziu ciągnika 0,5;
samochód ciężarowy – wydajna technologia
wykonywania robót ziemnych i drogowych

m2, m3

s5

Roboty ziemne

Rozporowe zabezpieczenia wykopów oraz
brygada obsługi koparki jednonaczyniowej kołowej 0,25; samochód ciężarowy do transportu
materiałów sypkich

m4

Ź r ó d ł o: opracowanie własne.
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Harmonogramowanie polega więc na przyporządkowywaniu wariantów
realizacji poszczególnym operacjom technologicznym. Dąży się przy tym do
jak najlepszej realizacji postawionych celów; zazwyczaj minimalizacji kosztu
wykonania, minimalizacji czasu czy, w ujęciu wielokryterialnym, identyfikacji
rozwiązania sprawnego w sensie kompromisu kosztu i czasu, przy możliwie krótkim czasie wykonania i rozsądnych nakładach. Przyporządkowaniu wariantów
wykonania operacjom towarzyszy przydział niezbędnej ilości zasobów. Dzięki
temu jest możliwe określenie czasowego przebiegu przedsięwzięcia, wynikającego wprost z przydzielonych operacjom wariantów wykonania oraz środków
technicznych.
Aspekt wielowariantowości i silnego uzależnienia realizacji operacji budowlanych od dostępnych zasobów sprawia więc, że odpowiadają im wielowariantowe, zasobowo ograniczone zagadnienia harmonogramowania przedsięwzięć (ang.
multi-mode resource-constrained project scheduling problem, MMRCPSP)2.

3. Rozwiązywanie zagadnień MMRCPSP
Złożoność współczesnych przedsięwzięć budowlanych oraz wzrost wymagań
stawianych ich realizacji sprawia, że typowe podejścia do zarządzania przedsięwzięciami, np. CPM, PERT, nie wystarczają już obecnie do optymalnego planowania przedsięwzięć. Niezbędne staje się więc wprowadzanie nowych metod.
Zagadnienia MMRCPSP stanowią podgrupę zagadnień harmonogramowania
przedsięwzięć z ograniczonymi zasobami (ang. resource-constrained project
scheduling problem, RCPSP), dlatego też do ich rozwiązywania używane są podobne metody. Można je podzielić na metody dokładne i metody przybliżone.
Metody dokładne wykorzystują programowanie matematyczne (całkowitoliczbowe programowanie liniowe, programowanie dynamiczne), programowanie
z ograniczeniami (ang. constraint programming), metodę podziału i ograniczeń
(ang. branch and bound) oraz metody subgradientowe. Różnią się one obszarem
zastosowań. Przykładowo, całkowitoliczbowe programowanie liniowe znajduje
zastosowanie przy rozwiązywaniu raczej niewielkich zagadnień, natomiast zastosowanie metody podziału i ograniczeń pozwala uzyskiwać rozwiązania zagadnień
o znacznych rozmiarach.
Do rozwiązywania problemów związanych z dużymi przedsięwzięciami wykorzystywane są podejścia przybliżone:
P. Brucker, A. Drexl, R. Möhring, K. Neumann, E. Pesch, Resource constrained project
scheduling. Notation. Classification, models and methods, „Eur J Oper Res” 1999, vol. 112, s. 3-41;
J. Węglarz, J. Józefowska, M. Mika, G. Waligóra, Project scheduling with finite or infinite number
of activity processing modes. A survey, „Eur J Oper Res” 2011, vol. 208, s. 177-205.
2
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– schematy aproksymacyjne,
– metody heurystyczne (algorytmy konstrukcyjne, reguły priorytetów),
– poszukiwanie globalne,
– poszukiwanie lokalne,
– metody inspirowane zachowaniem systemów naturalnych i społecznych,
– metody sztucznej inteligencji,
– symulacja,
– podejścia hybrydowe.
Szereg interesujących dokładnych podejść zawiera praca Hartmanna, Drexla3.
Pośród nich za szczególnie użyteczną uważana jest metoda podziału i ograniczeń.
Za najbardziej skuteczne podejścia przybliżone są uważane algorytmy genetyczne4 oraz lokalne poszukiwania (symulowane wyżarzanie, ang. simulated annealing oraz poszukiwanie z zabronieniami, ang. tabu search)5.
W trakcie identyfikacji najlepszego rozwiązania zagadnienia MMRCPSP
wykorzystywane są także specyficzne sposoby, np. sformułowanie, a następnie
rozwiązanie w tym celu dyskretnego zagadnienia kompromisu między czasem
a kosztem (ang. discrete time-cost trade-off) w celu identyfikacji optymalnej relacji czasu do kosztu realizacji przedsięwzięcia6.
Optymalizacja przebiegu przedsięwzięć najczęściej wykorzystuje kryteria
minimalizacji czasu lub kosztu jego realizacji oraz maksymalizacji przepływu
pieniężnego lub wartości bieżącej netto NPV. Dodatkowo bierze się pod uwagę
optymalizację trybu finansowania wykonywania przedsięwzięcia7, a także optymalizację chwilowej intensywności konsumpcji zasobów, wymaganej podaży
zasobów oraz korzyści i kosztów związanych z przydzielaniem zasobów poszczególnym operacjom. Inne, zwykle pomocniczo stosowane, kryteria odnoszą się do:
minimalnych i maksymalnych odstępów między czynnościami8, zasobów o różnym charakterze (całkowicie lub częściowo odnawialnych, nieodnawialnych,
S. Hartmann, A. Drexl, Project scheduling with multiple modes: A comparison of exact
algorithms, „Networks” 1998, vol. 32, s. 283-298.
4
J. Alcatraz, C. Maroto, R. Ruiz, Solving the multi-mode resource constrained project
scheduling problem with genetic algorithms, „J Oper Res Soc” 2003, vol. 54, s. 614-626;
K. Neumann, C. Schwindt, J, Zimmermann, Project scheduling with time windows and scarce
resources, Springer, Berlin 2003.
5
M. Mika, G. Waligóra, J. Węglarz, Simulated annealing and tabu serach for multi-mode
resource-constrained project scheduling with positive discounted cash flows and different payment
models, „Eur J Oper Res” 2008, vol. 164, s. 639-668.
6
P. Wuliang, C. Wang, A multi-mode resource-constrained discrete time–cost tradeoff problem
and its genetic algorithm based solution, „Int J Proj Manag” 2009, vol. 27, s. 600-609.
7
U. Gündüz, S. Cebelli, An equitable approach to the payment scheduling problem in project
management, „Eur J Oper Res” 2000, vol. 127, s. 262-278.
8
P. Brucker, S. Knust, Lower bounds for resource-constrained project scheduling problems,
„Eur J Oper Res” 2003, vol. 149, s. 302-313.
3
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podwójnie ograniczonych)9, przerw w wykorzystaniu zasobów i podziale operacji
ze względu na czasowy brak niezbędnych zasobów10. Stosowane są także oryginalne kryteria, np. dotyczące wymogu wielokrotnego stosowania tego samego
trybu wykonywania operacji w trakcie realizacji przedsięwzięcia11.
W literaturze na temat rozwiązywania zagadnień harmonogramowania z ograniczonymi zasobami można również znaleźć (na razie nieliczne) propozycje
uwzględniania kryteriów o trudno mierzalnej naturze, np. wykorzystujące poziom
jakości poszczególnych operacji12 lub używające do wyrażenia jakości realizacji
usług parametrów czynności korygujących nieprawidłowości13.

4. Optymalizacja zagadnień MMRCPSP w budownictwie
W literaturze można obecnie znaleźć informacje tylko o nielicznych zastosowaniach zaawansowanych metod do optymalizacji przebiegu przedsięwzięć
budowlanych, np. hybrydowego algorytmu ewolucyjnego14, przy użyciu którego
zaimplementowano metodę sprzężeń czasowych TCM III, pozwalającą uwzględniać zależności między procesami budowlanymi oraz miejscami ich realizacji
w cyklicznie realizowanych operacjach budowlanych. Przykład ten dobrze ilustruje tezę o konieczności dostosowywania metody rozwiązywania zagadnień
MMRCPSP do specyfiki przedsięwzięć budowlanych.
Do identyfikowania optymalnego przebiegu przedsięwzięcia wykorzystuje się
dwie grupy kryteriów jego oceny15. Pierwsza obejmuje charakterystyki poszczególnych operacji, pozwalające wybrać właściwe sposoby ich realizacji. Wiąże się
to z kryteriami minimalizacji:

9
R. Kolisch, R. Padman, An integrated survey of deterministic project scheduling, „Omega”
2001, vol. 29, s. 249-272.
10
J. Buddhakulsomsiri, D.S. Kim, Properties of multi-mode resource-constrained project
scheduling problems with resource vacations and activity splitting, „Eur J Oper Res” 2006, vol. 175,
s. 279-295.
11
F. Salewski, A. Schirmer, A. Drexl, Project scheduling under resource and mode identity
constraints: Model, complexity, methods, and application, „Eur J Oper Res” 1997, vol. 102,
s. 88-110.
12
H. Li, K. Womer, Modeling the supply chain configuration problem with resource constraints,
„Int J Proj Manag” 2008, vol. 26, s. 646-654.
13
V. Tiwari, J.H. Patterson, V.A. Mabert, Scheduling projects with heterogeneous resources to
meet time and quality objectives, „Eur J Oper Res” 2009, vol. 193, s. 780-790.
14
M. Rogalska, W. Bożejko, Z. Hejducki, Time/cost optimization using hybrid evolutionary
algorithm in construction project scheduling, „Automation in Construction” 2008, vol. 18, s. 24-31.
15
T. Ambroziak, wyd. cyt.
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– czasu realizacji T,
– kosztu wykonania C,
– chwilowej intensywności nakładów finansowych χ,
– pracochłonności środków technicznych A,
– zużycia zasobów materialnych V,
– intensywności zużycia zasobów materialnych λ,
– chwilowej liczby zaangażowanych środków technicznych ω.
Druga grupa obejmuje kryteria odniesione do całego przedsięwzięcia. Zwykle
są to kryteria czasu T i kosztu C realizacji, a ponadto równomierności wykorzystania środków RWS, zwykle wyrażana średnim odchyleniem standardowym
liczby środków technicznych używanych w trakcie wykonywania planowanego
przedsięwzięcia.
Dzięki umiejętnemu połączeniu kryteriów można przeprowadzać wielokryterialną optymalizację wariantów realizacji przedsięwzięcia, opisanych przy użyciu
grafów technologicznych. Rozpatruje się przy tym najczęściej następujące kombinacje kryteriów16:
– minimalizację czasu i kosztu wykonania przedsięwzięcia (T + C),
– minimalizację czasu i pracochłonności zaangażowanych środków technicznych (T + A),
– minimalizację czasu i zużycia zasobów materialnych (T + V),
– minimalizację chwilowej intensywności nakładów finansowych i zużycia
zasobów (χ + λ),
– minimalizację chwilowej intensywności nakładów finansowych i chwilowej liczby zaangażowanych środków technicznych (χ + ω),
– minimalizację kosztu, pracochłonności środków technicznych oraz zużycia zasobów materialnych (C + A + V),
– minimalizację chwilowej intensywności nakładów finansowych i liczby
zaangażowanych środków technicznych oraz czasu realizacji przedsięwzięcia (χ + ω + T),
– minimalizację kosztu i czasu wykonania przedsięwzięcia, zużycia zasobów materialnych oraz pracochłonności środków technicznych i zużycia
zasobów materialnych (C + V + A + T).
Z uwagi na wzrost powszechnej świadomości dotyczący oddziaływania działalności człowieka na otoczenie, coraz częściej pojawia się potrzeba uwzględniania kryteriów niewymiernych (trudno mierzalnych), np. oczekiwań społecznych
lub oddziaływania na środowisko naturalne. W tym celu można zastosować liczne
i skuteczne metody wieloatrybutowego wspomagania decyzji17. Zauważmy, że
Tamże.
M. Dytczak, Wybrane metody rozwiązywania wielokryterialnych problemów decyzyjnych
w budownictwie, Politechnika Opolska, Opole 2010.
16
17
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Rys. 4. Zróżnicowanie dopuszczalnych postaci grafu technologicznego przedsięwzięcia
Ź r ó d ł o: opracowanie własne.

pominięcie wymienionych aspektów coraz częściej prowadzi w praktyce do znaczącego wzrostu nakładów na realizację przedsięwzięć, jak i czasu ich realizacji,
skutkiem protestów na rzecz ochrony środowiska i oczekiwanie na rozstrzygnięcia natury prawnej.
Zależności technologicznego następstwa nie wskazują jednoznacznego uporządkowania (konfiguracji) operacji. Przykładowo, w przypadku rozważanego przedsięwzięcia dotyczącego budowy garażu dwukondygnacyjnego (tab. 1) można zastosować różne uporządkowania operacji przedstawione na rysunku 4. Każde z nich jest
potencjalnym wariantem dopuszczalnym grafu technologicznego. W konsekwencji,
po spełnieniu warunków ograniczających dla zaangażowanych zasobów, jest również kandydatem do wyboru optymalnego przebiegu przedsięwzięcia.

5. Propozycja podejścia identyfikującego optymalny przebieg
przedsięwzięcia
W związku z zasygnalizowaną powyżej niejednoznacznością, pojawia się
zasadnicze pytanie o strukturę grafu technologicznego, na podstawie której można wyznaczyć przebiegi przedsięwzięcia optymalne w sensie Pareto, a w konsekwencji także identyfikację globalnie optymalnego przebiegu przedsięwzięcia.
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Proponowane postępowanie polega na realizacji następujących etapów
działań:
1) generowanie populacji n grafów technologicznych,
2) weryfikacja dopuszczalności wygenerowanych grafów,
3) jedno- i wielokryterialna optymalizacja wariantów przebiegu przedsięwzięć opisanych wygenerowanymi postaciami dopuszczalnymi grafów
technologicznych,
4) poszukiwania rozwiązań sprawnych globalnie przy użyciu:
a) topologicznych własności struktur (grafów) przedsięwzięć,
b) charakterystyk harmonogramu przedsięwzięcia,
c) wyznaczania odległości najlepszego ekstremum lokalnego od potencjalnego ekstremum globalnego jako funkcji czasu obliczeń lub liczby
przeglądanych grafów.
Do generowania populacji grafów można użyć podejść: sekwencyjnego,
losowego oraz ewolucyjnego. Nie jest także wykluczone użycie jeszcze innych
sposobów.
Weryfikacja dopuszczalności grafu dotyczy przede wszystkim aspektu następstwa operacji. Ponieważ o dopuszczalności mogą także decydować inne czynniki,
np. dostępność zasobów, to w kontekście następstwa operacji można raczej mówić o wstępnej weryfikacji. Podstawę stanowią relacje następstwa prezentowane
przez graf następstwa operacji. W trakcie obliczeń wygodniej jednak korzystać
z jego odwzorowania za pomocą kwadratowej, zero-jedynkowej macierzy o rozmiarze równym liczbie operacji przedsięwzięcia. Może ona przyjmować postać
definiującą operacje poprzedzające (macierz poprzedników), jak i następujące po
danej operacji (macierz następników). W macierzach uwzględnia się nie tylko
informacje o bezpośrednim następstwie operacji, ale także o następstwie za pośrednictwem innych operacji. Grafowi następstwa operacji przedstawionemu na
rysunkach 2 i 3 odpowiada następująca postać macierzy poprzedników G\:

G\ =

(1)
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Jednostkowa wartość elementu macierzy w i-tym wierszu i j-tej kolumnie
oznacza, że i-tą operację poprzedza j-ta operacja (j-ta operacja jest poprzednikiem i-tej operacji). Poszczególne wiersze macierzy można więc traktować jako
9-obiektowe listy poprzedników operacji, których dotyczą. Elementy macierzy
podane w nawiasach (1) wyrażają pośrednie poprzedzanie operacji.
Na uwagę zasługują przy tym dwa fakty. Po pierwsze, operacjom początkowym (m1, m2), mogącym rozpocząć się niezależnie od zakończenia pozostałych,
odpowiadają zerowe wiersze macierzy poprzedników. Po drugie, operacjom końcowym (m8, m9), niewarunkującym rozpoczęcia jakichkolwiek innych operacji,
odpowiadają zerowe zawartości kolumn macierzy.
Analogicznie można utworzyć macierz następników Gn (2). Jednostkowe
wartości jej elementów zajmujących i-ty wiersz oraz j-tą kolumnę wskazują na to,
że dopiero po zrealizowaniu i-tej operacji można rozpocząć wykonywanie j-tej
operacji. Postać takiej macierzy odpowiadającą przykładowemu przedsięwzięciu
wygląda następująco:

Gn =

(2)

Przedstawione postacie macierzy G\ i Gn ilustrują interesującą własność macierzy poprzedników i następników, polegającą na tym, że jedna stanowi transpozycję drugiej:
G\ = GnT.

(3)

Z uwagi na redundancję informacji zakodowanej w obu macierzach nie ma
potrzeby równoległego stosowania obu macierzy – wystarczy wykorzystać macierz poprzedników. Jej wiersze stanowią bowiem rodzaj listy poprzedników,
a kolumny (odpowiadające wierszom macierzy następników) listy następników
poszczególnych operacji.
Dzięki zawartości macierzy poprzedników operacji można zidentyfikować
operacje technologiczne, które mogą być wykonywane w dowolnej kolejności
względem poszczególnych operacji, tzn. wyprzedzać je, następować po nich lub
nawet być wykonywane równolegle z nimi. Oczywistym warunkiem koniecznym
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dowolnej kolejności wykonywania dwóch operacji jest niewystępowanie jednej
z nich na liście poprzedników drugiej. Odpowiada to w praktyce także brakowi
odpowiedniej operacji na liście następników drugiej operacji. Spełnienie powyższego warunku przez dwie operacje technologiczne, i-tą i j-tą, nie wystarcza
jednak do stwierdzenia z całą pewnością możliwości dowolnej kolejności wykonywania tych operacji. Dowolna kolejność ma bowiem kontekstowy charakter,
związany z koniecznością uprzedniego zakończenia wszystkich poprzedników
operacji i oraz j przed rozpoczęciem ich realizacji. Takiego dodatkowego warunku nie muszą spełniać operacje początkowe, gdyż nie poprzedzają je żadne inne
operacje. Można je więc wykonywać w dowolnej kolejności z innymi operacjami
początkowymi.
Możliwość realizacji pozostałych operacji w określonej kolejności wynika
z kontekstu, wyrażonego konfiguracją (kolejnością) realizowanych przed nimi
operacji. Przydatna jest przy tym informacja o możliwościach realizacji operacji
w dowolnej kolejności. W tym celu warto wcześniej wygenerować dla każdej
operacji technologicznej zestaw operacji wykonywanych w dowolnej kolejności.
Zestawy te otrzymuje się na podstawie macierzy poprzedników G\. Tworzą je
jedynie te operacje, których brak zarówno na liście poprzedników, jak i na liście
następników danej operacji. Odpowiadają im zerowe elementy wiersza i kolumny
odpowiadającej listom określonej operacji. W praktyce oznacza to konieczność
wyszukiwania zerowych elementów macierzy poprzedników.
Na rysunku 5 przedstawiono dla każdej operacji (wyróżnianej ciemniejszym
odcieniem) operacje wykonywane w dowolnej kolejności (odcień nieco jaśniejszy). Jak widać, najbardziej obfitym zestawem operacji wykonywanych w dowolnej kolejności obdarzona jest operacja m4, natomiast operacja końcowa m9 tylko
jedną taką operację (m8). Taka sytuacja jest oczywista w świetle skąpej obecności
jedynek w IV wierszu macierzy (2) (obecność tylko pojedynczej jedynki w I kolumnie) i w jej IV kolumnie (pojedyncza jedynka w ostatnim, IX wierszu) oraz
skąpej obecności zer w IX wierszu (zera tylko w dwóch ostatnich kolumnach)
i kompletnie zerowej zawartości IX kolumny.
Z wcześniejszych rozważań wynika, że dowolność kolejności operacji niezależnych w sensie następstwa technologicznego ma warunkowy charakter.
Przykładowo, w grupie operacji wykonywanych niezależnie od m4, wykonanie
operacji m6 jest możliwe zarówno przed, po, jak i w trakcie operacji m4, ale tylko
pod warunkiem wcześniejszego zakończenia poprzedników operacji m6, czyli
m2 i m3. Możliwości różnicowania konfiguracji operacji wzbogacają znacząco
kombinacje pełnych grup operacji, np. zestawów przynależnych operacjom m2,
m3, m4, m5. Można to osiągnąć umiejętnie łącząc te grupy.
Wydaje się jednak, że samo uwzględnienie niezależności następstwa operacji
tylko częściowo ułatwia proces tworzenia dopuszczalnych i weryfikacji wygenerowanych wariantów przebiegu przedsięwzięcia. Dalsze ułatwienia są możliwe
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Rys. 5. Ilustracja zestawów operacji wykonywanych w dowolnej kolejności
otrzymanych dla poszczególnych operacji
Ź r ó d ł o: opracowanie własne.

dzięki wprowadzeniu dodatkowej informacji związanej z klasyfikacją operacji,
wyrażoną grafem następstwa operacji, który dla przykładowego przedsięwzięcia
przedstawia rysunek 3. Graf ten wyraża hierarchiczną strukturę operacji, związaną z wyróżnieniem poziomów grupujących operacje, których poprzedniki należą
do bezpośrednio poprzedzającego poziomu lub w ogóle nie mają poprzedników.
W przypadku gdy poprzedniki danej operacji należą do więcej niż jednego poziomu, za poziom jej odpowiadający jest przyjmowany poziom sąsiadujący od dołu
z najniższym poziomem poprzedników. W przypadku przedsięwzięcia o strukturze następstwa operacji pokazanej na rysunku 3 można wyróżnić 5 poziomów
(grup) operacji:

Identyfikacja globalnie optymalnego harmonogramu realizacji złożonych inwestycji

153

1) najwyższy poziom operacji początkowych m1 i m2,
2) poziom operacji m3, m4, m5, których poprzednikiem jest początkowa
operacja m1,
3) poziom operacji m6, której poprzednikiem są operacje: początkowa m2
oraz m3,
4) poziom operacji m7 i m8, których poprzednikami są operacje m5 i m6,
5) poziom końcowej operacji m9, której poprzednikami są operacje m4 i m8.
Zauważmy, że posiadanie wspólnych poprzedników sprawia, iż w ramach zidentyfikowanych poziomów, tworzące je operacje można wykonywać w dowolnej
kolejności. W tym kontekście szczególnie cenne z uwagi na zadanie tworzenia
i weryfikacji wygenerowanych wariantów przebiegu operacji stają się informacje
o niezależności pod względem następstwa operacji tworzących odrębne poziomy.
Ważnym zagadnieniem z punktu widzenia sprawności obliczeń jest możliwość szybkiej i jednoznacznej identyfikacji struktury grafu technologicznego
przedsięwzięcia. Do opisu wariantów grafu przedsięwzięcia posłużono się macierzą incydencji łuków grafu technologicznego (sieci A-O-A) z wierzchołkami rozpoczynających i kończących je zdarzeń przedsięwzięcia. Jedynka na przecięciu
jej i-tego wiersza i j-tej kolumny wyraża rozpoczęcie operacji j-tym zdarzeniem,
natomiast –1 zakończenie i-tej operacji j-tym zdarzeniem. Największa możliwa
liczba zdarzeń odpowiada uszeregowaniu operacji jedna po drugiej. Do określenia zdarzeń początkowych i końcowych n operacji wymagane jest zdefiniowanie
n + 1 zdarzeń. W przypadku równoległego wykonywania operacji liczba zdarzeń
ulega redukcji z uwagi na wykorzystywanie tych samych zdarzeń do określenia
wspólnych momentów rozpoczęcia lub zakończenia równolegle wykonywanych
operacji. Jako uniwersalną podstawę opisu wzajemnej konfiguracji (struktury)
operacji tożsamej z przebiegiem (strukturą) przedsięwzięcia można więc przyjąć
macierz incydencji o rozmiarach n × (n + 1). Przykładowo, poniżej przedstawiono macierz incydencji (I2) odpowiadającą drugiej z przedstawionych na rysunku 2
postaci grafu technologicznego przedsięwzięcia, definiującej 7 różnych zdarzeń.

I2 =

(4)
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Następnie, na podstawie zawartości macierzy incydencji, należy zdefiniować
rodzaj identyfikatora, np. w postaci mało licznego zestawu liczb, kodującego zawartość macierzy w jednoznacznej i unikalnej formie.
Kolejny aspekt proponowanego podejścia wiąże się z zastosowaniem optymalizacji. Specyfika przedsięwzięć budowlanych pozwala na znaczny stopień agregacji operacji technologicznych, stwarza możliwość stosowania innych uproszczeń
związanych z często sekwencyjnym charakterem operacji niższego poziomu,
a także daleko posuniętej dekompozycji rozważanego zagadnienia. Z tego względu można więc liczyć na umiarkowane rozmiary zagadnień optymalizacji przedsięwzięć budowlanych, pozwalające na skuteczność zastosowania dokładnych
metod optymalizacji. Użyto w tym celu dobrze znanego programowania liniowego
w wersji mieszanej MPL. Jego zastosowanie pozwala także wykorzystać znane
i sprawdzone narzędzia obliczeniowe. Ich przegląd można przykładowo znaleźć
w dokumencie LP FAQ18. Obejmuje on nie tylko aplikacje do wyznaczana rozwiązań, ale także kompletne systemy modelujące i rozwiązujące zagadnienia MPL.
Do wyboru właściwych narzędzi użyto zasugerowanych tam kryteriów. Ostatecznie, głównie na podstawie dostępności, jakości oraz elastyczności modelowania i aplikacji, wybrano wolne narzędzia FLOSS w postaci biblioteki programistycznej i stowarzyszonych z nią aplikacji tworzących pakiet glpk (GNU Linear
Programming toolKit)19 oraz środowiska modelowania zagadnień MPL GUSEK
(GLPK Under Scite Extended Kit)20, pracującego pod systemem operacyjnym
MS Windows. Użyte narzędzia pozwalają wyznaczyć zestawy wartości charakterystyk operacji i całego przedsięwzięcia, najlepiej realizujące kryteria przyjęte
do jego oceny. Zwykle wykorzystywane są przy tym kryteria minimalizacji czasu
i kosztu realizacji przedsięwzięcia. Możliwe jest jednak wykorzystywanie dowolnych, także kwantyfikowanych kryteriów trudno mierzalnych.
Elastyczność glpk sprzyja automatyzacji generowania danych do obliczeń, ich
przeprowadzania oraz gromadzeniu i analizy otrzymywanych rezultatów. Pełne
wykorzystanie tych możliwości umożliwia wykorzystanie dodatkowego, autorskiego oprogramowania wywołującego narzędzia obliczeniowe z poziomu aplikacji napisanej w językach wysokiego poziomu, np. C lub Python. Staje się to szczególnie wygodne w przypadku pracy pod systemem operacyjnym GNU Linux.
Surowe wyniki obliczeń i ich kombinacje dostarczają materiału do poszukiwań sprawnych globalnie przebiegów przedsięwzięcia przy użyciu wyspecyfikowanych wcześniej sposobów.
18
Strona internetowa Linear Programming FAQ [online], http://wiki.mcs.anl.gov/NEOS/
index.php/Linear_Programming_FAQ, wersja z 22 października 2010 r.
19
Strona internetowa GLPK- GNU Project – Free Software Foundation (FSF) [online],
http://www.gnu.org/software/glpk/, wersja z 22 października 2010 r.
20
Strona internetowa GUSEK [online], http://gusek.sourceforge.net/gusek.html, dostęp:
22 października 2010 r.
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Podsumowanie i wnioski
W pracy przedstawiono koncepcję podejścia przybliżającego globalnie optymalną strukturę przedsięwzięcia budowlanego. W dalszej perspektywie może
także posłużyć jako cenne narzędzie stosowane w badaniach prowadzących do
identyfikacji prawidłowości dotyczących struktury harmonogramów opisujących
przebiegi przedsięwzięć w budownictwie.

Literatura
Alcatraz J., Maroto C., Ruiz R., Solving the multi-mode resource constrained project scheduling problem with genetic algorithms, „J Oper Res Soc” 2003, vol. 54.
Ambroziak T., Metody i narzędzia harmonogramowania w transporcie, Seria: Biblioteka
Problemów Eksploatacji, ITE, Politechnika Warszawska, Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Warszawa-Radom 2007.
Brucker P., Drexl A., Möhring R., Neumann K., Pesch E., Resource constrained project
scheduling. Notation. Classification, models and methods, „Eur J Oper Res” 1999,
vol. 112.
Brucker P., Knust S., Lower bounds for resource-constrained project scheduling problems, „Eur J Oper Res” 2003, vol. 149.
Buddhakulsomsiri J., Kim D.S., Properties of multi-mode resource-constrained project
scheduling problems with resource vacations and activity splitting, „Eur J Oper Res”
2006, vol. 175.
Dytczak M., Wybrane metody rozwiązywania wielokryterialnych problemów decyzyjnych
w budownictwie, Politechnika Opolska, Opole 2010.
Gündüz U., Cebelli S., An equitable approach to the payment scheduling problem in project management, „Eur J Oper Res” 2000, vol. 127.
Hartmann S., Drexl A., Project scheduling with multiple modes: A comparison of exact
algorithms, „Networks” 1998, vol. 32.
Kolisch R., Padman R., An integrated survey of deterministic project scheduling, „Omega” 2001, vol. 29.
Li H., Womer K., Modeling the supply chain configuration problem with resource constraints, „Int J Proj Manag” 2008, vol. 26.
Neumann K., Schwindt C., Zimmermann J., Project scheduling with time windows and
scarce resources, Springer, Berlin 2003.
Mika M., Waligóra G., Węglarz J., Simulated annealing and tabu serach for multi-mode
resource-constrained project scheduling with positive discounted cash flows and different payment models, „Eur J Oper Res” 2008, vol. 164.
Rogalska M., Bożejko W., Hejducki Z., Time/cost optimization using hybrid evolutionary
algorithm in construction project scheduling, „Automation in Construction” 2008,
vol. 18.

156

Mirosław Dytczak, Grzegorz Ginda, Tomasz Wojtkiewicz

Salewski F., Schirmer A., Drexl A., Project scheduling under resource and mode identity
constraints: Model, complexity, methods, and application, „Eur J Oper Res” 1997,
vol. 102.
Tiwari V., Patterson J.H., Mabert V.A., Scheduling projects with heterogeneous resources
to meet time and quality objectives, „Eur J Oper Res” 2009, vol. 193.
Wuliang P., Wang C., A multi-mode resource-constrained discrete time–cost tradeoff problem and its genetic algorithm based solution, „Int J Proj Manag” 2009, vol. 27.
Węglarz J., Józefowska J., Mika M., Waligóra G., Project scheduling with finite or infinite
number of activity processing modes. A survey, „Eur J Oper Res” 2011, vol. 208.

157
Zeszyty Naukowe
Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu
Nr 20/2011

Maria Forlicz
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Wpływ inflacji na postrzeganie
wartości pieniądza w czasie

Streszczenie. W celu sprawdzenia, jak Polacy w życiu codziennym postrzegają inflację, przeprowadzono ankietę wśród 129 młodych ludzi. Na podstawie przeprowadzonego
badania stwierdzono, że jedynie około 1/4 badanych osób jest w pełni świadoma skutków
występowania inflacji. Przynajmniej około 14% ankietowanych postrzega wartość pieniądza jedynie w ujęciu nominalnym, zapominając o jego realnej wartości.
Słowa kluczowe: inflacja, iluzja pieniądza, iluzja inflacyjna, wartość realna

Wstęp
Syria 2010
Przewodnik: Jestem rozwiedziony.
Turystka: Rozwiodłeś się powtarzając „rozwodzę się z Tobą, rozwodzę się
z Tobą, rozwodzę się z Tobą.”
Przewodnik: Tak.
Turystka: Żal mi Twojej żony.
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Przewodnik: Niepotrzebnie, musiałem jej sporo zapłacić. U nas przed zawarciem małżeństwa zawiera się kontrakt, w którym jest zapisana kwota, jaką trzeba
zapłacić żonie w razie rozwodu.
Turystka: Konkretna kwota?
Przewodnik: Tak.
Turystka: A inflacja? Przecież gdy małżeństwo trwa dwadzieścia lat, to ta
kwota się dewaluuje.
Przewodnik: No tak, dlatego większość decyduje się na zapis w gramach złota, a nie w lirach.

1. Przegląd literatury
Inflacja i jej postrzeganie może mieć ogromny wpływ na podejmowanie decyzji związanych z wartością pieniądza w czasie czy na ocenę pewnych zdarzeń
ekonomicznych. Zapominanie o inflacji bądź niepełne rozumienie jej wpływu
może być na przykład przyczyną:
– złego szacowania wartości akcji1,
– nieuzasadnionego wzrostu cen nieruchomości2,
– błędnej oceny atrakcyjności lokat bankowych czy innych opcji inwestowania3,
– niezadowolenia pracowników ze zmian w pensji w okresach niskiej inflacji czy deflacji4.
Modigliani i Cohn twierdzą, że szacując wartość akcji inwestorzy biorą pod uwagę nominalny
wzrost wysokości dywidend, zapominając o zmieniającym się poziomie inflacji, w związku z czym
w okresach wysokiej inflacji akcje są niedoszacowane, a w okresach niższej inflacji przeszacowane.
Tezę tę między innymi potwierdzają badania Campbella i Vuolteenaho. Patrz: F. Modigliani,
R. Cohn, Inflation, Rational Valuation, and the Market, „Financial Analysts’ Journal”, XXXV 1979,
s. 24-44; J.Y. Campbell, T. Vuolteenaho, Inflation Illusion and Stock Prices, „American Economic
Review”, XCIV 2004, s. 19-23.
2
M.K. Brunnermeier, Ch. Julliard, Money Illusion and Housing Frenzies, „Review of Financial
Studies”, Oxford University Press for Society for Financial Studies 2008, vol. 21(1), s. 135-180.
3
Thaler i inni pokazali, że w momencie występowania inflacji podmioty decyzyjne są bardziej
skłonne do inwestowania w instrumenty bardziej ryzykowne niż w przypadku, gdy inflacja nie
występuje. Patrz: R.H. Thaler, A. Tversky, D. Kahneman, A. Schwartz, The Effect of Myopia and
Loss Aversion on Risk Taking: An Experimental Test, „The Quarterly Journal of Economics” 1997,
vol. 112, No. 2, s. 647-661.
4
Kahneman, Knetsch oraz Thaler przebadali ponad sto osób, prosząc ich o osądzenie
postępowania dwóch różnych firm. Jedna działała w warunkach zerowej inflacji i w momencie
kryzysu zdecydowała się na obcięcie pracownikom pensji o 7%, druga działała w warunkach 12%
inflacji i zaoferowała pracownikom 5% podwyżkę. 62% respondentów uznało za niesprawiedliwe
postępowanie pierwszej firmy, natomiast tylko 22% osądziło w ten sposób drugą firmę. Patrz:
1
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W literaturze ekonomicznej i psychologicznej od lat funkcjonują dwa bliskie sobie pojęcia związane z postrzeganiem realnej wartości pieniądza – money
illusion i inflation illusion, czyli iluzja pieniądza oraz iluzja inflacji (lub iluzja
pieniężna czy też iluzja/złudzenie inflacyjne). Fisher5 definiuje iluzję pieniądza
jako niezdolność postrzegania faktu, że dolar, czy każda inna jednostka pieniężna,
rozrasta się bądź kurczy co do wartości. Leontief 6 stwierdza, że iluzja pieniądza
nie występuje, jeśli funkcje popytu i podaży są homogeniczne w stopniu zero
w stosunku do wszystkich nominalnych cen. Natomiast Patinkin7 wskazuje, że
jest to każde odchylenie od podejmowania decyzji na podstawie czysto realnych
wartości. Jednostka cierpi na iluzję pieniądza, jeśli jej popyt na dobra nie zależy
jedynie od relatywnych cen i rzeczywistego majątku. Shafir, Diamond i Tversky8
interpretują iluzję pieniądza jako zaburzenie w szacowaniu rzeczywistej wartości
transakcji ekonomicznych, spowodowane przez ocenę dokonywaną na podstawie
wartości nominalnych. Termin iluzja inflacji został ukuty przez Fischera i Modiglianiego9, aby wyjaśnić niedoszacowanie lub przeszacowanie zagregowanych
wycen rynku papierów wartościowych. Według nich podmioty działające na rynku zapominają przy przewidywaniu nominalnych wpływów uwzględniać efekty
oczekiwanej inflacji, ale w tym samym czasie uwzględniają ten efekt wyliczając
nominalne stopy dyskonta – posiadacze obligacji dostosowują stopy dyskonta
wliczając w nie inflację, natomiast posiadacze akcji nie podnoszą w sposób adekwatny oczekiwanych przez nich stóp wzrostu zysku. W rezultacie w okresach
wysokiej inflacji akcje są niedoszacowane.
Shafir, Diamond i Tversky10 próbują tłumaczyć zjawisko iluzji pieniądza.
Twierdzą, że ludzie podejmując decyzje patrzą na sytuację z różnych stron,
formułując dany problem na różne sposoby. Jako że przy różnych sformułowaniach można otrzymać różne odpowiedzi, ludzie tworzą z nich mieszankę,
przypisując konkretnym podejściom różną wagę. Autorzy argumentują, że ludzie
ogólnie są świadomi różnicy pomiędzy wartościami nominalnymi i realnymi, ale
ponieważ w danym momencie, czy w ciągu krótkiego czasu pieniądze są główną i naturalną jednostką, ludzie często myślą o transakcjach w przeważającej
D. Kahneman, J.L. Knetsch, R. Thaler, Fairness as a Constraint on Profit Seeking: Entitlements in
the Market, „The American Economic Review” 1986, vol. 76, No. 4, s. 728-741.
5
I. Fisher, The Money Illusion,Adelphi, New York 1928.
6
W. Leontief, The Fundamental Assumptions of Mr. Keynes. Monetary Theory of Unemployment, „Quarterly Journal of Economics” 1936, 5(4), s. 192-197.
7
D. Patinkin, Money, Interest, and Prices, second edition, Harper and Row, New York 1965.
8
E. Shafir, P. Diamond, A. Tversky, Money Illusion, „The Quarterly Journal of Economics”
1997, vol. 112, No. 2, s. 341-374.
9
S. Fischer, F. Modigliani, Towards an Understanding of the Real Effects and Costs
of Inflation, „Review of World Economics”, CXIV, 810-833, reprinted in S. Fischer, Indexing,
Inflation, and Economic Policy, MIT Press, Cambridge 1986.
10
E. Shafir, P. Diamond, A. Tversky, wyd. cyt.
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części w ujęciu nominalnym. Zgodnie z opisywaną teorią, ocena transakcji czy
sytuacji często jest mieszaniną oszacowań realnych i nominalnych, co prowadzi
do powstania iluzji pieniądza. Dla przykładu autorzy koncepcji każą wyobrazić
sobie osobę, która w okresie 4% inflacji otrzymuje 2% podwyżkę pensji (i jest
świadoma poziomu inflacji). Ponieważ nominalna ocena tej zmiany jest pozytywna, oczekuje się, że osoba ta będzie mniej negatywnie odczuwała zaszłą zmianę,
niż postrzegałaby obniżenie płacy o 2% w okresie braku inflacji. Dla udowodnienia przedstawionej tezy Shafir, Diamond i Tversky przeprowadzili ankietę,
przedstawiając badanym następujący problem: „Wyobraź sobie dwie osoby, Annę
i Barbarę, które skończyły tę samą szkołę (ale dzielił je rok), zatrudniając się potem na podobnych stanowiskach w pewnych wydawnictwach. Anna zaczęła pracę
z roczną pensją trzydziestu tysięcy dolarów. Podczas jej pierwszego roku pracy
inflacja nie wystąpiła, a w drugim roku pracy Anna otrzymała 2% podwyżkę
(600 dolarów). Barbara również zaczęła pracę z pensją trzydziestu tysięcy dolarów, ale w czasie jej pierwszego roku pracy inflacja wyniosła 4%, w drugim roku
otrzymała 5% podwyżkę (1500 dolarów).” Ankietowanych podzielono na trzy
grupy – pierwsza miała oceniać zmiany w pensjach dwóch bohaterek jedynie pod
względem ekonomicznym, badani z drugiej grupy mieli ocenić, która z dziewczyn
jest szczęśliwsza, natomiast uczestnikom z trzeciej grupy kazano wskazać, która
z nich byłaby bardziej skłonna, by zmienić pracę. W grupie pierwszej 71% osób
poprawnie odpowiedziało, że po dwóch latach pracy sytuacja Anny była lepsza,
ale 64% drugiej grupy wskazało jako szczęśliwszą Barbarę, a 65% trzeciej grupy
stwierdziło, że bardziej prawdopodobne jest to, że to Anna zmieni pracę. Widać,
że kiedy podkreślona jest potrzeba rachunku ekonomicznego do głosu dochodzi
myślenie w wartościach realnych, natomiast w innych przypadkach zwiększa się
wpływ myślenia w wartościach nominalnych na podejmowanie decyzji.

2. Badanie
Z przytoczonej na początku artykułu rozmowy może wynikać, że przynajmniej czasami ludzie w Syrii podejmując decyzje dotyczące ich przyszłej sytuacji finansowej biorą pod uwagę występowanie inflacji. Według badań11 przeprowadzonych w 2008 r. w 45 krajach świata wśród prawie 6000 studentów, istnieje istotna
korelacja pomiędzy poziomem inflacji w kraju a subiektywnymi stopami dyskonta jego mieszkańców. A jak sprawa inflacji wygląda w Polsce, w kraju, w którym
11
M. Wang, M.O. Rieger, T. Hens, An international survey on time discounting, working paper
NCCR Finrisk (2009), źródło: http://www.socialpolitik.ovgu.de/sozialpolitik_media/papers/Wang_
Mei_uid433_pid379.pdf, dostęp dnia 1 października 2010 r.
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przez wiele lat zasypywano społeczeństwo wiadomościami o poziomie inflacji?
Czy Polacy pamiętają o inflacji w życiu codziennym? W celu zbadania tego problemu przeprowadzono badanie wśród 129 młodych ludzi (64 studentów Wyższej
Szkoły Bankowej we Wrocławiu, mających zaliczony przynajmniej pierwszy rok
studiów oraz 65 uczniów VII Liceum Ogólnokształcącego we Wrocławiu). Każda
z badanych osób otrzymała jeden egzemplarz ankiety o następującej treści:
„Siostry bliźniaczki Blanka i Klara 30 lat temu, tuż po ich narodzinach, zostały rozdzielone i zamieszkały w dwóch różnych krajach – Blanka w Barwolandii,
a Klara w Kolorlandii. Obie pracują dla tej samej międzynarodowej korporacji
i zarabiają (w przeliczeniu) 2 tys. dolarów miesięcznie.
Barwolandię tworzy siedem regionów, z których każdy posiada sporą autonomię. W stolicy państwa żyje ponad milion osób, z czego 8% to cudzoziemcy.
PKB na jednego mieszkańca wynosi około 40 tys. dolarów rocznie, a inflacja
5% rocznie. Alfabetyzacja kraju sięga 99%, a większość zatrudnionych pracuje
w sektorze usług.
W Kolorlandii mieszka 42,3 mln osób, a przyrost naturalny wynosi 1,5 promila. Prezydentem kraju jest pięćdziesięciosześcioletni wielbiciel żeglowania.
Szacowana inflacja wynosi 0% rocznie, natomiast stopa bezrobocia utrzymuje się
od paru lat na mniej więcej niezmienionym poziomie 6%. Średnia długość życia
mężczyzn to 75 lat, a produkt krajowy brutto w przeliczeniu na jedną osobę to
około 40 tys. dolarów.
Ostatnio obydwie siostry dostały w pracy podwyżkę. Pensja Blanki wzrosła
o 4% w stosunku do tego co zarabiała wcześniej, a płaca Klary podniesiona została o 1%.
Pytanie 1: Którą z sióstr lepiej jest być w tym momencie (biorąc pod uwagę
dostępne dane?
Pytanie 2: Dlaczego?”
Pytania celowo nie zostały sformułowane w sposób nazbyt zawiły czy naukowy, tak by nie utrudniać ankietowanym zrozumienia przedstawionych sytuacji,
jednak by nie można było od razu spostrzec, jakie występują różnice dotyczące
dwóch krajów, dodano kilka zbędnych informacji. Jak można zauważyć, po uważnym przeczytaniu tekstu, jedynymi danymi dotyczącymi Barwolandii i Kolorlandii, które można porównać, są wysokość Produktu Krajowego Brutto oraz poziom
inflacji. PKB w obydwu krajach jest takie samo, a to co różni oba kraje, to inflacja.
Dokonując oceny sytuacji sióstr Blanki i Klary widzimy, że w ujęciu realnym to
Klara zyskuje więcej po podwyżce (jej płaca zarówno w ujęciu nominalnym, jak
i realnym wzrosła o około 1%) niż Blanka, której podwyżka w rzeczywistości
zostaje „zjedzona” przez inflację (4-procentowy nominalny wzrost płacy przy
5-procentowej inflacji).
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3. Wyniki badania
Syntetyczne wyniki przeprowadzonego badania zawiera tabela 1.
Tabela 1. Procentowe przedstawienie odpowiedzi ankietowanych
Ogółem

WSB

VII LO

Poziom
istotności
różnicy*

Procent osób, które wybrały
Klarę

68,99

56,25

81,54

0,001904

Procent osób, które wybrały
Blankę

28,68

39,06

18,46

0,009692

Procent osób, które wspomniały
o inflacji

60,47

46,88

73,85

0,001732

Procent osób, które wybrały
Klarę i wspomniały o inflacji

51,94

35,94

67,69

0,000307

Procent osób, które wybrały
Klarę i podały poprawne
ekonomicznie uzasadnienie

24,81

18,75

30,77

0,114023

Procent osób, które wybrały
Blankę twierdząc, że inflacja
jest dobra

5,43

4,69

6,15

0,705571

Procent osób, które wybrały
Blankę, bo dostała wyższą
podwyżkę

13,95

21,88

6,15

0,008893

Ankietowani

* wyznaczony na podstawie testu istotności różnicy dwóch wskaźników struktury12
Ź r ó d ł o: opracowanie własne.

Spośród wszystkich badanych blisko 69% osób uznało, że lepiej być Klarą,
natomiast prawie 30% wybrało Blankę, trójka ankietowanych nie dokonała wyboru. Dokonując podziału na uczniów liceum i studentów można zauważyć istotną
różnicę (p = 0,001904) pomiędzy ich odpowiedziami. Wśród młodszych 81,54%
wybrało Klarę, wśród starszych 56,25%.
Należy jednak zauważyć, że poprawne wskazanie Klary nie oznacza bezpośrednio, że ankietowany kierował się właściwymi pobudkami dokonując takiego
wyboru. Motywem było na przykład posiadanie przez Kolorandię prezydenta,
który jest „człowiekiem otwartym z pasją”, dzięki czemu „władza jest mniej
konserwatywna”, lub z drugiej strony „zbyt dojrzałego wiekiem prezydenta”.
Co ciekawe okazało się, że wiele osób ma tendencję do dopowiadania sobie
danych. Jak wcześniej wspomniano, jedyne dane dotyczące Barwolandii i Kolorlandii, które można było porównać, to PKB i inflacja, natomiast ankietowani
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byli w stanie porównać właśnie liberalność prezydenta, poziom alfabetyzacji
(„Alfabetyzacja w Barwolandii jest b. duża, ludzie są lepiej wykształceni”) mylony też z analfabetyzmem („w Barwolandii jest duży analfabetyzm”), wielkość
kraju („mieszka tam więcej ludzi – większy, szybszy rozwój”), poziom autonomii
regionów („poszczególne regiony nie mają tak dużej autonomii, tak więc nie grozi im wojna domowa”), zróżnicowanie kulturowe („jest 8% cudzoziemców, co
wpływa na mnie jako zachęta”), wielkości miast, w których żyją siostry („lepiej
żyć w małym miasteczku, gdzie życie jest tańsze”), czy „lepszą nazwę kraju”.
W badanej grupie w uzasadnieniu swojej odpowiedzi jedynie 60,47%
wspomniało o inflacji, przy czym wspominali o niej również ci, którzy wybrali
Blankę (było to 11 osób, spośród których 7 potraktowało występowanie niskiego poziomu inflacji jako dobre dla gospodarki). Osoby, które wolałyby znaleźć
się w sytuacji Klary, a jednocześnie w uzasadnieniu swojej decyzji powołały
się między innymi na inflację, stanowiły 51,94% wszystkich ankietowanych (za
powołanie się na inflację uznano w artykule użycie na przykład stwierdzenia
„bo nie ma inflacji” czy „mniejsza inflacja”, bez składania dalszych wyjaśnień),
choć poprawne ekonomicznie uzasadnienie podało tylko 24,81% badanych
(w podziale na podgrupy było to 18,75% z WSB i 30,77% z VII LO, różnica
tym razem nieistotna przy tradycyjnych poziomach istotności, p = 0,114). To
co może niepokoić ekonomistów (choć tych zarządzających firmami czy krajem w okresach inflacyjnych może to właściwie cieszyć) jest to, że blisko 14%
badanych wybrało kraj Blanki, uzasadniając to tym, że dostała ona wyższą
podwyżkę.

Zakończenie
Z przytoczonych wyników badania można wnioskować, że spora część osób
w swoim codziennym życiu nie pamięta o uwzględnianiu inflacji przy ocenie
zdarzeń ekonomicznych. Tylko 1/4 zdaje sobie sprawę ze skutków, jakie wywiera inflacja na pensje czy ogólnie na wartość pieniądza w czasie. Śmiało można
stwierdzić, że 14% ankietowanych ocenia wartość pieniądza wyłącznie w ujęciu
nominalnym. Rzeczą konieczną wydaje się uczulenie członków polskiego społeczeństwa, a w szczególności przyszłych ekonomistów, na problem występowania
inflacji i efektów, które jej istnienie powoduje.
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Dominacja stochastyczna
w ocenie efektywności OFE

Streszczenie. Ustawowa stopa zwrotu wykorzystywana do oceny efektywności inwestycji otwartych funduszy emerytalnych (OFE) jest miarą powszechnie krytykowaną,
ponieważ nie uwzględnia ryzyka podejmowanego przez te podmioty. Dlatego do oceny
działalności OFE wykorzystuje się głównie miary wywodzące się z klasycznej teorii portfelowej. W artykule zaprezentowana została nieklasyczna metoda oceny efektywności
– dominacja stochastyczna.
Słowa kluczowe: dominacja stochastyczna, klasyczna teoria portfelowa, portfele
efektywne, efektywność inwestycji

Wstęp
Głównym celem wdrożonej 1 stycznia 1999 r. reformy systemu emerytalnego
było dostosowanie go do zachodzących niekorzystnych procesów demograficznych (wydłużanie się przeciętnego czasu trwania życia, spadek przyrostu naturalnego, a także wcześniejsze przechodzenie na emeryturę) oraz przyspieszenie rozwoju gospodarczego kraju. Dotychczasowy system o zdefiniowanym świadczeniu
przekształcono w system o zdefiniowanej składce. Część obowiązkowa systemu
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podzielona została na część finansową i niefinansową. Składkę emerytalną w celu
dywersyfikacji ryzyka podzielono między dwa indywidualne konta.
W części finansowej systemu inwestowaniem środków zajmują się otwarte
fundusze emerytalne (OFE). OFE są inwestorami instytucjonalnymi, których
politykę inwestycyjną determinują w dużym stopniu ograniczenia nałożone
przez ustawodawcę. Polityka inwestycyjna poszczególnych funduszy jest bardzo
zbliżona, ponieważ zarządzający aktywami koncentrują się na osiągnięciu odpowiedniej stopy zwrotu na koniec marca i września, kiedy to następuje porównanie
wyników osiągniętych w ostatnich trzech latach.
Powszechna krytyka ustawowej miary efektywności prowadzi do poszukiwania innych metod oceny działalności inwestycyjnej OFE. Wśród nich najpopularniejsze są miary wywodzące się z klasycznej teorii portfelowej. Miary te wykorzystują zależność ryzyko – stopa zwrotu. Alternatywnym podejściem w ocenie
efektywności inwestycji może być kryterium dominacji stochastycznej. Celem
artykułu jest sprawdzenie możliwości wykorzystania dominacji stochastycznej do
oceny działalności OFE.

1. Klasyczna teoria portfelowa
Autorem klasycznej teorii portfelowej jest Harry Markowitz1. Miary efektywności oparte na teorii portfelowej pozwalają nie tylko na porównanie wyników
inwestycyjnych poszczególnych podmiotów, ale również odniesienie ich do ustalonego benchmarku (portfela wzorcowego).
W ciągu ostatnich lat popularność zyskała grupa miar określana jako RiskAdjusted Performance Measures (RAPM), czyli miary efektywności zarządzania portfelem skorygowane o ryzyko. Do grupy tej należą mierniki Sharpe’a,
Treynora i Jensena, które stanowią podstawę do tworzenia innych miar efektywności.
Miary RAPM uwzględniają ryzyko i stopę zwrotu charakterystyczną dla
inwestycji i pozwalają na stworzenie rankingu inwestycji, który szereguje je na
podstawie efektywności zarządzania.
Typowa miara z rodziny RAPM przyjmuje następujące postaci:
RAPM = miara stopy zwrotu / miara ryzyka.
Klasyczna teoria portfelowa opiera się jednak na wielu założeniach. Wsród
najważniejszych należy wymienić założenie o normalności rozkładu stóp zwrotu
1

H. Markowitz, Portfolio selection, „The Journal of Finance” 1959, Vol. 7, No. 1, s. 77-91.
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z inwestycji czy awersję do ryzyka inwestora, który ma kwadratową funkcję użyteczności2.

2. Dominacja stochastyczna
Metoda (kryterium) dominacji stochastycznej (stochastic dominance) opiera
się na mniejszej liczbie założeń niż teoria portfelowa. Jedyne założenie, jakie należy poczynić stosując tę metodę, to założenie dotyczące preferencji inwestora3.
Dominacja stochastyczna pozwala na ocenę dwóch inwestycji pod względem
atrakcyjności dla inwestora. Metoda ta oparta jest na teorii oczekiwanej użyteczności, która zakłada, że inwestor wybiera inwestycję, która ma największą oczekiwaną użyteczność wypłaty oraz że inwestor postępuje racjonalnie4. Funkcja
użyteczności inwestora jest jednocześnie niemalejąca i wklęsła. Są to warunki
nałożone na funkcje użyteczności, które oznaczają, że „inwestor preferuje większy zysk” oraz charakteryzuje się „awersją do ryzyka”.
Wykorzystanie teorii oczekiwanej użyteczności do oceny inwestycji obarczonych różnym poziomem ryzyka wymaga znajomości funkcji użyteczności
indywidualnego inwestora. Metoda dominacji stochastycznej pozwala na ocenę
inwestycji w sytuacji, gdy nie znamy kształtu funkcji użyteczności poszczególnych inwestorów, ale możemy przyjąć, iż dana klasa funkcji użyteczności jest
reprezentatywna dla pewnej grupy inwestorów. Założenie takie możemy poczynić dla członków funduszy emerytalnych, którzy oczekują jak najwyższej stopy
zwrotu przy możliwie niskim poziomie ryzyka.
2.1. Dominacja stochastyczna pierwszego rzędu
(First stochastic dominance – FSD)
W kryterium dominacji stochastycznej pierwszego stopnia przyjmuje się jedynie założenie, że funkcja użyteczności inwestora jest niemalejąca. Inwestor taki
woli posiadać więcej niż mniej, natomiast nie jest brana pod uwagę jego skłonność do ryzyka. Funkcja użyteczności inwestora może być na pewnych odcinkach
wypukła, a na innych wklęsła.
Por. G. Trzpiot, Dominacje w modelowaniu i analizie ryzyka na rynku finansowym, „Prace
Naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach”, Katowice 2006.
3
Tamże.
4
Por. P. Jaworski, J. Micał, Modelowanie matematyczne w finansach i ubezpieczeniach,
Poltext, Warszawa 2005.
2
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Definicja 1
„Portfel A (o dystrybuancie rozkładu FA(x)) dominuje nad portfelem B (o dystrybuancie rozkładu FB(x)) w sensie stochastycznej dominacji rzędu I, jeśli:
– inwestor preferuje posiadanie więcej niż mniej, tzn. jego funkcja użyteczności jest rosnąca (czyli pochodna jego funkcji użyteczności jest dodatnia),
– zachodzi
FA(x) ≤ FB(x)
dla każdego x, przy czym przynajmniej dla jednego x powyższa nierówność jest ostra”5.
W praktyce może się zdarzyć, że dominacja stochastyczna rzędu I nie da
jednoznacznej odpowiedzi, która inwestycja jest lepsza. W takiej sytuacji można
zastosować kryterium SD rzędu II.
2.2. Dominacja stochastyczna drugiego rzędu
(Second stochastic dominance – SSD)
W kryterium dominacji stochastycznej drugiego rzędu czyni się dodatkowe
założenie w odniesieniu do skłonności do ryzyka pojedynczego inwestora. Zakładamy, że inwestor charakteryzuje się awersją do ryzyka, zatem jego funkcja
użyteczności jest wklęsła.
Definicja 2
„Portfel A (o dystrybuancie rozkładu FA(x)) dominuje nad portfelem B (o dystrybuancie rozkładu FB(x)) w sensie stochastycznej dominacji rzędu II, jeśli:
– inwestor preferuje posiadanie więcej niż mniej, tzn. jego funkcja użyteczności jest rosnąca (czyli pierwsza pochodna jego funkcji użyteczności jest
dodatnia),
– inwestor charakteryzuje się awersją do ryzyka, to znaczy, jego funkcja
użyteczności jest wklęsła (czyli druga pochodna jego funkcji użyteczności
jest ujemna),
– zachodzi

dla każdego x, przy czym przynajmniej dla jednego x powyższa nierówność jest ostra”6.
5
6

T. Jajuga, K. Jajuga, Inwestycje, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999, s. 157-158.
Tamże, s. 161.
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2.3. Dominacja stochastyczna trzeciego rzędu
(Third stochastic dominance – TSD)
Poszerzając rozważania dotyczące preferencji inwestorów, w TSD czyni się
kolejne założenie, ograniczając tym samym liczbę inwestorów. Kryterium dominacji stochastycznej trzeciego rzędu jest odpowiednim kryterium efektywności
dla inwestorów preferujących wyższy zysk, charakteryzujących się awersją do
ryzyka oraz malejącą krańcową awersją do ryzyka.
Definicja 3
„Portfel A (o dystrybuancie rozkładu FA(x)) dominuje nad portfelem B (o dystrybuancie rozkładu FB(x)) w sensie stochastycznej dominacji rzędu III, jeśli:
– inwestor preferuje posiadanie więcej niż mniej, tzn. jego funkcja użyteczności jest rosnąca (czyli pochodna jego funkcji użyteczności jest dodatnia),
– inwestor charakteryzuje się awersją do ryzyka, to znaczy, jego funkcja
użyteczności jest wklęsła (czyli druga pochodna jego funkcji użyteczności
jest ujemna),
– inwestor ma malejącą awersje do ryzyka (trzecia pochodna funkcji użyteczności jest dodatnia),
– zachodzi

dla każdego x, przy czym przynajmniej dla jednego x powyższa nierówność jest ostra”7.
Kryterium dominacji stochastycznej można uogólniać na wyższe rzędy,
czyniąc dodatkowe założenia co do preferencji inwestora. Teoria dominacji
stochastycznej omija przede wszystkim założenie o normalności rozkładu stóp
zwrotu. Jest metodą, która pozwala na porównanie dwóch inwestycji i w efekcie
uzyskanie zbioru efektywnych inwestycji, które nie są zdominowane przez inne.
Jest zatem podejściem pozwalającym dokonać analizy efektywności inwestycji
w powiązaniu z teorią użyteczności8.
Dowody teorii SD można znaleźć między innymi w opracowaniu Kruschwit9
za oraz Eltona i Grubera10.
Tamże.
Por. G. Trzpiot, Analiza efektywności inwestycji OFE z wykorzystaniem kryterium SD,
w: Rynek kapitałowy. Skuteczne Inwestowanie, red. W. Tarczyński, Wydawnictwo Naukowe
Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2004, s. 227-235.
9
L. Kruschwitz, Finansowanie i inwestycje, CeDeWu, Warszawa 2007.
10
E.J. Elton, M.J. Gruber, Nowoczesna teoria portfelowa i analiza papierów wartościowych,
WIG-Press, Warszawa 1998.
7
8
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3. Analiza empiryczna
W badaniu wykorzystane zostały miesięczne logarytmiczne stopy zwrotu
14 funduszy emerytalnych. Dane pochodzą z okresu od stycznia 2001 do lutego
2010 r. Do wyznaczenia miar efektywności wykorzystany został benchmark składający się w 30% z indeksu WIG i w 70% z indeksu polskich obligacji Merrill
Lynch. Benchmark jest portfelem wzorcowym, który odzwierciedla strukturę
portfeli inwestycyjnych OFE. Dla par funduszy zbadane zostały dominacje I, II
i III rzędu. Tabela 1 przedstawia wyniki zaobserwowanych dominacji.

Aviva

–

Amplico

–

Allianz

AXA

Nordea

Generali

PZU

POLSAT

Pocztylion

PEKAO

TSD

TSD

SSD

SSD

SSD

SSD

TSD

TSD

TSD

SSD

SSD

SSD

–

PKO BP
Bankowy

SSD

Warta

SSD

AEGON

SSD

–

TSD

TSD

ING

ING

AEGON

Warta

PKO BP
Bankowy

Allianz

Amplico

Aviva

Tabela 1. Dominacje stochastyczne OFE za okres styczeń 2001 – marzec 2010

TSD

–
–

–

TSD

PEKAO

TSD

Pocztylion

SSD

POLSAT

TSD

TSD

TSD

PZU

TSD

TSD

TSD

Generali

TSD

Nordea

TSD

AXA

TSD

TSD

TSD

SSD

SSD

SSD

SSD

TSD

TSD

TSD

TSD

TSD

TSD

TSD

TSD

TSD

–
–

SSD
–
–

–

TSD
–
–

Ź r ó d ł o: opracowanie własne.

Na podstawie przeprowadzonych badań można stwierdzić, że w analizowanym okresie nie zaobserwowano dominacji stochastycznych rzędu I. W tabeli 1
przedstawiono wyniki zaobserwowanych dominacji II i III rzędu. Fundusz, którego nazwa znajduje się po lewej stronie tabeli dominuje nad funduszem, którego nazwa znajduje się na górze tabeli. Do portfeli efektywnych należy zaliczyć
fundusze, które nie są zdominowane przez żaden inny fundusz. W analizowa-
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nym okresie są to: Amplico, Bankowy, Warta, ING oraz Polsat. Fundusz ING
dominuje nad 9 funduszami, Polsat nad 6. Fundusze Aviva, Pocztylion i PZU są
zdominowane jedynie przez jeden fundusz – ING. Ponadto można wskazać wiele
pojedynczych dominacji, np. Aviva, Amplico, Polsat, PZU dominują nad 6 funduszami, PKO BP Bankowy dominuje nad Allianzem, Generali i Axą, czy Axa,
która dominuje nad Allianzem.
Analogicznie przeprowadzona została analiza dla krótszych okresów.
Pierwsze badanie obejmowało stopy zwrotu funduszy od stycznia 2001 do
lutego 2005 r., drugie od marca 2005 do lutego 2010 r. Wyniki przedstawiają
tabele 2 i 3.

Aviva
Amplico

AXA

Nordea

Generali

PZU

POLSAT

Pocztylion

PEKAO

ING

AEGON

Warta

PKO BP
Bankowy

Allianz

Amplico

Aviva

Tabela 2. Dominacje stochastyczne OFE za okres styczeń 2001 – luty 2005

–
TSD

–

Allianz

SSD

TSD

SSD

TSD

TSD

TSD

SSD

SSD

–

SSD

SSD

SSD

SSD

SSD

SSD

SSD

SSD

SSD

TSD

–

PKO BP
Bankowy

TSD

Warta

SSD

TSD

TSD
SSD

AEGON

–

TSD

TSD

SSD

SSD

–

TSD

–

ING

–

PEKAO
Pocztylion

–
SSD

SSD

POLSAT

TSD

PZU

TSD

Generali

TSD

TSD

Nordea
AXA

SSD

SSD

–

–
SSD

–
SSD

TSD

TSD

–
TSD

SSD

–

Ź r ó d ł o: opracowanie własne.

W analizowanym okresie 4-letnim jedynie jeden fundusz – Bankowy – nie
jest zdominowany i można go zaliczyć do zbioru efektywnego. Bankowy jest jednocześnie funduszem, który dominuje nad wszystkimi pozostałymi funduszami.
Trzy fundusze – Amplico, Generali i Warta – są zdominowane jedynie przez jeden
fundusz – Bankowy. Trzy kolejne – PEKAO, Pocztylion i AXA – są zdominowane przez dwa fundusze – Bankowy i odpowiednio AIG, Nordeai AIG.
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Aviva

–

Amplico

SSD

SSD

TSD

TSD

AXA

Nordea

Generali

PZU

POLSAT

Pocztylion

PEKAO

AEGON

ING

TSD

TSD

SSD

SSD

SSD

TSD

SSD

TSD

SSD

SSD

SSD

SSD

–

PKO BP
Bankowy

SSD

–

Warta

SSD

TSD

AEGON

SSD
TSD

SSD

SSD

PEKAO

TSD

Pocztylion

TSD

POLSAT

SSD

–

Allianz

ING

Warta

PKO BP
Bankowy

Allianz

Amplico

Aviva

Tabela 3. Dominacje stochastyczne OFE za okres marzec 2005 – luty 2010

TSD

–
–

TSD

TSD

SSD

TSD
–

SSD

SSD

TSD

–

SSD
SSD

–
TSD

TSD

TSD

TSD

SSD

SSD

SSD
TSD

SSD

TSD

TSD

PZU

SSD

TSD

Generali

TSD

–

Nordea

SSD

SSD

AXA

TSD

TSD

TSD

–
–

SSD

TSD

TSD

SSD

TSD

SSD
SSD

–

SSD
–

Ź r ó d ł o: opracowanie własne.

Analizując dane z okresu marzec 2005 – luty 2010 otrzymano 2 fundusze
efektywne – ING oraz Polsat. Ponadto fundusz ING dominuje nad 12 funduszami
(wszystkimi poza Polsatem), Polsat dominuje nad 8 funduszami. Fundusze Aviva
i PZU są zdominowane jedynie przez ING.
Kryterium dominacji stochastycznej, należące do nieklasycznych metod oceny efektywności inwestycji, może być stosowane jako alternatywne narzędzie
przy ocenie efektywności inwestycji OFE (spełnione są podstawowe założenia
metody – inwestor charakteryzuje się awersją do ryzyka i podejmuje decyzje
długoterminowe). W zależności od analizowanego okresu otrzymamy inne zbiory
portfeli efektywnych. Biorąc pod uwagę długoterminowy charakter inwestycji
emerytalnych, należałoby wydłużać szeregi wykorzystywane do wyznaczenia
portfeli efektywnych.
Dla porównania przeprowadzono analizę efektywności inwestycji na podstawie dwóch podstawowych miar klasycznej teorii portfelowej – miernika Sharpe’a
i Treynora. Oszacowania parametrów funduszy emerytalnych oraz porządkowania z wykorzystaniem mierników prezentują tabele 4 i 5.
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Tabela 4. Podstawowe charakterystyki OFE
Aviva

Amplico

Allianz

PKO BP
Bankowy

Warta

AEGON

ING-NN

Średnia

0,67%

0,69%

0,67%

0,67%

0,62%

0,63%

0,73%

Odchylenie
standardowe

2,41%

2,38%

2,07%

2,74%

2,40%

2,21%

2,53%

0,741064819

0,7356755

0,627262083

0,788292451

0,727456857

0,673644966

0,763010619

PEKAO

Pocztylion

POLSAT

PZU

Generali

Nordea

AXA

Średnia

0,69%

0,61%

0,74%

0,73%

0,73%

0,71%

0,69%

Odchylenie
standardowe

2,30%

2,28%

2,46%

2,41%

2,37%

2,28%

2,27%

0,680743348

0,701553006

0,746352892

0,735619965

0,739971292

0,70707437

0,688977636

Beta
benchmark

Beta
benchmark

Ź r ó d ł o: opracowanie własne.

Tabela 5. Rankingi OFE z wykorzystaniem miernika Sharpe’a i Treynora
Fundusz

Miernik Sharpe’a

Miernik Treynora

POLSAT

0,05116

0,00168

PZU

0,04961

0,00163

Generali

0,04882

0,00156

ING

0,04560

0,00151

Nordea

0,04075

0,00132

AXA

0,03649

0,00120

PEKAO

0,03285

0,00111

Amplico

0,03066

0,00099

Allianz

0,02598

0,00086

Aviva

0,02402

0,00078

PKO BP Bankowy

0,02178

0,00076

AEGON

0,01010

0,00033

Warta

0,00333

0,00011

Pocztylion

0,00117

0,00004

Ź r ó d ł o: opracowanie własne.

Warto zwrócić uwagę na fakt, że oba mierniki tworzą taki sam ranking funduszy. Analizując okres prawie 10-letni, otrzymujemy takie same porządkowania, bez względu na wykorzystaną miarę ryzyka. Ponadto należy zauważyć, że
parametry takie jak średnia i odchylenie standardowe różnią się w niewielkim
stopniu dla poszczególnych funduszy. Fundusze stosują bardzo podobne strategie
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inwestycyjne i w długim okresie osiągnęły bardzo zbliżone wyniki z działalności
inwestycyjnej.
Analizując wyniki działalności inwestycyjnej OFE z wykorzystaniem klasycznych i nieklasycznych metod, można wskazać trzy najlepsze fundusze – Polsat,
PZU oraz ING. Polsat jest funduszem zajmującym pierwsze miejsce w rankingu
utworzonym z wykorzystaniem miernika Sharpe’a i Treynora, jest jednocześnie funduszem efektywnym w sensie SD. PZU zajmuje drugie miejsce w rankingu i jest funduszem zdominowanym jedynie przez ING. Miernik Sharpe’a
i Treynora dają 4 pozycję w rankingu funduszowi ING, który jest jednocześnie
portfelem efektywnym według SD.

Podsumowanie
Zaprezentowana metoda dominacji stochastycznej może być wykorzystywana jako narzędzie uzupełniające przy ocenie efektywności inwestycji.
Kryterium to, w połączeniu z miarami wywodzącymi się z klasycznej teorii
portfelowej, uwzględniającymi zależność dochód-ryzyko, może być pomocnym
narzędziem np. w momencie dokonywania wyboru funduszu bądź też przy
jego zmianie. Metoda ta może być również metodą wspomagającą dla organów
nadzoru w ocenie efektywności zarządzania OFE. Fundusze powinny być porównywane według jednolitych, ale różnorodnych metod oceny. Wykorzystanie
kilku podejść może uwzględniać różne założenia, a wyniki tak stworzonych
rankingów mogą dawać pełniejszy obraz działalności inwestycyjnej OFE w Polsce. Badania nad możliwością zastosowania różnych metod oceny efektywności inwestycyjnej powinny stanowić punkt wyjścia dla zmian dotychczasowego
systemu ustawowej oceny.
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Wykorzystanie modelu dojrzałości procesowej
w doskonaleniu systemów zarządzania jakością

Streszczenie. W artykule przybliżono podejście procesowe oraz wymieniono koncepcje, w których znajduje ono zastosowanie, szczególną uwagę zwracając na systemy zarządzania jakością. Następnie wyjaśniono pojęcie zarządzania procesami, przechodząc do
doskonalenia procesów. Kolejna część artykułu została poświęcona wybranym metodom,
które można wykorzystać do doskonalenia procesów. Szczegółowo scharakteryzowano
samoocenę opartą na modelu dojrzałości procesowej, opisując jej zalety na tle innych
metod służących do usprawniania procesów.
Słowa kluczowe: podejście procesowe, zarządzanie procesami, system zarządzania
jakością, metody usprawniania procesów, model dojrzałości procesowej

Wstęp
Celem artykułu było przybliżenie modelu dojrzałości procesowej i wskazanie
korzyści, jakie może osiągnąć przedsiębiorstwo wykorzystując opisany model do
doskonalenia systemu zarządzania jakością. Realizacja powyższego celu wymagała wyjaśnienia istoty podejścia procesowego oraz jego funkcjonowania i doskonalenia w systemach zarządzania jakością.
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Podejście procesowe znajduje coraz szersze zastosowanie w polskich przedsiębiorstwach, między innymi z powodu wzrastającej liczby organizacji posiadających certyfikowany system zarządzania jakością. To z kolei implikuje konieczność doskonalenia funkcjonujących rozwiązań, również w obszarze zarządzania
procesami. Do doskonalenia procesów można wykorzystać różne metody, decyzja
o wdrożeniu jednej z nich powinna być podjęta na podstawie analizy korzyści,
jakie może uzyskać przedsiębiorstwo wdrażając wybraną metodę.
Artykuł koncentruje się na problematyce zarządzania procesami, ma charakter przeglądowy i odwołuje się do modeli dojrzałości procesowej opracowanych
przez S. Nowosielskiego oraz P. Grajewskiego.

1. Podejście procesowe
Coraz częściej, zamiast tradycyjnej struktury funkcjonalnej, przedsiębiorstwa
wykorzystują strukturę procesową, ukierunkowaną na zachodzące w przedsiębiorstwie procesy. Mamy wtedy do czynienia z orientacją procesową lub inaczej mówiąc podejściem procesowym, które dotyczy procesów materialnych
(wytwórczych), ale także procesów niematerialnych. Jest to sposób podejścia do
zarządzania koncentrujący się na sekwencjach działań podejmowanych w organizacji i poza nią oraz powiązaniach między nimi w celu osiągnięcia zamierzonych wspólnie rezultatów1. Orientacja procesowa zaleca całościowe myślenie
o procesach jako powiązanych ze sobą czynnościach. Każda organizacja jest
zbiorem wzajemnie się przeplatających procesów. Ich identyfikacja pozwala na
lepsze zrozumienie tworzenia wartości, a ich usprawnienie i stałe doskonalenie
zwiększa efektywność funkcjonowania organizacji. Wykorzystanie w przedsiębiorstwie podejścia procesowego powinno przyczynić się do poprawy organizacji
pracy i funkcjonowania całego przedsiębiorstwa, a tym samym umocnienia jego
pozycji konkurencyjnej.
Dzięki implementacji założeń podejścia procesowego do organizacji, powstaje znaczna lista korzyści2:
– jednolity opis działania przedsiębiorstwa – poszczególni uczestnicy procesu poznają cały proces, zasady jego funkcjonowania oraz swoją w nim
rolę, wiedzą również, kto i w jakim stopniu odpowiada za prawidłowy
przebieg procesu,
– następuje silne zorientowanie całego przedsiębiorstwa na stałe uzyskiwanie satysfakcji klienta,
1
2

Szerzej zob. Leksykon zarządzania, Difin, Warszawa 2004, s. 414 i n.
J. Brilman, Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa 2002, s. 293-302.
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–

ciągłe monitorowanie procesów pozwala na zapobieganie możliwym wadom i błędom, poprzez eliminacje przyczyn ich powstania,
– ustalanie najlepszego (pod względem czasu, zasobów, kosztów) sposobu funkcjonowania przedsiębiorstwa oraz stworzenie mechanizmu
łatwiejszego i szybszego adaptowania się do zmiennego otoczenia w przyszłości,
– usprawnianie komunikacji i współpracy wewnątrz firmy oraz poprawa
kultury organizacyjnej i wykorzystanie pracy zespołowej,
– przygotowanie do zbudowania i łatwiejszego wdrożenia systemu zarządzania jakością, zgodnego z wymaganiami normy ISO 9001:2008,
– identyfikacja i klasyfikacja obszarów do usprawnień, pozwalająca na ciągłe doskonalenie funkcjonowania przedsiębiorstwa,
– uporządkowanie realizowanych przez organizację procesów oraz stałe
monitorowanie wyników osiąganych przez poszczególne procesy,
– stopniowe uaktywnianie pracowników (poprzez przypisywanie im ról
właścicieli procesów – process owners) oraz maksymalne wykorzystywanie ich potencjału.
Podejście procesowe (zwane tez procesualnym) integrując czas, jakość, terminowość wykonania i koszty, pozwala na osiągnięcie wielowymiarowych efektów
strategicznych, w tym wzrostu elastyczności i przewagi konkurencyjnej, a w rezultacie wzrostu wartości przedsiębiorstwa3.

2. Charakterystyka systemów zarządzania jakością
Podejście procesowe nie jest nową koncepcją, znajduje zastosowanie w Business Process Reengineering, Lean Management czy też Total Quality Management. Od roku 2001, czyli od czasu nowelizacji normy ISO 9001, podejście procesowe wykorzystywane jest również w systemach zarządzania jakością. Systemy
zarządzania jakością są wdrażane i certyfikowane w oparciu o wymagania normy
PN-EN ISO 9001:20094. Wspomniana norma wymaga wdrożenia w organizacji podejścia procesowego, w celu określenia i powiązania wszystkich działań
realizowanych w przedsiębiorstwie w spójny system umożliwiający realizację
przyjętych założeń i uzyskanie pożądanych rezultatów. Zidentyfikowane działania i procesy powinny być tak zarządzane, aby zapewnić zadowolenie klientów
i innych stron zainteresowanych oraz rozwój organizacji.
3
4

2009.

Procesy i projekty logistyczne, Wydawnictwo UE we Wrocławiu, Wrocław 2008, s. 40.
Norma PN-EN ISO 9001:2009 Systemy zarządzania jakością. Wymagania, PKN, Warszawa

180

Alicja Gębczyńska, Andrzej Bujak

System zarządzania jakością (SZJ) jest to system zarządzania do kierowania
organizacją i jej nadzorowania w odniesieniu do jakości5. Jest to też system zarządzania organizacją, umożliwiający zapewnienie powtarzalności realizowanych
przez nią działań. W tym celu opracowuje się dokumentację, która określa wymagania względem poszczególnych procesów, działań i osób. Systemy zarządzania
jakością są uzupełnieniem dla norm i przepisów, na podstawie których działa dana
organizacja.
Norma PN-EN ISO 9001:2009 wskazuje podstawowe elementy, które powinny być uwzględnione w systemie zarządzania jakością, jest zbiorem pewnych wytycznych, jednocześnie nie narzuca gotowych rozwiązań. Wdrożenie i utrzymanie
SZJ polega na wypracowaniu przez organizację własnych rozwiązań, uznanych
przez jednostki certyfikujące. Wymagania normy PN-EN ISO 9001:2009 w zakresie wykorzystania w przedsiębiorstwie podejścia procesowego są bardzo ogólne
i zwracają uwagę na potrzebę identyfikacji procesów oraz opisania zależności
pomiędzy nimi, ponadto wymieniona norma odwołuje się do konieczności monitorowania i doskonalenia procesów, jednak nie wskazuje konkretnych działań,
jakie powinno podjąć przedsiębiorstwo w zakresie zarządzania procesami.
Kluczowe znaczenie we wdrażaniu i utrzymaniu systemu zarządzania jakością
odgrywają zasady zarządzania jakością. Zgodnie z normą PN-EN ISO 9000:2006,
do zasad zarządzania jakością należy zaliczyć:
a) orientację na klienta – zasada ta podkreśla znaczenie klientów, którzy decydują o istnieniu i rozwoju każdego przedsiębiorstwa, zatem każda organizacja powinna rozumieć obecne i przyszłe potrzeby swoich klientów,
b) przywództwo – istota tej reguły koncentruje się na powołaniu osoby bądź
grupy osób, posiadających zdolności przywódcze i umiejętności wykorzystania tych zdolności w praktyce,
c) zaangażowanie ludzi – celem tej zasady jest uświadomienie znaczenia
wpływu zaangażowania poszczególnych pracowników na rezultaty uzyskane przez przedsiębiorstwo,
d) podejście procesowe – bazuje na założeniu, że pożądany wynik osiąga
się z większą efektywnością wówczas, gdy działania i związane z nimi
zasoby są zarządzane jako proces6,
e) podejście systemowe do zarządzania – reguła ta przyjmuje założenie, że
zidentyfikowane w przedsiębiorstwie procesy powinny być zarządzane
jako system,
f) ciągłe doskonalenie – zasada ta powinna być stałym celem każdej organizacji posiadającej system zarządzania jakością,
Norma PN-EN ISO 9000:2006, Systemy zarządzania jakością, Podstawy i terminologia,
PKN, Warszawa 2006, s. 27.
6
Norma PN-EN ISO 9004:2009 Zarządzanie mające na celu osiągnięcie trwałego sukcesu
organizacji. Podejście poprzez zarządzanie jakością, PKN, Warszawa 2009, s. 25.
5
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g) podejmowanie decyzji na podstawie faktów – koncentruje się na analizie
wiarygodnych danych i informacji umożliwiających podejmowanie skutecznych decyzji,
h) wzajemnie korzystne powiązania z dostawcami – ostatnia z zasad zarządzania jakością zwraca uwagę na znaczenie wzajemnie korzystnych
powiązań z dostawcami, ponieważ jakość finalna każdego wyrobu uzależniona jest od jakości materiałów, surowców dostarczonych przez dostawców.
Ze względu na tematykę artykułu na szczególną uwagę zasługują dwie z wymienionych zasad, a mianowicie zasada podejścia procesowego oraz ciągłego
doskonalenia.
Bez wątpienia jednym z kluczowych obszarów decydujących o skuteczności
funkcjonowania SZJ jest prawidłowe wykorzystanie podejścia procesowego,
a zatem właściwe zarządzanie procesami.

3. Zarządzanie procesami
Zarządzanie procesami to skoordynowane działania dotyczące kierowania
i nadzorowania procesów. Zarządzanie procesami można definiować na dwóch
poziomach ogólności. W ujęciu szerszym zarządzanie procesami można określić
jako w miarę kompleksowe (obejmujące nie tylko przedsiębiorstwo, ale jego
kontrahentów, dostawców i odbiorców) ciągłe (powtarzane w czasie) i usystematyzowane (prowadzone według pewnych zasad i procedur) stosowanie odpowiednich koncepcji, metod i narzędzi (technik) oddziaływania na procesy zachodzące
w organizacji (przedsiębiorstwie, instytucji), zmierzające do zrealizowania celów
organizacji oraz jak najlepszego zaspokojenia potrzeb jej klientów zewnętrznych
i wewnętrznych7.
Zarządzanie procesami w wąskim ujęciu oznacza planowanie zmian usprawniających procesy w przedsiębiorstwie i kontrolę stopnia ich realizacji. Jest ono
przede wszystkim ukierunkowanym na strategię przedsiębiorstwa analizowaniem, oceną, kształtowaniem (usprawnianiem), sterowaniem i kontrolą procesów
tworzenia wartości w przedsiębiorstwach i między przedsiębiorstwami8.
Zarówno w ujęciu węższym, jak i szerszym zarządzanie procesami polega na
systematycznej ocenie efektów i doskonaleniu funkcjonujących procesów.
Zmienność warunków działania wymaga od współczesnego przedsiębiorstwa
elastyczności działania i ciągłego dostosowywania się do aktualnych potrzeb
7
8

Procesy i projekty logistyczne, s. 57.
Tamże, s. 58.
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odbiorów. Zatem ciągłe doskonalenie procesów jest niezbędnym działaniem podejmowanym w ramach zarządzania procesami.
Doskonalenie umożliwia poprawę funkcjonowania istniejących procesów,
polega na dążeniu do prowadzenia działalności na poziomie przewyższającym
planowane wyniki. Doskonalenie procesów można realizować poprzez9:
– usprawnianie procesów,
– reorganizację procesów (reengineering – fundamentalne przemyślenie od
nowa i radykalne przeprojektowanie procesów w firmie, prowadzące do
przełomowej poprawy osiąganych wyników)10.

4. Metody usprawniania procesów
W usprawnianiu procesów można wykorzystać jedną z poniższych metod:
– benchmarking,
– audit,
– samoocena,
– bieżąca kontrola procesów,
– statystyczna kontrola procesów.
W artykule scharakteryzowane zostaną tylko trzy pierwsze metody, ponieważ
mają one charakter opisowy i można je ze sobą porównywać, natomiast bieżąca
kontrola procesów i statystyczna kontrola procesów bazują na analizie wyników
uzyskanych z mierników lub monitorowanych parametrów i mają charakter ilościowy.
a) Benchmarking (porównanie do najlepszych). Jest to metoda polegająca na określeniu działania lub procesu stanowiącego punkt odniesienia,
według którego może być oceniane inne, podobne działanie lub proces.
Benchmarking procesów definiowany jest jako porównywanie procesów
zachodzących w przedsiębiorstwie z bezpośrednimi konkurentami oraz
z firmami z innych branż, uznanymi za liderów. Doskonalenie procesów
przedsiębiorstwa następuje przez uczenie się od najlepszych: „podglądanie” firm, u których dany problem jest najlepiej rozwiązany i „przenoszenie” ich wzorcowych rozwiązań do własnej firmy. Metodę tę wykorzystuje się do identyfikacji możliwości usprawnień i zwiększenia efektywności
ocenianego działania lub procesu. Punkt odniesienia może być wewnętrz-

9
E. Kreier, J. Łuczak, ISO 9000 – Łatwy i skuteczny sposób uzyskania certyfikatu zarządzania
jakością, Wydawnictwo FORUM, 1998-2002.
10
K. Zimniewicz, Współczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa 2003, s. 18.
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ny (np. pochodzący z innej części przedsiębiorstwa) lub zewnętrzny (np.
pochodzący od konkurentów)11.
b) Audit, norma PN-EN ISO 9000:200612 definiuje audit jako „systematyczny, niezależny i udokumentowany proces uzyskania dowodu z auditu oraz
jego obiektywnej oceny w celu określenia stopnia spełnienia kryteriów
auditu.” Kryteria auditu to zestaw polityk, procedur lub wymagań stosowanych jako odniesienie13. Audit może być wykorzystywany do oceny
różnych działań składających się na system zarządzania jakością, jego
zakres zależy od wcześniej przyjętych kryteriów wyznaczonych na bazie
konkretnych wymagań. Ze względu na przedmiot auditu wyróżnia się kilka jego rodzajów, wśród których można wskazać: audit systemu, procesu
oraz wyrobu14. Audit procesu może dotyczyć zarówno całego procesu, jak
i jego składników. W jego trakcie podejmuje się próbę określenia zgodności z procedurą oraz skuteczności przyjętych sposobów postępowania
w procesie będącym przedmiotem obserwacji15.
c) Samoocena jest podstawową metodą doskonalenia sposobów oraz wyników działania organizacji promowaną przez Europejską Fundację Zarządzania Jakością, jak również zalecaną przez normę PN-EN ISO 9004:
:200916. Samoocena jest starannie przemyślaną oceną, której wynikiem
jest opinia lub osąd, zazwyczaj dokonywana przez kierownictwo danej
organizacji. Celem samooceny jest dostarczenie organizacji wytycznych
opartych na faktach, dotyczących kierunku inwestowania zasobów w celu
doskonalenia organizacji. Samoocena może być także użyteczna w pomiarze postępu w osiągnięciu celów i ponownej oceny, czy cele te są nadal
odpowiednie17. Samoocena polega na kompleksowym, systematycznym
i regularnym przeglądzie działań podejmowanych przez organizację oraz
osiąganych wyników w oparciu o wybrany model. Samoocenę poziomu zarządzania procesami można przeprowadzić na podstawie jednego
z kryteriów (procesy) Modelu Doskonałości EFQM. Przyjęcie takiego
rozwiązania jest dość ograniczone i nie zapewnia takich możliwości jak
wykorzystanie jednego z modeli dojrzałości procesowej organizacji.
11
J.A. Miller, K. Pniewski, M. Polakowski, Zarządzanie kosztami działań, WIG-Press,
Warszawa 2000, s. 87.
12
Norma PN-EN ISO 9000:2006, s. 45.
13
Tamże, s. 45.
14
A. Hamrol, Zarządzanie jakością z przykładami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
2005, s. 201-202.
15
B. Gulski, Wykorzystanie auditów systemu jakości w poprawie konkurencyjności
przedsiębiorstwa, „Problemy Jakości” 2006/4, s. 45.
16
Norma PN-EN ISO 9004:2009.
17
Tamże, s. 107.
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Model dojrzałości procesowej organizacji pozwala na zidentyfikowanie
słabych i mocnych stron zarządzania procesami, zaklasyfikowanie funkcjonujących w organizacji rozwiązań w obszarze procesów do jednego z wyszczególnionych w modelu poziomów za pomocą określonego zestawu pytań pomocniczych
(listy kontrolne, ocena punktowa), a następnie opracowanie planu doskonalenia
organizacji w tym zakresie18.
Przykładowy model dojrzałości procesowej przedstawiono na rysunku 1.

Rys. 1. Przykładowy model dojrzałości procesowej wg S. Nowosielskiego
Ź r ó d ł o: Procesy i projekty logistyczne, Wydawnictwo UE we Wrocławiu, Wrocław 2008, s. 76.

W prezentowanym modelu dojrzałości procesowej poziom 0 oznacza brak
jakichkolwiek oznak zainteresowania procesami w danym przedsiębiorstwie. Na
poziomie 1 działania dalej realizowane są chaotycznie, jednak organizacja jest już
świadoma potrzeby podejścia procesowego. Poziom 2 modelu dojrzałości charakteryzuje się standaryzacją procesów zachodzących w przedsiębiorstwie. Dokonuje się identyfikacji procesów, których przebieg jest także dokumentowany. Na
poziomie 3 istotnym działaniem jest pomiar i ewidencja wyników, tak aby móc
na poziomie 4 dokonywać kontroli przebiegu procesów i ewentualnie podejmować działania korygujące. Poziom 5 związany jest z systematycznym i ciągłym
usprawnianiem procesów. Poziom 6 wynika natomiast z działań podejmowanych
na poziomie wcześniejszym i oznacza maksymalny stan rozwoju zarządzania
procesami.
18

Procesy i projekty logistyczne, s. 75.
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Bardzo trudno jest osiągnąć wysoki poziom dojrzałości procesowej bez przechodzenia przez kolejne stadia rozwoju zarządzania procesowego organizacją.
Z reguły droga do dojrzałości wiedzie przez kolejne poziomy, których osiągnięcie
wymaga pewnego czasu stabilizacji po to, żeby przejść do kolejnego etapu wtajemniczenia19.
P. Grajewski proponuje nieco inny podział poziomów dojrzałości procesowej
organizacji, a poszczególne poziomy charakteryzuje w sposób przedstawiony
poniżej.
Poziom 1 – początkowy chaos. Nieprzewidywalność (doraźna modyfikacja
procesów), duże uzależnienie od możliwości indywidualnych pracowników;
efektywność procesów może być przewidywalna najwyżej na poziomie indywidualnego projektu, a nie w ramach całej organizacji.
Poziom 2 – praktyka i eksperymentowanie w celu poszukiwania zdolności do
powtarzania działań w ramach procesów. Uzyskiwanie możliwości poprawiania
procesów i dokumentowania ich głównych parametrów.
Poziom 3 – prace projektowe w ramach procesów są standaryzowane, stabilne i powtarzalne.
Poziom 4 – stosowanie pomiarów efektywności procesów umożliwia identyfikację zagrożeń i podejmowanie skutecznych działań korygujących dostosowania strukturalne.
Poziom 5 – ciągłą poprawę i optymalizację procesów osiąga się poprzez
zarówno udoskonalenie bieżących konfiguracji procesów, jak i wprowadzanie
nowych metod i technologii realizacyjnych.
Według P. Grajewskiego20 organizacje procesowe można pogrupować ze
względu na poziom ich dojrzałości procesowej. Dojrzałość procesowa organizacji wyraża się zakresem, w jakim procesy są formalnie: zdefiniowane, zarządzane,
elastyczne, mierzone i efektywne.
Istota obu modeli jest bardzo podobna, przy czym model zaproponowany
przez S. Nowosielskiego uwzględnia siedem poziomów dojrzałości procesowej
od 0 do 6, natomiast model według P. Grajewskiego przewiduje tylko pięć poziomów. Interpretacja poziomów od 1-5 w obu modelach jest bardzo zbliżona. Model
według S. Nowosielskiego rozbudowano o dodatkowe poziomy 0 i 6, zdaniem
autorów zupełnie zbytecznie.
W praktyce funkcjonuje wiele rodzajów modeli dojrzałości, w tym miejscu
warto wymienić model dojrzałości procesowej oparty na podstawach koncepcji
modelu zdolności – dojrzałości organizacyjnej – Capability Maturity Model.

19
P. Grajewski, Organizacja procesowa. Projektowanie i konfiguracja, PWE, Warszawa 2007,
s. 120.
20
Tamże, s. 119.

186

Alicja Gębczyńska, Andrzej Bujak

Korzyści z wykorzystania modelu dojrzałości procesowej w doskonaleniu
SZJ to:
1. Możliwość określenia słabych i mocnych stron organizacji w zakresie
zarządzania procesami.
2. Wstępna ocena poziomu zarządzania procesami pozwalająca na dalsze
doskonalenie.
3. Możliwość wykorzystania gotowych rozwiązań zalecanych przez model
dojrzałości procesowej.
4. Uzyskanie zbiorczej oceny poziomu zarządzania procesami w całej organizacji.
5. Możliwość porównania osiągnięć własnej organizacji na tle innych konkurentów.
6. Usystematyzowany sposób oceny przeprowadzony w oparciu o wcześniej
ustalone kryteria.
7. Możliwość poprawy komunikacji wewnętrznej ze względu na wdrożenie
w całej organizacji wspólnego sytemu oceny poziomu zarządzania procesami.
W praktyce poziom korzyści jest uzależniony od podejścia do zmian przez
wszystkich pracowników oraz dotychczasowej kultury organizacji w rozumieniu
dojrzałości i powtarzalności procesów.
Wady wykorzystania modelu dojrzałości procesowej w doskonaleniu SZJ to:
1. Brak jednoznacznej interpretacji uzyskanych wyników. Jeżeli poziom 1
został osiągnięty w 80%, poziom 2 w 75%, a poziom 3 w 85%, to jaki
poziom zarządzania procesami charakteryzuje daną organizację?
2. Brak konieczności całkowitej realizacji danego poziomu w celu przejścia
do poziomu następnego.
3. Trudności z wyborem odpowiedniej skali do oceny analizowanych działań.
Wdrażając model dojrzałości procesowej warto zwrócić uwagę na poprawność wykorzystania zdobytych informacji. Na podstawie wyników uzyskanych
z samooceny należy ustalić kolejne działania, jakie powinno podjąć kierownictwo
w celu doskonalenia zarządzania procesami. Natomiast informacje na temat osiągniętego poziomu dojrzałości procesowej można wykorzystać do analizy zdolności przedsiębiorstwa do doskonalenia procesów i obserwacji zmian zachodzących
w czasie. Uzyskane informacje mogą również posłużyć do oceny własnych osiągnięć na tle innych przedsiębiorstw.
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Podsumowanie
Każda ze scharakteryzowanych metod usprawniania procesów ma inny
zakres oceny. Audit koncentruje się na weryfikacji wytycznych zawartych
w systemie zarządzania jakością. Zatem metoda ta pozwala na doskonalenie
procesów w pewnym, ograniczonym zakresie, wynikającym z wymagań normy
PN-EN ISO 9001:2009. Ponadto audit ukierunkowany jest na weryfikację pojedynczych procesów. Przeprowadzenie samooceny na podstawie modelu dojrzałości procesowej uwzględnia znacznie szerszy zakres oceny, wykorzystując
kompleksowy zestaw kryteriów, umożliwiający analizę poziomu zarządzania
wszystkimi zidentyfikowanymi w przedsiębiorstwie procesami. Jeszcze inny
charakter ma benchmarking, ponieważ wymaga on wcześniejszego ustalenia kryteriów, na podstawie których dokonuje się porównania. Zastosowanie benchmarkingu wydaje się jak najbardziej uzasadnione po wcześniejszym przeprowadzaniu
auditu lub samooceny. Wyniki uzyskane z auditu lub samooceny można porównać
z rezultatami uzyskanymi przez konkurentów.
Przewaga wykorzystania samooceny na podstawie modelu dojrzałości procesowej w porównaniu z innymi metodami usprawniania procesów polega na
usystematyzowanej i kompleksowej analizie podejmowanych przez przedsiębiorstwo działań. Wyniki uzyskane z analizy pozwalają na jednoznaczne wskazanie
dalszych kierunków działania w zakresie doskonalenia zarządzania procesami
w przedsiębiorstwie.
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Stopa zwrotu funduszy emerytalnych
jako czynnik wpływający na decyzje
o wyborze OFE

Streszczenie. W artykule podjęto próbę zbadania, czy członkowie otwartych funduszy emerytalnych w swoich decyzjach o członkostwie w drugim filarze systemu emerytalnego, obowiązkowym filarze kapitałowym, kierują się stopami zwrotu, jakie osiągają
OFE w okresach poprzedzających ich decyzje.
Do tego celu badano zależności pomiędzy publikowanymi stopami zwrotu (odpowiednio 24-miesięcznymi i 36-miesięcznymi po roku 2004) dla poszczególnych funduszy
a liczbą nowych członków poszczególnych OFE, liczbą osób, które opuściły dany OFE,
przyrostem liczby członków OFE oraz stałej liczby członków OFE. W badaniu posłużono
się współczynnikiem korelacji Pearsona.
Słowa kluczowe: Otwarte Fundusze Emerytalne, transfery członków OFE, stopa
zwrotu OFE, współczynnik korelacji Pearsona

Wstęp
Celem badawczym jest wykazanie, czy uczestnicy otwartych funduszy emerytalnych uzależniają swoje decyzje dotyczące wyboru funduszy, a także późniejszego członkostwa w nich, od jakości prowadzonej przez nie polityki inwestycyjnej.
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Poszukując odpowiedzi na tak sformułowane pytanie, poddano analizie zależność
pomiędzy wynikami inwestycyjnymi funduszy (24- i 36-miesięczne stopy zwrotu
publikowane przez organ nadzoru) a liczbą osób, które w poszczególnych transferach „przyszły” do danego funduszu, „odeszły” z niego oraz „pozostały” w nim,
a także z poziomem stóp wzrostu liczby członków1. Zasadne wydaje się bowiem
stwierdzenie, że przy decyzji o członkostwie w konkretnym OFE decyduje wynik
finansowy, jaki dany fundusz osiąga.
Artykuł stanowi próbę odpowiedzi na pytanie, czy jakość polityki inwestycyjnej prowadzonej przez OFE ma wpływ na decyzje o uczestnictwie w nich.

1. Działalność inwestycyjna OFE
Otwarte fundusze emerytalne stanowią drugi filar w nowym systemie emerytalnym w Polsce2, który regulowany jest przez ustawę z dnia 28 sierpnia 1997 r.
o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych3 z dalszymi zmianami Jest
to obowiązkowy system emerytalny o charakterze kapitałowym. Podstawą funkcjonowania drugiego filaru (obowiązkowego filaru kapitałowego), we wprowadzonym trójfilarowym systemie, było powołanie do działalności powszechnych towarzystw emerytalnych (PTE), które rozpoczęły zarządzanie otwartymi funduszami
emerytalnymi (OFE). Według ustawy fundusz emerytalny jest osobą prawną, której
przedmiotem działalności jest gromadzenie środków pieniężnych i ich lokowanie
z przeznaczeniem na wypłatę członkom funduszu po osiągnięciu przez nich wieku
emerytalnego. Środki funduszy pochodzą z części składki emerytalnej płaconej do
ZUS, który dokonuje ich transferu do OFE. Celem działalności tych ostatnich jest
inwestowanie powierzonych środków finansowych w celu ich pomnożenia przy
przestrzeganiu zasady ograniczenia poziomu ryzyka inwestycyjnego4. W momencie osiągnięcia przez członka funduszu wieku emerytalnego zgromadzony kapitał
zostanie przekazany do wyspecjalizowanej instytucji, która zajmuje się inwestowaniem powierzonych mu środków oraz wypłatą dożywotniej emerytury.
Podobne badanie dotyczące zależności stopy zwrotu i przyrostu liczby członków OFE
przeprowadził Paweł Trippner w referatcie pt. Stopa zwrotu funduszy emerytalnych i inwestycyjnych
jako czynnik determinujący decyzje lokacyjne inwestorów, w: Inwestycje finansowe i ubezpieczenia
– tendencje światowe a polski rynek, red. K. Jajuga, W. Ronka-Chmielowiec, Wydawnictwo AE we
Wrocławiu, Wrocław 2007, s. 449-456.
2
Instytucje wspólnego inwestowania w Polsce, red. K. Sas-Kulczycka, WIG PRESS, Warszawa
1999, s. 35-36.
3
Dz.U. nr 139, poz. 934.
4
P. Obidziński, E. Putek-Szeląg, Znaczenie OFE w świadczeniach przyszłych emerytów,
„Rynek Kapitałowy – Skuteczne Inwestowanie”, vol. 2, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2004,
s. 423-424.
1
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Ustawodawca, powołując otwarte fundusze emerytalne, nałożył na nie
precyzyjnie określone zadania. Podstawowym ich celem jest zgromadzenie na
rachunku swoich klientów maksymalnie wysokiego poziomu kapitału, jednakże
ze względu na bardzo długi horyzont inwestycyjny oraz społeczne konsekwencje
ponoszenia zbyt wysokiego poziomu ryzyka polityka inwestycyjna nie może być
prowadzona w sposób agresywny. Inwestorzy działający w II filarze emerytalnym
zobowiązani są do przestrzegania zasady maksymalizowania stóp zwrotu przy
ponoszeniu stałego i akceptowanego poziomu ryzyka inwestycyjnego.
Ograniczenia inwestycyjne, jakie są nałożone przez ustawę na OFE, są bardzo
restrykcyjne. Dotyczą one przede wszystkim instrumentów charakteryzujących
się wysokim poziomem ryzyka. Intencją ustawodawcy było zapewnienie efektywnej dywersyfikacji portfeli inwestycyjnych OFE oraz skuteczne ograniczenie
poziomu ich ryzyka5. Ustawa w sposób precyzyjny i jednoznaczny określa kategorie lokat, w które mogą lokować zebrane środki fundusze emerytalne, oraz ustala maksymalny poziom zaangażowania w każdą z nich. Jedynymi instrumentami,
na jakie nie zostały nałożone ograniczenia, są obligacje i bony skarbowe, czyli te,
które niosą minimalny poziom ryzyka, osoba emitenta gwarantuje zaś pełną wypłacalność. Wprowadzenie 40% ograniczenia lokat w akcje, czyli w instrumenty
o wysokim ryzyku, umiejscawiają portfele OFE w pobliżu funduszy inwestycyjnych zrównoważonych oraz stabilnego wzrostu. Ich długookresowym celem jest
stały i regularny wzrost wartości aktywów6.
Inwestorzy instytucjonalni, a więc również fundusze emerytalne, podczas
wyboru instrumentów, które staną się ich aktywami, kierują się zasadą redukowania poziomu ryzyka. W wyniku postępowania zgodnie z tą zasadą instytucje
muszą lokować swoje zasoby w wiele rodzajów papierów wartościowych. Działanie takie nosi nazwę dywersyfikacji portfela inwestycyjnego7. Jest to również
spowodowane ograniczeniami prawnymi nakładanymi na fundusze przez ustawy,
które zabraniają im lokowania większej ilości swych środków w takie same instrumenty finansowe (np. w akcje)8. Na skutek tych uwarunkowań inwestorzy
instytucjonalni są zmuszeni do tworzenia portfeli papierów wartościowych o charakterze wieloskładnikowym. Zarządzający aktywami funduszy muszą stosować
odpowiednie metody doboru składników do portfeli, aby zapewnić z jednej strony
bezpieczeństwo powierzonych im środków, a z drugiej osiągnąć satysfakcjonujące klientów zyski.

5
6
7
8

P. Trippner, wyd. cyt., s. 450.
P. Obidziński, E. Putek-Szeląg, wyd. cyt., s. 202-203.
J. Olszewski, Fundusze emerytalne filar II i III, INFOR, Warszawa 1999, s. 409.
Instytucje wspólnego inwestowania w Polsce, s. 9.
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2. Nadzór nad działalnością OFE
Ustawodawca w celu zapewnienia klientom wszystkich funduszy OFE poziomu zysku nieodbiegającego rażąco od wyników pozostałych funduszy wprowadził mechanizm minimalnej wymaganej stopy zwrotu, której ustalaniem zajmuje się Komisja Nadzoru Finansowego – KNF. Każdy OFE, który przyjmował
składki przez co najmniej 36 miesięcy jest zobowiązany do obliczania na koniec
każdego kwartału stopy zwrotu za ostatnie 36 miesięcy. Stopy zwrotu obliczone
przez wszystkie fundusze stanowią punkt wyjścia do obliczenia średniej ważonej
stopy zwrotu wszystkich funduszy za ostatnie 24 miesiące, a od marca 2004 r. – za
ostatnie 36 miesięcy. Informacja ta jest przekazywana do KNF.
Podstawową miarą minimalnej efektywności, którą winien wykazać się każdy
OFE, jest minimalna stopa zwrotu. Jest ona mniejszą z wartości:
– połowa średniej ważonej stopy zwrotu wszystkich funduszy,
– pomniejszona o 4 p. p. średnia ważona stopa zwrotu wszystkich funduszy.
W przypadku nieosiągnięcia przez fundusz minimalnej stopy zwrotu powstaje
niedobór na rachunkach jego członków.
Należy podkreślić, iż minimalna stopa zwrotu nie stanowi miernika jakości
czy efektywności prowadzonej przez OFE polityki inwestycyjnej, a stanowi jedynie wspólny wyznacznik poziomu bezpieczeństwa dla tej działalności. Dlatego
Tabela 1. Wykaz okresów, za które wyliczono stopy zwrotu dla OFE, użyte w badaniu

24-miesięczne
stopy zwrotu
ustalone na
koniec
kwartału
w okresie
od czerwca
1999 r.
do marca
2004 r.

Stopy zwrotu OFE za okres

Stopy zwrotu OFE za okres

od 30.06.1999 do 29.06.2001

od 28.09.2001 do 30.09.2004

od 30.09.1999 do 28.09.2001

od 29.03.2002 do 31.03.2005

od 31.12.1999 do 31.12.2001

od 30.09.2002 do 30.09.2005

od 31.03.2000 do 29.03.2002

od 31.03.2003 do 31.03.2006

od 30.06.2000 do 28.06.2002

od 30.09.2003 do 29.09.2006

od 29.09.2000 do 30.09.2002
od 29.12.2000 do 31.12.2002

36-miesięczne
stopy zwrotu

od 30.09.2004 do 28.09.2007
od 31.03.2005 do 31.03.2008

od 30.03.2001 do 31.03.2003

od 30.09.2005 do 30.09.2008

od 29.06.2001 do 30.06.2003

od 31.03.2006 do 31.03.2009

od 28.09.2001 do 30.09.2003

od 29.09.2006 do 30.09.2009

od 31.12.2001 do 31.12.2003

od 30.03.2007 do 31.03.2010

od 29.03.2002 do 31.03.2004

od 28.09.2007 do 30.09.2010

Ź r ó d ł o: wg danych publikowanych na stronie interenetowej KNF: http://www.knf.gov.pl/opracowania/
rynek_emerytalny/dane_o_rynku/rynek_ofe/Stopy_zwrotu_OFE/stopy_zwrotu_ofe.html.
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też badanie nie zostało oparte na minimalnej stopie zwrotu, lecz na stopach zwrotu poszczególnych OFE, które były ogłaszane co kwartał w sprawozdaniach KNF
(tab. 1).

3. Transfery członków OFE
Wypłaty transferowe pomiędzy OFE odbywają się 4 razy w roku – w ostatnim dniu roboczym lutego, maja, sierpnia i listopada, przy czym kwota wypłaty
transferowej ustalana jest w piątym dniu roboczym przed dniem tej wypłaty. Dane
obejmujące liczebności członków zmieniających OFE są publikowane w ostatnim tygodniu miesiąca, w którym ma miejsce sesja transferowa, na podstawie list
transferowych zestawianych przez ZUS.
Rozliczenia wypłat transferowych pomiędzy OFE dokonuje Krajowy Depozyt
Papierów Wartościowych. Dane te publikowane są w pierwszym tygodniu miesiąca następującego po miesiącu, w którym ma miejsce sesja transferowa. Zestawienia te zostały wykorzystane do badania zaprezentowanego w artykule, jednak
z korektą dotyczącą liczby osób, które rozpoczęły członkostwo w danym OFE
w drodze losowania przeprowadzonego przez ZUS. Począwszy od 1 kwietnia
2004 r. ZUS przeprowadza losowanie dwa razy w roku – na koniec stycznia oraz
lipca. Losowanie poprzedzone jest wysłaniem do osoby ubezpieczonej pisemnego wezwania do zawarcia umowy z OFE w terminie do 10 stycznia lub 10 lipca
– osoba wezwana ma zawsze nie mniej niż 30 dni na podpisanie umowy z OFE.
Pomimo tego że do każdego funduszu losowana jest taka sama liczba członków,
to jednak losowanie nie odbywa się do wszystkich funduszy. Na skutek przepisu
mówiącego, że w losowaniu biorą udział te fundusze, które uzyskały wyższe stopy zwrotu niż średnia ważona stopa zwrotu wszystkich funduszy w dwóch ostatnich okresach rozliczeniowych, z zastrzeżeniem, że aktywa netto funduszu nie
przekraczają 10% aktywów całego rynku OFE, to od 3 lat trzy największe OFE
z polskiego rynku są wyłączone. Uznano zatem, że tak ustalona liczba nowych
członków zniekształcałaby badanie. Stąd dokonano korekty i odjęto liczbę osób,
które wylosowano do funduszy.
W ciągu pierwszych 2 lat członkostwa zmiana funduszu emerytalnego następuje za opłatą, która musi być dokonana samodzielnie przez członka OFE, nie
jest bowiem pobierana z puli zgromadzonego kapitału. Wysokość opłaty wynosi:
160 zł – w przypadku stażu członkowskiego nie dłuższego niż 12 miesięcy lub
80 zł – w przypadku stażu członkowskiego wynoszącego więcej niż 12 miesięcy,
ale mniej niż 24 miesiące. Należy przy tym pamiętać, że staż członkowski liczony
jest od ostatniego dnia miesiąca, w którym zawarto umowę z funduszem lub uzyskano w nim członkostwo w drodze losowania.
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4. Badanie
Do weryfikacji przedstawionych hipotez wykorzystano miarę korelacji między badanymi zjawiskami. Współczynnik korelacji Pearsona ma następującą
postać9:

gdzie:
r – współczynnik korelacji Pearsona,
x – miary opisujące zjawisko x,
y – miary opisujące zjawisko y.
Im bliższa jedności wartość współczynnika, tym dodatnia zależność pomiędzy
badanymi zjawiskami jest silniejsza. W badaniu zostały uwzględnione wszystkie
fundusze, które w roku 2010 wciąż prowadziły działalność, było to łącznie 14
OFE10, niezależnie od zmian kapitałowych, które w międzyczasie w nich zachodziły. Chciano bowiem sprawdzić, czy istnieje zależność między wynikiem wyrażonym stopami zwrotu a decyzjami o członkostwie w OFE, nie zaś badać wpływ
zmian aktywów poszczególnych OFE na liczbę ich członków.
Pierwszy obszar badania dotyczył sprawdzenia tego, czy członkowie któregoś
OFE wybierali członkostwo w nim na postawie publikowanych przez KNF stóp
zwrotu – tabela 2. Zbadano więc, czy:
– spadki stóp zwrotu, które osiągał dany fundusz, powodowały odejścia
jego członków (kolumna BYLI),
– wzrosty stóp zwrotu, które osiągał dany fundusz, powodowały przyjścia
do niego nowych członków (kolumna NOWI),
– wzrosty stóp zwrotu, które osiągał dany fundusz, powodowały zatrzymanie jego członków (kolumna STALI),
– spadki stóp zwrotu, które osiągał dany fundusz, powodowały, że większa
liczba członków odchodziła z OFE niż przystępowała do niego (kolumna
PRZYROST).
Odpowiednie wartości współczynnika korelacji Pearsona zawiera tabela 2.
9
S. Ostasiewicz, Z. Rusnak, U. Siedlecka, Statystyka. Elementy teorii i zadania, Wydawnictwo
AE we Wrocławiu, Wrocław 2001, s. 73-76.
10
W zestawieniach podawane są skrócone nazwy OFE, które obecnie funkcjonują. Przykładowo
pod nazwą AXA zamieszczono dane na temat funduszu Winterthur, który w roku 2002 zmienił
nazwę na Credit Suisse, a w roku 2007 na obecną nazwę – AXA.

Stopa zwrotu funduszy emerytalnych jako czynnik wpływający na decyzje o wyborze OFE

195

Tabela 2. Wartości współczynnika korelacji Pearsona dla bieżących stóp zwrotu 14 OFE
oraz liczby ich członków
Fundusz
AIG
BANKOWY
CU

BYLI

NOWI

0,12300846

–0,34877383

–0,16595566
0,16271890

STALI

PRZYROST

0,16772617

–0,33160179

–0,69286275

0,29885960

–0,54517169

–0,37826630

–0,36018244

–0,41043244

ALLIANZ

–0,49905419

0,08220437

0,07615202

0,64693240

ING

–0,26274318

–0,51467512

–0,21472852

–0,28906970

SAMPO

–0,03274334

–0,09537451

–0,18229343

–0,01715181

AEGON

–0,40885358

–0,26488326

–0,55537339

0,20946829

POCZTYLION

0,12917679

–0,45336884

–0,74839073

–0,45709463

POLSAT

–0,01592631

–0,29205740

–0,05405772

–0,28300877

PZU

–0,31915482

–0,60556242

–0,40275635

–0,01792737

WARTA

–0,39545406

–0,52298192

–0,12682379

0,22537768

PEKAO

0,26131719

–0,70846258

–0,44269400

–0,66743960

AXA

–0,10077939

–0,25386798

–0,19239877

0,03503773

GENERALI

–0,22707312

–0,60468770

–0,31254969

0,06822010

Ź r ó d ł o: opracowanie własne na podstawie danych dotyczących sesji transferowych OFE, publikowanych
na stronie KNF: http://www.knf.gov.pl/opracowania/rynek_emerytalny/dane_o_rynku/rynek_ofe/Transfery/
transfery.html

Kolejnym krokiem analizy było zbadanie, czy zależność między wielkością
stopy zwrotu i liczbą członków OFE jest statystycznie istotna. W tym celu wyznaczono błąd oceny według wzoru:

a następnie sformułowano hipotezę zerową: H0 = ρxy = 0, którą zweryfikowano
testem istotności na podstawie statystyki t-Studenta z n – 2 stopniami swobody,
gdzie statystyka ma postać:

Test przeprowadzono na poziomie istotności α = 0,05.
W efekcie wyżej opisanego testowania otrzymano stornie statyczny związek
między stopami zwrotu a liczbą osób odchodzących z funduszu (PRZYROST)
w przypadku OFE zarządzanego przez Allianz (korelacja dodatnia).
W związku z tym, iż proces zmiany funduszu jest rozciągnięty w czasie
(zdecydowany na zmianę OFE, po podjęciu decyzji o zmianie i wypełnieniu
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odpowiednich dokumentów, zostaje przepisany między funduszami dopiero
w następnej, po złożeniu wniosku o zmianę OFE, sesji transferowej), uznano iż
zmiany członków OFE wyrażone liczbami zmian z danego transferu mogą być
powiązane nie tyle z bieżącą stopą zwrotu, ile ze stopą podaną za wcześniejszy
okres. Wyniki tego badania zawiera tabela 3 (opisy kolumn pozostają takie
same).
Tabela 3. Wartości współczynnika korelacji Pearsona dla opóźnionych o jeden okres
stóp zwrotu oraz liczby członków OFE
Fundusz
AIG
BANKOWY
CU

BYLI

NOWI

0,0706758

–0,4882336

–0,1796435
0,1522084

STALI

PRZYROST

0,13180819

–0,37393869

–0,7531003

0,27843998

–0,70774151

–0,4081671

–0,38729617

–0,18897324

ALLIANZ

–0,5333801

0,0586322

0,06873242

0,58158514

ING

–0,3080704

–0,5478410

–0,24318734

–0,04537117

SAMPO

–0,0505997

–0,1041826

–0,20055816

–0,12339392

AEGON

–0,4474579

–0,3115353

–0,59648588

0,07870475

POCZTYLION

0,1123373

–0,5537543

–0,80875658

–0,42399454

POLSAT

0,0649306

–0,3299677

–0,07817158

–0,32715630

PZU

–0,3605016

–0,6644195

–0,43797388

–0,07668594

WARTA

–0,3918646

–0,5937326

–0,17650199

0,27602318

PEKAO

0,2393726

–0,7451480

–0,67255615

–0,66234038

AXA

–0,1380240

–0,3020593

–0,22486648

–0,02768998

GENERALI

–0,2614504

–0,6962183

–0,33316043

0,04012956

Ź r ó d ł o: opracowanie własne na podstawie danych dotyczących sesji transferowych OFE, publikowanych
na stronie KNF: http://www.knf.gov.pl/opracowania/rynek_emerytalny/dane_o_rynku/rynek_ofe/Transfery/
transfery.html

Następnie przetestowano hipotezę zerową mówiącą o braku zaleznosci między wartościami opóźnionych o jeden okres stóp zwrotu i liczby członków OFE.
Także w tym ujęciu tylko w przypadku OFE Alianz można ocenić, że poziom historycznych stóp zwrotu rzutował na przyrost członków OFE. Pozostałe wartości
współczynnika korelacji Pearsona nie były statystycznie istotne.
Inną wersją badania było ustalenie, czy zmiany dokonywane w poszczególnych sesjach transferowych związane są ze zmianami stóp zwrotu działających na
rynku OFE. Wyniki tego badania zamieszczono w tabeli 4.

Stopa zwrotu funduszy emerytalnych jako czynnik wpływający na decyzje o wyborze OFE

197

Tabela 4. Wartości współczynnika korelacji Pearsona
dla poszczególnych sesji transferowych
Data sesji
Sierpień 2001
Listopad 2001
Luty 2002
Maj 2002
Sierpień 2002
Listopad 2002
Luty 2003
Maj 2003
Sierpień 2003
Listopad 2003
Luty 2004
Maj 2004
Sierpień 2004
Listopad 2004
Luty 2005
Maj 2005
Sierpień 2005
Listopad 2005
Luty 2006
Maj 2006
Sierpień 2006
Listopad 2006
Luty 2007
Maj 2007
Sierpień 2007
Listopad 2007
Luty 2008
Maj 2008
Sierpień 2008
Listopad 2008
Luty 2009
Maj 2009
Sierpień 2009
Listopad 2009
Luty 2010
Maj 2010

BYLI

NOWI

STALI

PRZROST

0,0776
–0,0143
–0,2174
–0,1771
–0,0696
–0,1144
–0,0119
0,4665
0,5449
0,3190
0,3782
0,0580
0,0448
0,1828
0,0062
–0,0447
–0,0042
0,2136
0,2308
–0,1671
–0,1204
–0,0195
–0,0254
–0,1181
–0,1204
–0,0573
–0,0017
0,2958
0,2937
–0,3067
–0,2853
0,0327
0,1496
0,3223
0,3963
0,3622

–0,4077
–0,4293
–0,2719
–0,0303
–0,0061
–0,3183
0,0873
–0,1744
–0,1335
–0,0762
–0,1571
–0,3540
–0,3527
–0,1415
–0,2295
–0,2021
–0,2288
0,1404
0,0669
–0,2564
–0,3305
–0,4333
–0,4138
–0,3410
–0,3305
–0,1818
–0,1760
0,2949
0,2888
–0,5368
–0,5214
–0,3713
–0,4503
–0,3091
–0,4082
0,0181

–0,1810
0,0137
0,2435
0,4284
0,5998
–0,0008
0,4912
0,3173
0,3629
0,2457
0,2343
–0,0263
–0,0174
0,1846
0,0708
0,0722
0,0818
0,3462
0,3566
–0,0207
–0,0119
–0,0500
–0,0393
–0,0269
–0,0119
0,2464
0,2559
0,2048
0,2039
–0,3487
–0,3442
–0,3996
–0,3917
–0,2930
–0,2816
0,0311

–0,2853
–0,2196
–0,0164
0,0565
0,0429
0,0039
0,0547
–0,5086
–0,5818
–0,3901
–0,5086
–0,3525
–0,3795
–0,3494
–0,1231
–0,0732
–0,1439
–0,1085
–0,1698
0,0360
–0,0782
–0,2519
–0,2452
–0,0960
–0,0782
–0,0652
–0,1152
–0,1606
–0,0808
–0,0264
–0,0444
–0,3158
–0,4674
–0,5402
–0,5957
–0,2463

Ź r ó d ł o: opracowanie własne na podstawie danych dotyczących sesji transferowych OFE, publikowanych
na stronie KNF: http://www.knf.gov.pl/opracowania/rynek_emerytalny/dane_o_rynku/rynek_ofe/Transfery/
transfery.html
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Powyższe wyliczenia uzupełnione o test istotności wskazały jedynie na dodatnią zależność między łączną liczbą członków OFE opuszczających fundusze
a osiąganymi przez OFE stopami zwrotu w obu sesjach 2003 roku, a także dodatnią zależność w obu sesjach w roku 2002 – dodatnia zależność między stopami
zwrotu OFE a liczbą osób, które nie dokonały transferów.
Ogólnie zatem należy uznać, iż nie udało się zweryfikować pozytywnie założenia o ścisłym powiązaniu jakości polityki inwestycyjnej prowadzonej przez
otwarte fundusze emerytalne z ich popularnością wśród uczestników drugiego
filaru emerytalnego. Wpływ na to może mieć kilka czynników: przywiązanie
i niechęć do zmian pierwotnie wybranego funduszu (co nie jest czynnikiem do
końca negatywnym, zważywszy na długi horyzont inwestycyjny) oraz niewielkie
zainteresowanie części przyszłych emerytów wynikami swoich funduszy. Jest
to efekt tego, że dla wielu osób fakt przystąpienie do OFE nie miało żadnego
znaczenia, w wielu przypadkach członkostwo jest bowiem wymuszane nakazem
ustawowym, a nie własnym wyborem, i w związku z tym osoby te nie wykazują
żadnego zainteresowania wynikami swoich funduszy. Przyczyną mogą być również niewielkie, jak dotąd, różnice w wynikach inwestycyjnych pomiędzy funduszami, a ranking funduszy w przyszłości może mieć zupełnie inny kształt.

Zakończenie
Lepsza jakość polityki inwestycyjnej powinna zaowocować szybszym napływem nowych klientów do funduszu niż u konkurentów, a także przejmowaniem
członków od funduszy osiągających gorsze wyniki inwestycyjne. Przechodzenie
członków innych funduszy jest jednym z trzech czynników decydujących o wielkości posiadanych przez OFE aktywów. Pozostałe to napływające składki dotychczasowych klientów oraz skuteczność polityki inwestycyjnej.
Wyniki badań nie potwierdzają postawionych założeń o zależności pomiędzy
jakością prowadzonej polityki inwestycyjnej a popularnością funduszy wśród
przyszłych emerytów. Na czternaście poddanych analizie funduszy tylko w przypadku jednego OFE (Allianz) wystąpił istotny statystycznie związek pomiędzy
stopą zwrotu a liczbą członków.
Należy poddać ocenie także to, jakie pozycje wśród innych OFE zajmują te
fundusze, które posiadają największą liczbę członków. Od początku funkcjonowania OFE największą liczbę członków posiadały OFE AVIVA (CU), OFE
ING, OFE PZU, które przeciętnie zajmowały odpowiednio 8, 5 i 6 miejsce
w rankingu według stóp zwrotu. Natomiast przykładowo OFE Polsat (najmniej
liczny fundusz), zajmował średnio 4 lokatę. Na komentarz zasługuje też sytuacja
OFE AXA, który w latach 2007-2009 osiągał jeden z wyższych stanów przyrostu
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nowych członków (różnica liczby nowych członków i osób, które opuściły ten
OFE). Należy podkreślić, że w tych latach fundusz, według raportów KNF, osiągał średnio 6 lokatę pod względem osiąganych stóp zwrotu.
Takie wyniki badania mogą być sygnałem, że członkowie otwartych funduszy
emerytalnych, jak dotąd, w niewielkim stopniu monitorują zachodzące tendencje
na rynku funduszy emerytalnych i nie czynią z nich podstawy do podejmowanych
decyzji o członkostwie w OFE. Jednakże przyczyną takiego stanu, oprócz braku
zainteresowania i świadomości co do znaczenia tych decyzji, może być również
fakt, iż inwestycje emerytalne charakteryzują się bardzo długim horyzontem
czasowym i podejmowanie decyzji o zmianie funduszy na podstawie wyników
dotyczących dziesięciu lat ich funkcjonowania może być przedwczesne.
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Wykorzystanie kart kontrolnych
w budżetowaniu

Streszczenie. W artykule przedstawiono zarys problematyki kontroli wykonania
budżetów ze szczególnym uwzględnieniem metod ustalania granic kontrolnych dla odchyleń. W części teoretycznej opisano różne koncepcje krat kontrolnych oraz dokonano
oceny ich przydatności dla problemu badawczego. W części praktycznej dokonano obliczeń oraz wykreślono wybrane karty dla danych liczbowych. Wykorzystane dane przedstawiają miesięczne odchylenia bezwzględne i względne od kosztów ujętych w budżecie
kosztów przedsiębiorstwa usługowo-produkcyjnego.
Słowa kluczowe: budżetowanie, kontrola wykonania budżetów, odchylenia istotne,
karta kontrolna X, karta kontrolna CuSum

Wstęp
Początki stosowania budżetu datowane są w czasach starożytnych. Jego
źródła upatruje się w skarbowości monarchii. Przez pojęcie budżetu rozumiano
dochody i wydatki początkowo monomachii, a od XIX w. również państwa.
Właśnie oddzielenie majątku rodów panujących od finansów państwa dało początek instytucjonalizacji samego budżetu, jak i zasad jego sporządzania oraz
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wykorzystywania. Zastosowanie tej koncepcji, zestawiania przychodów i kosztów, w praktyce gospodarczej było właściwie nieodzownością. Jan Komorowski
podaje, że było to konsekwencją finansowania funduszy i agencji rządowych oraz
państwowego sektora gospodarki w okresie II wojny światowej, np. na podstawie
budżetów rozliczano w Stanach Zjednoczonych dostawców sprzętu lub żywności
dla wojska. Pojawiająca się wówczas metoda budżetowania charakteryzowała się
takimi cechami jak:
– wyodrębnianie podmiotów odpowiedzialnych za realizację budżetów
cząstkowych,
– wyznaczanie określonych celów działania,
– sporządzanie planów,
– stosowanie sprawozdawczości i kontroli do ustalania stopnia realizacji
celów1.
Duże znaczenie dla rozwoju budżetowania w przedsiębiorstwach miał wzrost
ich złożoności. Zarządzanie wielką korporacją składającą się z kilkudziesięciu
lub więcej podmiotów wymagało zaangażowania innych metod zarządzania niż
dla mniejszych przedsiębiorstw. Budżetowanie, oferując swobodę decyzyjną oraz
możliwości kontroli wykonania wyznaczonych celów, było w pewnym sensie remedium dla zwiększającej się skali działalności gospodarczej.
W związku ze stosunkowo długą historią wykorzystywania budżetowania
w zarządzaniu przedsiębiorstwem wydaje się, że zagadnienia metodyczne zostały
opracowane w sposób wyczerpujący. Analiza literatury przedmiotu uwidacznia
jednak pewne niedostatki w dostępnych metodach budżetowania. Do tych niedostatków można zaliczyć metody wyznaczania istotności odchyleń wartości
rzeczywistych od zabudżetowanych. W związku z tym autorzy stawiają sobie
jako cel niniejszego opracowania zbadanie możliwości wykorzystania kart kontrolnych w kontroli procesu budżetowania. Z tak sformułowanym celem wiąże
się teza, że zastosowanie kart kontrolnych pozwoli na ustalenie, czy odchylenia
od budżetu cząstkowego dla określonego segmentu przedsiębiorstwa świadczą
o rozregulowaniu działalności tego segmentu.
Do weryfikacji tezy zastosowano karty kontrolne: średniej, wartości indywidualnych oraz CuSum dla indywidualnych wartości. Jako dane liczbowe przyjęto
odchylenia wartościowe i procentowe za 12 miesięcy, zaobserwowane w przedsiębiorstwie usługowym.

J. Komorowski, Budżetowanie jako metoda zarządzania przedsiębiorstwem, Wydawnictwo
Naukowe PWN, Warszawa 1997, s. 13.
1
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1. Istota kontroli w procesie budżetowania
Poszukiwanie definicji budżetowania rozpoczyna się zasadniczo od określenia, czym jest budżet. Słowo to pochodzi od łacińskiego „bulga”, co oznaczało
torbę wykorzystywaną do zbierania podatków. W dzisiejszym rozumieniu budżetem możemy nazwać zestawienie, w trybie ex ante, dochodów i wydatków (lub
innych kategorii pieniężnych) dowolnej organizacji lub jej części o charakterze
nakazowym. W związku z pracami dotyczącymi tworzenia tego budżetu można
mówić o budżetowaniu w rozumieniu czynnościowym. Natomiast poszukując
związku budżetowania z procesem zarządzania konieczne jest rozszerzenie zakresu definicji o kontrolę wykonania budżetu oraz podejmowanie ewentualnych
działań korygujących. Stąd w literaturze przedmiotu możemy znaleźć dwa ujęcia
definicji budżetowania.
Pierwsze ujęcie przedstawia budżetowanie jako instrument podejmowania
decyzji o alokacji zasobów. W takim ujęciu budżetowanie staje się metodą optymalizacji wykorzystania zasobów finansowych i rzeczowych przedsiębiorstwa
poprzez tworzenie budżetów wyrażonych zwykle w kategoriach finansowych,
planowaną alokację i wykorzystanie zasobów przedsiębiorstwa. W tym ujęciu
zauważalna jest koncentracja na fazie sporządzania budżetów. Z tego typu podejściem można się spotkać w wielu pracach2.
Inne rozłożenie akcentów występuje w drugim ujęciu definicji. Według tego
ujęcia planowanie służy do przygotowania bazy normatywów stanowiących podstawę kontroli. Wynika z tego określenie budżetowania jako procesu sterującego i wpływającego na zachowanie się jednostki objętej tym procesem3. Podobne
ujęcie, wskazujące na budżetowanie jako proces działania obejmujący metody
ustalania i kontroli budżetu, znajdziemy w pracy Sierpińskiej i Niedbały4. Budżetowane jako system kontrolny nazywane jest przez A. Jarugę i A. Szychtę systemem sterowania budżetowego5. System ten obejmuje budżety wraz z raportami
przedstawiającymi osiągnięte wyniki i ich odchylenia od wielkości przyjętych
w budżetach oraz mechanizm sprzężenia zwrotnego. W mechanizmie tym rolę
regulatora pełni system sprawozdawczości wewnętrznej obejmujący raporty
z wykonania budżetów. Regulator powoduje wysyłanie impulsów powodujących
2
Na przykład: Budżetowanie kosztów, red. nauk. E. Nowak, ODDK, Gdańsk 1999, s. 8;
C. Drury, Rachunek kosztów, PWN, Chapman & Hall, Warszawa 1995, s. 131; J. Weber, Einführung
in das Controlling, Schaffer-Poeschel Verlag, Stuttgart 1995, s. 375.
3
W. Krawczyk, B. Bek-Gaik, M. Łada-Cieślak, Budżetowanie działalności przedsiębiorstw,
Agencja Wydawniczo-Poligraficzna, Kraków 2001, s. 19.
4
M. Sierpińska, B. Niedbała, System controllingu operacyjnego w przedsiębiorstwie,
Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2001, s. 103.
5
A. Jaruga, A. Szychta, Nowoczesna rachunkowość w zarządzaniu przedsiębiorstwami, „Nowa
Europa” – dodatek 1996, nr 6.
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zaradcze i korygujące działania osób odpowiedzialnych za wykonanie określonych zadań.
Istotę budżetowania można również określić posługując się podejściem
procesowym. Jeżeli chodzi o etapy procesu budżetowania, panuje tu większa
zgodność wśród teoretyków niż w przypadku definicji samego budżetowania.
Do etapów procesu budżetowania zaliczane są: tworzenie, realizacja i kontrola
wykonania budżetów.
Etap tworzenia budżetów rozpoczyna się od przyjęcia założeń do sporządzenia budżetu (często powiązanych ze strategią przedsiębiorstwa). Tymi założeniami są najczęściej parametry mikro- oraz makroekonomiczne, np. dynamika rynku,
inflacja, poziom kursów walut, zmiana stawek wynagrodzeń, prognozy sprzedaży
itp. Tworzenie budżetów może przebiegać według następującego scenariusza:
1) przekazanie założeń i wytycznych oraz ograniczeń sporządzania budżetu,
2) sporządzanie budżetu sprzedaży,
3) sporządzanie budżetów cząstkowych,
4) negocjacje budżetowe,
5) koordynacja i weryfikacja budżetów cząstkowych,
6) przyjęcie i zatwierdzenie budżetu6.
W związku z pewnymi podobieństwami między budżetem a planem warto
przytoczyć wnioski z dyskusji na temat granic między pojęciem budżet a plan. Jak
poprzednio, można tu wymieniać skrajne poglądy wskazujące na podobieństwa
i różnice. W pracy M. Łady-Cieślak wskazano na następujące główne różnice:
1) budżety są następstwem planów,
2) budżety zwężają się do kategorii finansowych, plany nie,
3) plany są podstawą do działania, budżety określają limit środków na jego
realizację,
4) planowanie uwzględnia konieczność realizacji wszystkich celów przedsiębiorstwa, a budżetowanie koncentruje się na zapewnieniu osiągnięcia
celów finansowych7.
W skrajnych przypadkach budżet i plan mogą mieć identyczną formę i strukturę. Różnicą będzie tylko atrybut „do wykonania” nadawany budżetom. Na tej
podstawie można wyciągnąć wniosek o silnej korelacji zakresu pojęciowego
budżetów z planami. W praktyce panuje pogląd, że budżety są wartościowym
uszczegółowieniem planów.
Drugi etap budżetowania polega na wykonywaniu przez podmioty zadań
przewidzianych w budżetach. Zadania te powinny być podejmowane zgodnie
z wytycznymi przyjętymi na etapie planistycznym. Czasami mogą one stanowić
6
Podstawowe koncepcje budżetowania. Budżetowanie w przedsiębiorstwie, red. nauk.
E. Nowak, B. Nita, Oficyna, Kraków 2007, s. 41-43.
7
M. Łada-Cieślak, Definicja pojęć „budżet” i „budżetowanie”, „Zeszyty Teoretyczne Rady
Stowarzyszenia Księgowych w Polsce” 1999, nr 49, s. 29.
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formę drogowskazu, a nie dokładnych dyrektyw, z uwagi na pozostawianie znacznej swobody menadżerom w doborze sposobów osiągania celów.
Budżetowanie daje bardzo szerokie możliwości wykorzystania w zarządzaniu, w zakresie funkcji kontrolnej. Kontrola, podobnie jak planowanie, może
występować na szczeblu strategicznym, jak i operacyjnym. Bez względu jednak
na to, proces kontroli obejmuje cztery etapy:
– ustalanie norm,
– mierzenie wyników,
– porównywanie wyników z normami,
– ocena i reakcja:
• utrzymanie status quo,
• korekta odchyleń,
• zmiana norm8.
W ostatnim etapie procesu budżetowania mamy do czynienia z funkcjami
kontroli. Do zadań tego etapu można zaliczyć:
– ujawnienie odchyleń wielkości obecnych lub przewidywanych od wielkości założonych w budżecie,
– identyfikację miejsc powstawania odchyleń,
– rozpoznawanie przyczyn odchyleń,
– ustalenie osób odpowiedzialnych za powstawanie odchyleń w trybie ex
post,
– badanie skutków powstawania odchyleń w różnych obszarach działalności przedsiębiorstwa,
– wskazywanie działań korygujących zaistniałe odchylenia,
– postulowanie czynności zaradczych eliminujących powstawanie odchyleń w przyszłości,
– proponowanie zmian w działalności przedsiębiorstwa,
– wnioskowanie usprawnień w samym procesie budżetowania9.
Analizując przedstawioną listę zadań kontroli wykonania budżetów widoczna
jest konieczność ustalenia definicji odchyleń. Oczywiście nie chodzi tu o kwestię,
czy dane planistyczne należy pomniejszyć o wykonanie czy odwrotnie. Zasadniczą kwestią jest to, co będziemy uznawali za odchylenie istotne, a co za nieistotne. Ujawnienie odchyleń istotnych będzie skutkowało uruchamianiem procedur
kontrolnych, natomiast odchylenia nieistotne powinny pozostać niezauważalne
przez system oceny wykonania celów. Kwestia istotności odchyleń wiąże się
z pytaniem, czy system znajduje się pod kontrolą. Jeżeli odchylenia są nieistotne,
to należy odpowiedzieć na to pytanie twierdząco, a co za tym idzie podejmowanie
8
R.W. Griffin, Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN,
Warszawa 2000, s. 590.
9
Podstawowe koncepcje budżetowania. Budżetowanie w przedsiębiorstwie, red. nauk.
E. Nowak, B. Nita, Oficyna, Kraków 2007, s. 196.
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działań korygujących jest niepotrzebne, wręcz mogące przynieść skutki odwrotne
do spodziewanych.
Jeżeli chodzi o metody wyznaczania istotności odchyleń, M. Smith proponuje
przyjęcie górnego limitu kontrolnego na poziomie dwóch odchyleń standardowych10. Niestety nie podaje on żadnych podstaw dla takiego sposobu wyznaczania
granic, jak również zabrakło określenia podejścia do obliczania granicy dolnej dla
odchyleń. Dodatkowo w cytowanej pracy nie ma wzmianki o włączeniu metodyki
obliczania granic kontrolnych w system budżetowania. Ale mimo tego przedstawione rozważania stały się przesłanką do prowadzenia w tym kierunku dalszych badań.
W wyniku dalszych dociekań Z. Kes11 zaproponował przy ustalaniu wielkości, które będą podstawą rozstawu granic kontrolnych, wykorzystanie statystycznych miar zmienności. Przyjmując, że interesują nas odchylenia wywołane zmianami losowymi, dla wartości w układzie miesięcznym, mogą to być: odchylenie
standardowe (dla wyznaczenia granic kwotowo) lub współczynnik zmienności
(dla wyznaczania granic procentowo). W związku z możliwością pojawiania się
odchyleń dodatnich i ujemnych z różnym nasileniem, zastosowanie identycznych
granic kontrolnych górnej i dolnej może być nieuzasadnione. W związku z tym
została zaproponowana modyfikacja powyższych miar polegająca na wprowadzeniu tzw. semi odchyleń12. Oznacza to, że oddzielnie są obliczane statystyki
dla dodatnich i ujemnych różnic między danymi rzeczywistymi a planowanymi.
W tej odmianie konstrukcja granic kontrolnych powinna opierać się na wartościach budżetowanych oraz dodatnich i ujemnych semi odchyleniach. Możemy to
wyrazić za pomocą następujących wzorów13:
GLK = B + s+ ,

(1)

DLK = B – s– ,

(2)

gdzie:
GLK – górna linia kontrolna,
DLK – dolna linia kontrolna,
B
– wartość zabudżetowana,
s+
– semi odchylenie dodatnie,
s–
– semi odchylenie ujemne.
Wzory (1) i (2) są przeznaczone do wyznaczania granic istotności dla odchyleń obserwowanych miesięcznie. W przypadku ustalania odchyleń w sposób
M. Smith, Nowe narzędzia rachunkowości zarządczej, Fundacja Rozwoju Rachunkowości
w Polsce, Warszawa 1998, s. 112.
11
Z. Kes, Granice kontrolne odchyleń jako element oceny wykonania budżetu, Prace Naukowe
Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 1999, nr 831.
12
Tamże.
13
Tamże.
10
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narastający sytuacja ma zasadniczo inny przebieg. Jeżeli założymy, że ustalona
granica tolerancji dla jednego miesiąca wynosi ±1000 zł, to po 12 miesiącach tolerancja wyniesie ±12 000 zł. W przypadku jednak kumulacji odchyleń o przeciwnych znakach w czasie 12 miesięcy tolerancja wyznaczona w ten sposób wydaje
się zbyt duża14.
Jak pokazano w tej części artykułu, dla etapu kontroli wykonania budżetu
ważnym aspektem jest ustalenie istotności odchyleń. W tym miejscu pojawiają
się następujące pytania:
– Jak wyznaczać granice tolerancji dla odchyleń ustalanych w sposób skumulowany i nieskumulowany?
– Czy te granice powinny być wyznaczane wartościowo, procentowo czy
wartościowo i procentowo?
– Ile poziomów granic powinno zostać wyznaczonych?
– Czy granice powinny być symetryczne?
– Jak powiązać granice obliczone dla pozycji analitycznych z granicami dla
pozycji syntetycznych?
– Jak powiązać granice obliczone dla pozycji skumulowanych z nieskumulowanymi?
Na niektóre z tych pytań można poszukiwać odpowiedzi w opracowaniach
dotyczących kart kontrolnych, które zostaną przedstawione i scharakteryzowane
w następnych punktach opracowania.

2. Istota i budowa kart kontrolnych
Globalizacja rynków, wzrost oczekiwań klientów, rozszerzająca się konkurencja na wszystkich płaszczyznach relacji klient – dostawca, to czynniki, które
wymuszają w strategii przedsiębiorstwa koncentracje na walorach jakościowych
produktu. Jednym z klasycznych narzędzi wykorzystywanym w procesie doskonalenia jakości są karty kontrolne. Autorem koncepcji kart kontrolnych jest Shewart, a zaproponowane przez niego rozwiązania zdobyły szerokie uznanie i stały
się podstawą dalszego ich rozwoju. Wraz ze wzrostem możliwości wykorzystania
komputerów, dotychczas rozwijane w sferze teoretycznej karty stały się podstawowym narzędziem analitycznym w procesach doskonalenia jakości.
Dodatkowo próbuje się wykorzystać karty kontrolne do analizy przebiegów
procesów gospodarczych. Z jednej strony są to analizy dotyczące szeroko pojętego rynku finansowego, przede wszystkim rynku akcji, z drugiej natomiast są to
Por. M. Sierpińska, B. Niedbała, Controlling operacyjny w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo
Naukowe PWN, Warszawa 2003, s. 113.
14
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analizy szeregów czasowych dotyczących parametrów ekonomicznych przedsiębiorstwa.
W dalszej części artykułu przedstawione zostanie wykorzystanie wybranych
kart kontrolnych na etapie kontroli wykonania budżetów. Z uwagi na fakt, że
w procesie budżetowania śledzoną charakterystyką będzie odchylenie rzeczywistych kosztów działalności od kosztów zaplanowanych w budżecie, nie ma możliwości pobrania próbek wieloelementowych, a jedynie dostępne są pojedyncze
obserwacje. Dodatkowo te obserwacje pobierane są w miesięcznych odcinkach
czasowych. W związku tym do kontroli procesu budżetowania zostaną wykorzystane karty dla pojedynczych obserwacji.
Standardowo wyróżnia się dwa rodzaje kart kontrolnych. Jedna z nich
kontroluje średni poziom badanej charakterystyki procesu, a druga pozwala na
obserwację zmian w zmienności tej charakterystyki. Karty kontrolne zazwyczaj
prezentowane są graficznie na histogramach, w celu umożliwienia kontrolerowi
wzrokowej obserwacji odstępstw rozkładu badanych charakterystyk od rozkładu
teoretycznego. Na osi rzędnych karty prezentowany jest poziom kontrolowanego parametru, natomiast oś odciętych prezentuje kolejne próbki lub też kolejne
obserwacje badanego parametru. Na podstawowym wykresie karty kontrolnej
dodatkowo znajdują się 3 linie. Jedna z nich stanowi linię centralną i określa
najbardziej oczekiwany poziom badanej charakterystyki. Dwie pozostałe linie
nazywane są dolną (DLK) i górną granicą kontrolną (GLK). Linie te określają
przedział akceptowalnych wartości badanej charakterystyki. Innymi słowy, jeżeli
któraś z obserwowanych wartości kontrolowanego parametru wykracza poza
przedział ustalony przez linie DLK i GLK, jest to sygnał dla kontrolera, że pojawił się problem z badanym procesem. Dodatkowo na wykresach kart kontrolnych
występują zwykle linie ostrzegawcze, które umiejscowione są pomiędzy liniami
DLK i GLK. Przekroczenie tych linii nie jest jedyną oznaką nieprawidłowości
w kontrolowanym procesie. Charakterystyka tych sygnałów została przedstawiona w dalszej części opracowania.
Do wyznaczenia linii kontrolnych w kartach, czyli do budowy karty, potrzebna jest znajomość rozkładu statystyki w próbie. Najczęściej w zastosowaniach praktycznych przyjmuje się, że badana cecha w populacji ma rozkład normalny lub badana statystyka w próbie ma rozkład normalny. W przypadku gdy
rozkład badanej cechy w populacji jest inny niż normalny, linie kontrolne karty
wyznacza się korzystając ze statystyk o innych rozkładach. Więcej na temat
statystycznych podstaw konstrukcji kart kontrolnych można znaleźć w wielu
pracach15.
15
Por. E.L. Grant, R.S. Leaveworth, Statistical Quality Control, McGraw-Hill, New York 1980;
D.C. Montgomery, Introduction to Statistical Quality Control, J. Wiley, New York 1997; T.P. Ryan,
Statistical Methods for Quality Improvement, Wiley, New York 1989.
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Punkt wykresu na karcie kontrolnej, który wykracza poza przedział określony liniami DLK i GLK oznacza, że proces nie przebiega w sposób prawidłowy.
Oprócz tego sygnału należy dodać jeszcze inne, które również informują o pojawiających się nieprawidłowościach w kontrolowanym procesie. Te sygnały
świadczą o występowaniu przyczyn znaczących (systematycznych), które mają
negatywny wpływ na przebieg procesu. Oprócz przyczyn systematycznych w każdym procesie występują dodatkowo przyczyny losowe mające wpływ na przebieg
procesu. Te drugie są cechą każdego prawidłowo przebiegającego procesu.
Pojawiające się sygnały o rozregulowaniu procesu są efektem wystąpienia
pewnych ściśle określonych układów obserwacji na karcie kontrolnej. Każdy
z sygnałów ma określone prawdopodobieństwo realizacji. Prawdopodobieństwa
te będą zbliżone do rzeczywistych w przypadku, gdy spełnione będą następujące
warunki:
1) kolejne parametry wyznaczone z badanych próbek są realizacjami niezależnej zmiennej losowej, o ile konstrukcja karty nie dopuszcza pewnych
uproszczeń tego założenia,
2) rozkład badanego parametru w próbie jest zgodny z założonym16.
Karty kontrolne w większości przypadków, w celu łatwego zdefiniowania
złożonych sygnałów o występowaniu nieprawidłowości w badanym procesie,
posiadają 3 strefy poniżej i powyżej linii centralnej (rys. 1). Strefy oparte są na
regule 3 sigm. Strefa A obejmuje obszar między 2σ i 3σ powyżej linii centralnej
lub –3σ i –2σ i poniżej, strefa B to obszar po obu stronach linii centralnej od σ do
2σ lub –2σ do –σ, a strefa C obejmuje obszar od –σ do σ.

Rys. 1. Budowa kart kontrolnych
Ź r ó d ł o: opracowanie własne.

Należy zwrócić uwagę, że podczas kontroli określonego procesu przy użyciu
kart oczekuje się, że kolejne punkty na jej wykresie będą znajdowały się wokół
linii centralnej. Sekwencje obserwowanej zmiennej, które znajdować się będą po
jednej stronie linii centralnej (równocześnie nie przekraczając linii granicznych)
16

1974.

Por. A.J. Duncan, Quality Control and Industrial Statistics, Richard D. Irwin, Homewood
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są sygnałem, który informuje kontrolera o tym, że najprawdopodobniej proces
przebiega w sposób nieprawidłowy. Poniżej przedstawionych zostało 6 sygnałów
specjalnych, które świadczą o nieprawidłowym przebiegu procesu:
1) kolejnych 6 obserwacji wzrasta lub maleje (dryf średniej procesu). Zwykle taki dryf jest skutkiem zużycia maszyn lub zmęczenia;
2) kolejnych 9 obserwacji po tej samej stronie linii centralnej;
3) sygnał składający się z 14 kolejnych obserwacji na przemian poniżej
i powyżej linii centralnej jest prawdopodobnie spowodowany systematycznym wpływem dwu przeciwstawnych przyczyn;
4) układ 2 z 3 kolejnych obserwacji po jednej stronie linii centralnej w strefie
A jest tzw. sygnałem ostrzegawczym o przesunięciu się wartości obserwowanej cechy;
5) sygnał składający się z 4 z 5 kolejnych obserwacji po jednej stronie linii
centralnej w strefie B można traktować również jako sygnał ostrzegawczy
o przesunięciu się wartości badanej cechy;
6) układ kolejnych 8 obserwacji poza strefą C.
Oprócz wielu sygnałów świadczących o wystąpieniu negatywnych zmian
w badanym procesie są również takie, które świadczą o pozytywnych zmianach
w monitorowanym procesie. Jednym z takich sygnałów (sygnał 7) jest wystąpienie na wykresie karty kontrolnej 15 kolejnych obserwacji w strefie C (powyżej
lub poniżej linii centralnej). Na podstawie tego sygnału można przypuszczać, że
wariancja badanej cechy w procesie uległa zmniejszeniu.

_
3. Charakterystyka kart kontrolnych X i X
Ten rodzaj karty jest stosowany w przypadkach rozpatrywania mierzalnej
cechy X będącej pewnym czynnikiem mającym wpływ na jakość przebiegu procesu. W tym przypadku rozpatruje się odchylenia między wartościami przyjętymi
w budżecie kosztów a rzeczywistymi kosztami osiągniętymi w toku działalności
gospodarczej. Zwykle zakłada się, że cecha ta ma rozkład normalny lub też (na
mocy twierdzenia Lapunowa) zbliżony do normalnego.
Celem karty kontrolnej średniej jest wykrycie przesunięcia średniej wartości badanej charakterystyki. Jeżeli wiadomo, że cecha ta ma rozkład normalny
o znanej wartości oczekiwanej i wariancji, tzn. X ~ N(µ, σ), i jeżeli dysponuje się
k próbkami n elementowymi, to granice kontrolne takiej karty mają postać:
–

– górna linia kontrolna,
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– dolna linia kontrolna,

– µ – linia centralna.
Jeżeli badana cecha ma taki charakter, że z różnych powodów uzyskanie pomiarów w próbkach o liczebności więcej niż 1 nie jest możliwe, np. zbyt duży
przedział czasowy pomiędzy kolejnymi obserwacjami badanej cechy lub proces
przebiega przez pewien czas w dokładnie takich samych warunkach, to wtedy
przyjmuje się, że n = 1 i wykorzystuje się kartę kontrolną X. W analizowanym
przypadku ma miejsce sytuacja, gdy próbka zawiera tylko jeden element – są nim
odchylenia od danej pozycji kosztowej w konkretnym miesiącu.
Oczywiście w praktycznych zagadnieniach parametry rozkładu cechy są nieznane i należy je oszacować. Wykorzystuje się do tego odpowiednie estymatory.
Dla wartości oczekiwanej takim naturalnym nieobciążonym i zgodnym estymatorem będzie wartość średnia:

_
Nieobciążonym estymatorem wariancji w próbce dla karty kontrolnej X jest
natomiast
(3)
Jako że średnia estymatorów nieobciążonych jest estymatorem nieobciążonym, można wykazać, że
(4)
jest estymatorem nieobciążonym wariancji. Jednak w przypadku odchylenia standardowego estymator
(5)
jest estymatorem obciążonym ze względu na to, iż
(6)
jest estymatorem obciążonym. Oczywiście dla karty kontrolnej X nieobciążony
estymator wariancji dla wszystkich obserwacji badanej cechy dany jest wzorem:
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(7)
natomiast obciążony estymator odchylenia standardowego wzorem:
(8)
Wobec tego, że statystyka
można udowodnić, że

ma rozkład z n – 1 stopniami swobody,

(9)
co w konsekwencji pozwala zapisać
(10)
Wobec tego nieobciążony estymator odchylenia standardowego przyjmie
postać
(11)
gdzie stała c4 jest wartością stablicowaną17 zależną od wielkości próbki n. Dla karty kontrolnej X wartość c4 odczytywana jest dla ogólnej liczby obserwacji badanej
charakterystyki procesu N. W konsekwencji we wzorze (11) n zostaje zastąpione
przez N.
Dla
_ tak oszacowanych parametrów można przedstawić dwie karty kontrolne,
dla X i X. W obu kartach _linia centralna wyznaczona będzie przez wartość średnią:
1) karta kontrolna X

gdzie

. Linie ostrzegawcze (patrz rys. 1) wyznaczane są

odpowiednio ze wzorów:
17
J. Koronacki, J.R. Thompson, Statystyczne sterowanie procesem. Metoda Deminga etapowej
optymalizacji jakości, PLJ, Warszawa 1994.
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2) karta kontrolna X

gdzie

, N – liczba wszystkich obserwacji badanej cechy.

Linie ostrzegawcze dla karty X wyznacza się analogicznie jak dla karty
poprzedniej, stosując wzory A1(N) i A2(n).

4. Charakterystyka karty kontrolnej CuSum
dla indywidualnych wartości X
Karta ta, znana już wcześniej, do praktycznego użytku weszła w momencie
znacznego rozwoju technik komputerowych. Nieco bardziej skomplikowane
obliczenia dla tych kart rekompensowane są właściwościami, których standardowe karty kontrolne nie posiadają. Metody sekwencyjne pozwalają na
wykrycie tzw. dryfu, to znaczy powolnego przechodzenia od obszaru o zadowalającym działaniu do obszaru o działaniu niezadowalającym18. Karty te mogą
być używane w zastępstwie standardowych kart kontrolnych, ale również jako
ich uzupełnienie.
Omawiana w tym podpunkcie karta została po raz pierwszy wprowadzona
przez Page’a (1954). Istotą tej karty jest, że podczas kontroli procesu wykorzystuje ona nie tylko bieżącą wartość statystyki policzoną na podstawie próbki, ale
także wartości statystyk z wcześniejszych próbek. Na karcie CuSum rejestruje się
sumy skumulowane odchyleń średniej wartości charakterystyki od jej wartości
założonej (nominalnej), tzn:
O1 = x1 – m,
O2 = x1 – m + x2 – m,
.....................................
Oj = x1 – m + x2 – m + ... + xi – m = Oi – 1 + xi – m,
18
J. Koronacki, J.R. Thompson, Statystyczne sterowanie procesem. Metoda Deminga etapowej
optymalizacji jakości, PLJ, Warszawa 1994.
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gdzie m – założona wartość nominalna, xi – zaobserwowana wartość charakterystyki.
Dla kart CuSum nie prowadzi się typowych linii kontrolnych. Karta ta oparta
jest na teście ilorazu wiarygodności19. Wyznacza się tu obszary dopuszczalny (proces uregulowany) i niedopuszczalny (proces nieuregulowany). Zwykle przedstawia się tzw. V-maskownice lub stosuje algorytm tabelaryczny. W związku z tym,
że w przykładach numerycznych wykorzystany zostanie algorytm tabelaryczny,
tylko on zostanie szczegółowo opisany. Metoda V-maskownicy jest szczegółowo
opisana w pracy Łukasza Kuźmińskiego i Piotra Peternka20.
W przypadku wyznaczania linii kontrolnych za pomocą algorytmu tabelarycznego definiuje się tzw. K – wartość odniesienia. Jest to połowa modułu różnicy
pomiędzy wartością nominalną a wartością, którą uznajemy za punkt odrzucenia.
Dodatkowo przez Oi+ i Oi– wyznacza się tzw. jednostronne górne i dolne CuSum,
gdzie:
Oi+ = max[0, xi – (m + K) + Oi+– 1],
Oi– = max[0, (m – K) – xi + Oi–– 1]
oraz O0+ = O0– = 0.
Granice kontrolne wyznaczane są na poziomie 5 sigm, punktami na karcie są
jednostronne CuSum21.

5. Przykłady zastosowania karty X i karty CuSum
dla indywidualnych wartości X w kontroli wykonania budżetów
Z uwagi na fakt, że proces budżetowania jest procesem długotrwałym, obserwacja danych potrzebnych do przeprowadzenia jego kontroli możliwa jest przeważnie jedynie raz w miesiącu. Z tego powodu do kontroli wykorzystane mogą
zostać jedynie karty kontrolne dla pojedynczych obserwacji. Dane do przykładu
w postaci kosztów wytworzenia działalności usługowej polegającej na wykonywaniu strzałów w kamieniołomach za ostatni rok w obserwacji comiesięcznej
znajdują się w tabeli 1.
Analizowaną charakterystyką w kontroli procesu budżetowania będzie procentowe odchylenie rzeczywistej wartości wykonania od wartości zaplanowanej, oznaczymy ją przez O. Wartości obserwacji tej charakterystyki dla próby
Tamże.
Ł. Kuźmiński, P. Peternek, Wykorzystanie kart kontrolnych do stabilizacji procesów gospodarczych, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej, Wydawnictwo AE, Wrocław 2005, nr 1096.
21
G. Kończak, Wykorzystanie kart kontrolnych w sterowaniu jakością w toku produkcji,
Wydawnictwo AE, Katowice 2000.
19
20
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12-elementowej przedstawione są w tabeli 1 i obliczone zostały na podstawie
prostego wzoru:
(12)
gdzie: B – koszty ujęte w budżecie, W – koszt rzeczywisty.
Tabela 1. Koszty zaplanowane i rzeczywiste wytworzenia działalności usługowej
Data obserwacji

Budżet

Wykonanie

Odchylenie w zł

Odchylenie w %

1.10.2008

272,20

320,10

–47,90

–17,6

1.11.2008

275,20

272,90

2,30

0,8

1.12.2008

261,80

279,30

–17,50

–6,7

1.1.2009

277,10

235,40

41,70

15,0

1.2.2009

280,50

244,20

36,30

12,9

1.3.2009

281,50

226,70

54,80

19,5

1.4.2009

278,10

239,40

38,70

13,9

1.5.2009

277,10

210,90

66,20

23,9

1.6.2009

278,60

216,30

62,30

22,4

1.7.2009

282,60

261,10

21,50

7,6

1.8.2009

282,10

233,60

48,50

17,2

1.9.2009

284,00

308,80

–24,80

–8,7

Ź r ó d ł o: materiały wewnętrzne badanego podmiotu.

Wykres 1. Karta kontrolna X dla zmiennej O

Ź r ó d ł o: Pakiet STATISTICA.
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Karta kontrolna X wymaga założenia o normalnym rozkładzie (lub zbliżonym do normalnego) badanej charakterystyki. Na potrzeby prezentacji poniższych przykładów zakłada się, że badana charakterystyka ma w przybliżeniu rozkład normalny. Na wykresie 1 przedstawiona jest karta kontrolna X dla badanej
charakterystyki.
Na podstawie oceny wzrokowej wykresu karty kontrolnej, w tabeli 2 podane
zostały wyniki testu konfiguracji stwierdzające występowanie/brak specjalnych
sygnałów świadczących o nieprawidłowym przebiegu procesu. Sygnały zostały
opisane szczegółowo w podrozdziale 2 niniejszej pracy.
Tabela 2. Wyniki testu konfiguracji dla karty X
Test konfiguracji

Od próbki

Do próbki

Sygnał 1

BRAK

BRAK

Sygnał 2

BRAK

BRAK

Sygnał 3

BRAK

BRAK

Sygnał 4

BRAK

BRAK

Sygnał 5

BRAK

BRAK

Sygnał 6

BRAK

BRAK

Sygnał 7

BRAK

BRAK

Ź r ó d ł o: opracowanie własne.

Na karcie kontrolnej X analizowanego procesu nie pojawił się żaden z sygnałów specjalnych. Dodatkowo, żadna z obserwacji nie znalazła się poza granicami kontrolnymi. Oznacza to, że na podstawie kontroli procesu budżetowania
przy użyciu karty kontrolnej X nie wykryto żadnych nieprawidłowości w jego
przebiegu.
W celu zwiększenia precyzji w procesie kontroli wykorzystano dodatkowo
kartę kontrolną CuSum, której wyniki przedstawione są na wykresie 2. Karta
CuSum jest bardzo często stosowana razem z kartą X jako uzupełnienie, z uwagi
na fakt, iż jest ona narzędziem bardziej dokładnym. Sprawdza się to zwłaszcza
w sytuacjach, gdy posiadana liczba obserwacji analizowanej charakterystyki jest
stosunkowo mała. Z taką sytuacją mamy do czynienia w analizowanym przykładzie, gdzie N = 12.
Wyniki testu konfiguracji dla karty CuSum przedstawione są w tabeli 3.
Żadna z obserwacji również na karcie CuSum nie znalazła się poza liniami
kontrolnymi. Test konfiguracji wykazał jednak pojawienie się 3 z 7 sygnałów
specjalnych, które świadczą o występowaniu ewentualnych nieprawidłowości
w przebiegu procesu. Dodatkowo spośród 3 sygnałów dwa pojawiły się na karcie dwukrotnie.
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Wykres 2. Karta kontrolna CuSum dla zmiennej O

Ź r ó d ł o: Pakiet STATISTICA.

Tabela 3. Wyniki testu konfiguracji dla karty CuSum
Test konfiguracji

Od próbki

Do próbki

Sygnał 1

4

9

Sygnał 2

BRAK

BRAK

Sygnał 3

BRAK

BRAK

Sygnał 4

1

3

8

10

Sygnał 5

1

5

7

11

Sygnał 6

BRAK

BRAK

Sygnał 7

BRAK

BRAK

Ź r ó d ł o: opracowanie własne.

Po zastosowaniu karty kontrolnej X nie wykryto żadnych sygnałów o nieprawidłowym przebiegu procesu, natomiast karta CuSum wykryła istnienie nieprawidłowości. Te wyniki pokazują w sposób wyraźny, że karta kontrolna X wraz
z kartą kontrolną CuSum jest narzędziem zdecydowanie bardziej precyzyjnym
w kontroli procesu aniżeli sama karta X.
Kolejnym krokiem w kompleksowej kontroli procesu powinna być identyfikacja przyczyn wystąpienia nieprawidłowości w procesie budżetowania. Z powodu ograniczonego rozmiaru tej pracy ten problem nie zostanie tu poruszony.
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Podsumowanie
Celem opracowania było zbadanie możliwości wykorzystania kart kontrolnych jako metody ustalania istotności oraz rozregulowania procesów objętych
budżetowaniem. Stosując kartę dla indywidualnych obserwacji oraz CuSum
dla indywidualnych obserwacji, udało się zbudować granice kontrolne przydatne w ustaleniu poziomów granic kontrolnych, których przekroczenie świadczy
o istotności odchylenia. Niewątpliwym atutem zastosowania tej koncepcji jest
możliwość wykorzystania testów konfiguracji. W przedstawianym przykładzie
test konfiguracji karty CuSum wykazał rozregulowanie procesu, co nie było możliwe do wykrycia tylko w przypadku zastosowania samych linii kontrolnych.
Przedstawione rozważania należy uznać za rozwojowe i pokazujące realne
możliwości rozbudowania metodyki kontroli wykonania budżetów. Jednakże
mając na uwadze początkowe stadium badań, autorzy zastrzegają możliwość dalszych modyfikacji przestawionej koncepcji.
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Analiza polskiego rynku
kredytów mieszkaniowych

Streszczenie. W ostatnich latach obserwuje się rozwój rynku kredytów mieszkaniowych. Banki z roku na rok zwiększały wachlarz dostępnych produktów bankowych związanych z rynkiem nieruchomości mieszkaniowych. Polityka kredytowa banków, choć
w pewnych momentach liberalna, jest sukcesywnie zaostrzana przez kolejne wydawane
rekomendacje. Zmniejszanie potencjalnej liczby kredytobiorców miało wpływ na sytuację na rynku nieruchomości. Ceny nieruchomości mieszkaniowych, po osiągnieciu wysokich cen – jak na rynek polski – ustabilizowały się, a w niektórych aglomeracjach nawet
spadły. Jednak nie tylko sytuacja na rynku nieruchomości miała wpływ na rynek kredytów
mieszkaniowych. Wśród innych czynników znalazły się także: koszt utrzymania nieruchomości, stopa bezrobocia oraz wysokość średniego miesięcznego wynagrodzenia.
Celem niniejszego artykułu jest analiza polskiego rynku kredytów mieszkaniowych
oraz analiza czynników wpływających na ten rozwój.
Słowa kluczowe: kredyt mieszkaniowy, rynek nieruchomości mieszkaniowych, polityka kredytowa banków

222

Patrycja Kowalczyk-Rólczyńska

Wprowadzenie
Rozwój rynku kredytów mieszkaniowych w Polsce obserwowany jest od
początku lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku. Od tego też momentu oferta
produktowa na rynku polskim zdecydowanie powiększyła się. Z uwagi na rozwijającą się konkurencję wśród banków oferujących kredyty mieszkaniowe,
kredyt mieszkaniowy stał się nie tylko bardzo popularną formą finansowania
nieruchomości, ale także okazał się produktem dostępnym dla wielu klientów.
Pojawiające się ponadto możliwości zakupu własnego mieszkania – uwarunkowane rosnącą liczbą inwestycji mieszkaniowych – spowodowały, że popyt na
rynku nieruchomości mieszkaniowych powiększał się z miesiąca na miesiąc.
Doprowadziło to do szybkiego tempa wzrostu cen na rynku nieruchomości
mieszkaniowych. Banki w odpowiedzi na tę sytuację zaoferowały finansowanie
nieruchomości do 100% ich wartości, a w pewnym momencie (rok 2007) nawet
do 125% wartości nieruchomości (mimo rekomendowanego współczynnika LTV
na poziomie 80%). Dopiero sytuacja na rynku kredytów hipotecznych w Stanach Zjednoczonych, która rozpoczęła proces tzw. spowolnienia gospodarczego
(kryzysu finansowego), spowodowała zaostrzenie polityki kredytowej banków
na rynku polskim. Analiza ostatnich dwóch lat wskazuje na zdecydowanie
ostrożniejsze podejście banków do uruchamiania kredytów mieszkaniowych.
Zaostrzenie tych warunków w znacznym stopniu wpłynęło na rozwój rynku nieruchomości mieszkaniowych.
Celem niniejszego artykułu jest analiza polskiego rynku kredytów mieszkaniowych oraz analiza czynników wpływających na ten rozwój.

1. Sytuacja na rynku kredytów mieszkaniowych
Analizując rynek kredytów mieszkaniowych na przestrzeni ostatnich niespełna ośmiu lat, można zauważyć znaczne tempo wzrostu liczby czynnych umów
o kredyt mieszkaniowy w latach 2002-2007 i mniejsze w latach 2008-2010
(rys. 1). Przyczyną zmniejszenia tego tempa było spowolnienie gospodarcze,
które powstało wskutek światowego kryzysu finansowego. Jednak sam fakt, że
ponadpięciokrotnie zwiększyła się liczba czynnych umów kredytowych w analizowanym okresie, świadczy o dużym popycie na rynku nieruchomości mieszkaniowych, jak również o dużej liczbie możliwej do zakupienia substancji mieszkaniowej. Nie bez znaczenia jest także akcja kredytowa banków funkcjonujących
na rynku polskim, które to umożliwiły polskiemu społeczeństwu skorzystanie
z kapitału obcego w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych, a nie-
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którym również w celach spekulacyjnych. Warto podkreślić, że niektórzy klienci
indywidualni korzystając z kredytu mieszkaniowego dokonywali zakupu nieruchomości w celu jej wynajmu. Atrakcyjne warunki uruchamiania kredytów (m.in.
niskie oprocentowanie, niskie raty kredytu) spowodowały, że dochód z wynajmu
nieruchomości był na tyle wysoki, że właścicielom nieruchomości wystarczało
środków finansowych nie tylko na spłatę kredytu, ale także na inne cele. Sytuację tę można było zaobserwować szczególnie w miastach akademickich, gdzie
popyt na wynajem nieruchomości, przy niewielkiej podaży, stał się atrakcyjną
formą pozyskiwania dodatkowych dochodów. Od momentu zaostrzenia polityki
kredytowej banków, zwiększenia się podaży nieruchomości mieszkaniowych na
wynajem, a także od momentu spowolnienia gospodarczego (a dokładnie od roku 2008), w większości przypadków przestało być opłacalne finansowanie kredytem mieszkaniowym zakupu nieruchomości na wynajem.

Rys. 1. Liczba czynnych umów o kredyt mieszkaniowy w latach 2002 – III kw. 2010
Ź r ó d ł o: opracowanie własne na podstawie danych z Raport Amron-Sarfin 3/2010.

Warto też przyjrzeć się stanowi zadłużenia z tytułu kredytów mieszkaniowych (rys. 2). Gwałtowny wzrost nastąpił w latach 2006-2008, co zestawiając
z poprzednim rysunkiem świadczy o znacznie wyższych kwotach kredytu w tym
okresie. Polityka kredytowa banków w tym czasie była bardzo liberalna. W szczególności obserwowane było:
1) obniżanie wymogów w analizie zdolności kredytowej,
2) nadmierne i nieuzasadnione wydłużanie okresu kredytowania (w celu
zmniejszenia wysokości rat), nawet do 50 lat,
3) zwiększanie relacji wartości kredytu do zabezpieczenia (LTV), nawet do
125%.
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Do obniżania warunków i kryteriów udzielania kredytów skłaniały banki również: optymistyczna ocena przyszłej sytuacji gospodarczej, a także utrzymujący
się wzrost cen nieruchomości mieszkaniowych (wzrost ten został zahamowany
w drugiej połowie 2007 r.).

Rys. 2. Stan zadłużenia z tytułu kredytów mieszkaniowych w latach 2002 – III kw. 2010
w mld zł
Ź r ó d ł o: opracowanie własne na podstawie danych z Raport Amron-Sarfin 3/2010.

Ostatnie trzy lata (rys. 3 i 4) wskazują na zaostrzenie polityki kredytowej
większości banków (w szczególności od IV kwartału 2008 r.). Przyczyną tego
zaostrzenia były negatywne zmiany na rynku finansowym, wynikające z załamania rynku kredytów subprime w USA, nasilonego m.in. w związku z upadłością
banku Lehman Brothers, które przeniosły się na sferę realną. W ich wyniku banki istotnie zmieniły zasady polityki kredytowej, zaostrzając warunki akceptacji
klientów i transakcji. Doprowadziło to do zdecydowanego podwyższenia marży
kredytowej (niezależnie od kwoty i waluty kredytu mieszkaniowego), co spowodowało, że spora część klientów indywidualnych, która jeszcze przed podwyższeniem tejże marży mogła uzyskać kredyt mieszkaniowy, nagle utraciła zdolność
kredytową. Ponadto część banków wycofała się z finansowania nieruchomości
kredytem wyrażonym w CHF, który był bardzo popularną formą zaciągania zobowiązań mieszkaniowych przez klientów indywidualnych (rys. 5).
Jednak z uwagi na fakt, iż nie wszystkie banki wyciągnęły odpowiednie wnioski z materializującego się ryzyka wynikającego ze słabości w procesie kredytowym i podjęły odpowiednie działania korygujące1, organ nadzoru wprowadził
kolejną rekomendację – Rekomendację T dotyczącą dobrych praktyk w zakresie
zarządzania ryzykiem detalicznych ekspozycji kredytowych (która weszła w życie w sierpniu 2010 r.).
1

Rekomendacja T, KNF, luty 2010.
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Rys. 3. Liczba nowo podpisanych umów
o kredyt w kwartałach lat 2008 – III kw.
2010

Rys. 4. Wartość nowo podpisanych umów
w mld zł w kwartałach 2008 – III kw.
2010

Ź r ó d ł o: opracowanie własne na podstawie
danych z Raport Amron-Sarfin 3/2010.

Ź r ó d ł o: opracowanie własne na podstawie
danych z Raport Amron-Sarfin 3/2010.

Nie bez znaczenia jest także struktura walutowa uruchamianych kredytów
mieszkaniowych. Jak zostało wspomniane powyżej, jeszcze w 2008 r. CHF był
najpopularniejszą walutą kredytu mieszkaniowego uruchamianego na rynku
polskim. Zdecydowana zmiana nastąpiła w roku 2009 na korzyść głównie PLN
i już wtedy pojawiły się kredyty w EUR. Do końca trzeciego kwartału 2010 r.
najwięcej kredytów udzielono w PLN, zdecydowanie zwiększył się odsetek
kredytów w EUR, natomiast jeszcze bardziej zmniejszył się udział kredytów

Rys. 5. Struktura walutowa nowo udzielonych kredytów w kwartałach 2008 – III kw. 2010
Ź r ó d ł o: opracowanie własne na podstawie danych z Raport Amron-Sarfin 3/2010.
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Tabela 1. Udział kredytów o danym współczynniku LTV w ogólnej liczbie
nowo udzielonych kredytów od I kw. 2008 do III kw. 2010 (w %)
LTV

I kw.
2008

II kw.
2008

III kw.
2008

IV kw.
2008

I kw.
2009

II kw.
2009

III kw.
2009

IV kw.
2009

I kw.
2010

II kw.
2010

III kw.
2010

Do 30%

8,2

6,0

8,9

8,3

10,1

9,2

7,7

7,7

6,83

6,72

5,77

Od 30
do 50%

28,4

14,4

19,8

17,8

21,4

18,6

15,7

17,4

17,56

15,42

12,62

Od 50
do 80%

32,3

45,4

35,0

46,3

44,4

47,5

51,0

44,3

43,29

36,89

33,03

Powyżej
80%

31,1

34,2

36,4

27,6

24,2

24,7

25,6

30,6

32,32

40,97

48,58

Ź r ó d ł o: opracowanie własne na podstawie danych z NBP (Raporty roczne: www.nbp.pl) oraz Sarfin-Amron 3/2010,

wyrażonych w CHF. Sytuacja ta spowodowana była nie tylko wycofaniem z rynku finansowania nieruchomości za pomocą kredytu w CHF (choć niezupełnym),
ale także bardzo dużym zainteresowaniem polskiego społeczeństwa programem
„Rodzina na swoim”, gdzie jedyną walutą kredytu jest PLN.
Jedną z istotnych kwestii dotyczących ryzyka kredytowego (tym samym oceny zdolności kredytowej) jest zabezpieczenie w postaci finansowanej przez bank
nieruchomości mieszkaniowej. Często bywa tak, że im mniejszy jest współczynnik LTV (stosunek wartości kredytu mieszkaniowego do wartości nieruchomości), tym marża banku jest niższa (bo premia za ryzyko jest niższa), a co za tym
idzie oprocentowanie kredytu jest niższe. Większość banków na rynku polskim
wymaga posiadania udziału własnego w wysokości 20% wartości nieruchomości.
Jeśli ten wymóg nie jest spełniony, to kredytobiorcy są zobowiązani do wykupienia ubezpieczenia niskiego wkładu własnego, które zabezpiecza ryzyko po
stronie banku. Tabela 1 pokazuje udział kredytów o danym współczynniku LTV
w ogólnej liczbie nowo udzielonych kredytów na przestrzeni ostatnich niespełna
trzech lat. W ciągu roku (tj. od IV kw. 2009 do III kw. 2010) wyraźnie zwiększyła
się ilość kredytów z bardzo wysokim współczynnikiem LTV (ponad 80%), co
oznacza, że kredytobiorcy posiadali niskie wkłady własne lub w ogóle ich nie
posiadali. Warto jednak zauważyć, iż w całym rozpatrywanym tutaj okresie około
20% lub niewiele ponad 20% kredytobiorców posiadała wkład własny wynoszący
ponad 50% wartości nieruchomości.

2. Wpływ rynku kredytów mieszkaniowych na rynek
nieruchomości mieszkaniowych
Sytuacja na rynku kredytów mieszkaniowych znacząco wpływa na sytuację
na rynku nieruchomości mieszkaniowych. Im polityka kredytowa banków jest
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bardziej zaostrzona, tym mniejsza liczba klientów indywidualnych jest w stanie
pozyskać kredyt mieszkaniowy, chyba że ceny nieruchomości mieszkaniowych
znacząco by się obniżyły. Jednak, jak pokazują dane pochodzące z dużych aglomeracji polskiego rynku nieruchomości mieszkaniowych (rys. 6), ceny transakcyjne
1 m2 spadły w roku 2008, w kolejnym roku nastąpiła stabilizacja, a w III kwartale roku 2010 można było zaobserwować już ich wzrost we Wrocławiu i w Katowicach.

Rys. 6. Ceny transakcyjne 1 m2 nieruchomości mieszkaniowej w wybranych miastach
w Polsce w latach 2006 – III kw. 2010
Ź r ó d ł o: Raport Amron-Sarfin 3/2010.

Przewidywano znaczne spadki cen nieruchomości mieszkaniowych, które
miały być konsekwencją kryzysu finansowego. Jednakże ceny, które się ostatecznie ustabilizowały, nadal pozostały na wysokim poziomie. Biorąc pod uwagę
średnie miesięczne wynagrodzenie ogłaszane przez GUS dla każdego z dużych
miast w Polsce, należy zauważyć, iż przeciętny polski obywatel ma możliwość
zakupu za swoje miesięczne uposażenie tylko 0,5 metra kwadratowego nieruchomości mieszkaniowej. Dla porównania w Anglii przeciętny obywatel jest w stanie
kupić między 1 a 1,3 metra kwadratowego (zależnie od aglomeracji).
Nie bez znaczenia jest także czas rozpatrywania wniosku kredytowego, który
znacznie się wydłużył w ostatnich kwartałach, co oznacza, że czas pomiędzy podpisaniem przedwstępnej umowy sprzedaży nieruchomości a umowy przyrzeczonej,
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także jest zdecydowanie dłuższy (nawet do dwóch miesięcy). Ponadto wydłużył się czas wyeksponowania nieruchomości mieszkaniowej na rynku. Łącznie
oznacza to zdecydowanie dłuższy proces sprzedaży nieruchomości, który powoduje, że nieruchomość staje się aktywem jeszcze mniej płynnym. Należy jednak
podkreślić, że skróceniu uległ czas dokonywania stosownych wpisów w księgach
wieczystych, co powoduje, iż banki coraz rzadziej korzystają z dodatkowego
ubezpieczenia pomostowego (czyli ubezpieczenia do czasu ustanowienia hipoteki). W zamian stosują z reguły podwyższoną marżę kredytu na okres bez wpisu
hipotecznego. Skrócony czas wpisu w księgach wieczystych skutkuje niższym
całkowitym kosztem pozyskania kapitału przez kredytobiorcę2.
Polityka kredytowa banków wpływa znacząco zarówno na podaż, jak i na popyt na rynku nieruchomości. Spadek popytu jest odzwierciedleniem zaostrzonej
polityki kredytowej wobec klientów indywidualnych, natomiast wzrost popytu
to konsekwencja liberalnej polityki kredytowej. Malejącą podaż zaobserwować
można w sytuacji, gdy banki bardzo restrykcyjnie podchodzą do finansowania
przedsięwzięć deweloperskich lub gdy klienci indywidualni nie mają możliwości
finansowania budowy nieruchomości mieszkaniowych ze środków własnych. Rosnącej podaży sprzyja nie tylko wzrost zamożności społeczeństwa (które nabywa
nieruchomości w celach spekulacyjnych, uzyskania dodatkowych dochodów lub
zabezpieczenia emerytalnego), ale także chęć banków do uruchamiania kredytów
dla przedsiębiorstw budowlanych.

3. Analiza wpływu pozostałych czynników na rynek
kredytów mieszkaniowych
Poza polityką kredytową banków, która warunkuje rozwój rynku kredytów
mieszkaniowych, istnieją jeszcze inne czynniki, które w mniejszym bądź większym stopniu wpływają na ten rynek. Poniżej zostaną scharakteryzowane wybrane czynniki.
Istotną kwestią przy ocenie zdolności kredytowej jest koszt utrzymania finansowanej przez bank nieruchomości mieszkaniowej. Zbyt wysoki koszt będzie
wpływał negatywnie na ocenę tej zdolności. Ponadto – w zależności od stanu
technicznego nieruchomości, roku jej budowy – koszt ten będzie w przyszłości
rósł szybciej lub wolniej. Starsze nieruchomości będą wymagały częstszej modernizacji, co oznacza rosnące wydatki na fundusz remontowy. Dodatkowo jeszcze
niezmodernizowane budynki (bez dokonanej wymiany okien i ocieplenia ścian
2

Znowelizowana ustawa o księgach wieczystych obowiązywać będzie od lutego 2011 r.
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oraz dachu) wymagają zdecydowanie więcej ciepła, co prowadzi do rosnących
kosztów ogrzania tych nieruchomości. Tabela 2 pokazuje średni koszt utrzymania
mieszkań w zależności od technologii budowy.
Tabela 2. Średnie miesięczne koszty utrzymania mieszkań w zależności od technologii
budowy w wybranych miastach Polski
Wielka płyta
za
lokal
[zł]

za m2

Warszawa

Cegła do 2000 roku
za
lokal
[zł]

za m2

[zł]

pow.
lok.
[m2]

439

8,6

51

Wrocław

395

7,4

Kraków

328

7,0

Poznań

437

Trójmiasto
Średnia
dla 15 miast

Miasto

Wzniesione po 2000 roku
za
lokal
[zł]

za m2

[zł]

pow.
lok.
[m2]

[zł]

pow.
lok.
[m2]

495

7,7

65

525

7,4

71

53

316

5,1

62

333

5,5

61

47

327

5,0

66

335

5,4

62

7,9

55

389

5,4

72

339

5,7

60

377

7,5

50

359

5,7

63

354

5,4

66

406

7,9

52

405

6,2

65

422

6,3

67

Ź r ó d ł o: www.dom.money.pl (dostęp: 8.12.2010 r.).

Z powyższych danych wynika, że mieszkania z dużej płyty są droższe
w utrzymaniu niż nieruchomości zbudowane w nowoczesnej technologii.
Kolejnym ważnym czynnikiem jest bezrobocie. Rosnące bezrobocie powoduje mniejsze zainteresowanie kredytami mieszkaniowymi, gdyż osoby fizyczne
w obawie przed utratą pracy nie zaciągają zobowiązań finansowych na wysokie
kwoty i na wiele lat. Z drugiej strony – banki obserwujące pogarszającą się sytuację na rynku pracy mogą wprowadzić konieczność dodatkowego zabezpieczenia
się, chociażby w postaci opłacenia odpowiedniego produktu ubezpieczeniowego.
Będzie się to wiązało z opłaceniem kolejnej składki ubezpieczeniowej jeszcze
przed uruchomieniem środków finansowych pochodzących z kredytu. Na podstawie rysunku 7 można wnioskować, że w latach 2003-2008 sytuacja na polskim
rynku pracy poprawiała się, co oznacza, iż uzasadniona była liberalna polityka
kredytowa banków na przestrzeni tych lat.
Oprócz bezrobocia ważna jest także zamożność społeczeństwa. Rosnące wynagrodzenia powodują nie tylko chęć inwestowania, na przykład w nieruchomości, ale także pozwalają wielu osobom fizycznym na zakup nieruchomości w celu
zrealizowania własnych potrzeb mieszkaniowych. Rysunek 8 wskazuje na rosnące na rynku polskim przeciętne miesięczne wynagrodzenie. Wskazywać to może
na rosnącą zamożność i możliwość zadłużania się polskich obywateli.
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Rys. 7. Stopa bezrobocia w Polsce (stan na grudzień) w latach 1990-2009
Ź r ó d ł o: opracowanie własne na podstawie GUS (www.stat.gov.pl).

Rys. 8. Średnie miesięczne wynagrodzenie w Polsce w latach 2000-2009
w cenach stałych z 2000 roku
Ź r ó d ł o: opracowanie własne na podstawie danych z GUS.

Bardzo ważną kwestią jest poziom stóp procentowych, które stanowią odniesienie do wyznaczania oprocentowania kredytu, czyli WIBOR (dla kredytów
wyrażonych w PLN), LIBOR (dla kredytów wyrażonych w CHF) oraz EURIBOR
(dla kredytów wyrażonych w EUR). Rosnące stopy procentowe będą wpływały niekorzystnie na wysokość raty kredytu, a tym samym obniżały nie tylko
zdolność kredytową w momencie podejmowania przez bank decyzji, ale także
utrudniały kredytobiorcom spłatę zaciągniętego już zobowiązania, co może doprowadzić do zwiększenia się liczby kredytów zagrożonych, a nawet straconych.
Udział kredytów zagrożonych w portfelu kredytów mieszkaniowych przedstawia
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rysunek 9, z którego wynika, że udział kredytów zagrożonych wyrażonych w walucie obcej jest mniejszy niż udział kredytów zagrożonych wyrażonych w walucie
polskiej.

Rys. 9. Udział kredytów zagrożonych w portfelu kredytów mieszkaniowych
w okresie od grudnia 2006 r. do grudnia 2009 r.
Ź r ó d ł o: Raport IBnGR Rynek zarządzania wierzytelnościami w Polsce oraz perspektywy jego rozwoju
do 2014 roku.

Na sytuację na rynku kredytów mieszkaniowych w ostatnim czasie duży
wpływ miał rządowy program „Rodzina na swoim”. Tylko w roku 2009 – według
danych Banku Gospodarstwa Krajowego – udzielono około 31 tysięcy tego rodzaju kredytów na sumę 5,4 mld zł. Jednak zapowiadane zmiany dotyczące tego
programu mogą poważnie ograniczyć możliwość korzystania z niego. Od połowy roku 2011 nie będzie można dokonać zakupu nieruchomości mieszkaniowej
z rynku wtórnego korzystając z kredytu z dopłatą. Oznacza to, że większą szansę
na wzrost ma rynek pierwotny niż wtórny. Ponadto będą mogły skorzystać z tego programu osoby samotne i bezdzietne, których ustawodawca do tej pory nie
uwzględniał. Dodatkowo pojawi się także ograniczenie wieku kredytobiorcy do
35 lat3, co może znacząco zmniejszyć liczbę przyznawanych dopłat.

Podsumowanie
Z przeprowadzonych powyżej rozważań należy wnioskować, że nie można
jednoznacznie określić, jak będzie się kształtowała sytuacja na rynku kredytów
Szerzej: Raport Rynek nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w 2009 roku,
w: „Finansowanie Nieruchomości” 02/2010, s. 62.
3
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mieszkaniowych. Wiele czynników ma na nią wpływ mniej lub bardziej znaczący. Począwszy od uregulowań Komisji Nadzoru Finansowego, która wprowadziła
już Rekomendację S oraz Rekomendację S2, a także Rekomendację T, która jest
właśnie wdrażana na rynku polskim, poprzez sytuację na rynku nieruchomości
mieszkaniowych, po czynniki makroekonomiczne, które warunkują rozwój rynku
kredytów mieszkaniowych w stopniu mniejszym, ale nie pozostają bez znaczenia.
Ponadto rządowe programy i zmiany w nich zachodzące mogą stymulować popyt i podaż na rynku nieruchomości, a tym samym wpływać na rynek kredytów
mieszkaniowych.
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Porównanie jakości
nieliniowych modeli ekonometrycznych
na podstawie testów trafności prognoz

Streszczenie. Artykuł przedstawia porównanie jakości modeli o różnych postaciach
analitycznych (nieliniowych i liniowych) opartych na koncepcji modelowania zgodnego.
Elementem porównawczym są różnice w trafności prognoz otrzymanych na podstawie
różnych modeli. Analizy różnic trafności prognoz dokonano na podstawie testu Diebolda-Mariano, a cała analiza została przeprowadzona na podstawie danych symulacyjnych.
Słowa kluczowe: analiza porównawcza, różnice trafności prognoz, test Diebolda-Mariano, modelowanie zgodne

Wprowadzenie
Celem artykułu jest zbadanie jakości modeli nieliniowych opartych na koncepcji modelowania zgodnego w kontekście trafności prognoz otrzymanych na
podstawie tych modeli. W badaniu zostały porównane błędy prognoz ex post
modeli o różnych postaciach analitycznych:
– liniowy zgodny,
– potęgowy zgodny,
– wykładniczy zgodny,
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– model progowy TAR oparty na koncepcji modelowania zgodnego.
Rzeczywiste zależności ekonomiczne mogą wykazywać charakter liniowy
albo nieliniowy. Badacz nie posiada dokładnej wiedzy na temat rzeczywistej
zależności między wykorzystywanymi w badaniu procesami ekonomicznymi.
Różne teorie ekonomiczne dają pewne wskazówki postaci zależności, jednakże
w teoriach tych przyjmuje się wiele założeń, które nie muszą być spełnione w rzeczywistości. Dlatego już na etapie specyfikacji modelu przyjmowane są subiektywne założenia badacza. Ponadto bardzo często na dane zjawisko ekonomiczne
ma wpływ wiele czynników, które nie są uwzględniane w modelu ekonometrycznym z powodu np. braku odpowiednich danych empirycznych, braku możliwości
lub znaczących trudności w mierzeniu tych czynników lub innych. Kolejne ważne
czynniki, jakie muszą być brane pod uwagę w trakcie modelowania ekonometrycznego, to odpowiednie własności estymatorów, poprawna weryfikacja modelu
oraz zadbanie o zależności o charakterze czysto statystycznym.
W badaniu postawiono następujące hipotezy badawcze:
1. Modele ze strukturami autoregresyjnymi mogą być wykorzystane do opisu nieliniowych zależności.
2. Trafność prognozy nie zależy od przyjętej postaci analitycznej modelu.
Niniejsze badanie zostało przeprowadzone na podstawie symulacji Monte
Carlo. Scenariusz eksperymentu zakładał wygenerowanie pewnych zależności
nieliniowych, a następnie opisanie i wykonanie prognozy na podstawie modeli
o różnych postaciach analitycznych (liniową, potęgową, wykładniczą i progową).
Wykorzystując test Diebolda-Mariano, porównano różnice w trafnościach tych
prognoz, a wyniki zostały przedstawione w postaci wykresów oraz tabel.

1. Scenariusz przeprowadzonego badania symulacyjnego
W badaniu przeprowadzono 3 eksperymenty numeryczne. Scenariusze eksperymentów są następujące.
Wygenerowano dwa procesy o strukturze autoregresyjnej pierwszego rzędu
o postaciach:
–
,
–
.
Na podstawie powyższych procesów wygenerowano 3 procesy o zadanych
postaciach nieliniowych:
–
– eksperyment 1,
–

– eksperyment 2,
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–

– eksperyment 3.

Powyższe nieliniowe procesy były opisywane za pomocą 4 typów modeli:
1) liniowego zgodnego:
,
2) potęgowego zgodnego:
,
3) wykładniczego zgodnego:
,
4) progowego TAR opartego na koncepcji modelowania zgodnego
.
W następnym kroku, na podstawie powyższych modeli objaśniających wykonano prognozy na 20 okresów. Wyznaczono błędy ex post prognoz, a następnie
zbadano istotność różnic pomiędzy błędami prognoz za pomocą testu Diebolda-Mariano. Porównano następujące pary błędów prognoz:
– liniowy zgodny z potęgowym zgodnym,
– liniowy zgodny z wykładniczym zgodnym,
– liniowy zgodny z progowym zgodnym.
W każdym ze scenariuszy zmianie ulegały następujące parametry:
– liczba obserwacji n = {20, 60, 120, 300} oraz
– wartość zakłócenia ut ~ N(0, 1), N(0, 2), N(0, 3).
Wyniki eksperymentów zaprezentowane są w formie tabel oraz wykresów.

3. Koncepcja modelowania zgodnego1
Koncepcja dynamicznego modelowania zgodnego2, która uwzględnia w budowie zależności przyczynowo-skutkowe oraz wewnętrzną strukturę wykorzystanych procesów, jest autorstwa Profesora Zygmunta Zielińskiego. Przez zgodność
1
Opracowano na podstawie: P. Kufel, Błędy prognoz w ocenie jakości modeli – analiza
symulacyjna, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu” 2010, nr 18, s. 227-236; M. Błażejowski, P. Kufel, T. Kufel, Automatyczna procedura budowy specyfikacji zgodnego
dynamicznego modelu ekonometrycznego w oprogramowaniu gretl, „Acta Universitatis Nicolai
Copernici”, Ekonomia XXXIX, zeszyt 389, Wydawnictwo UMK, Toruń 2009, s. 83-91.
2
Por. Z. Zieliński, Zmienność w czasie strukturalnych parametrów modelu ekonometrycznego,
„Przegląd Statystyczny” 1984, R. XXXI, z. 1/2, s. 135-148; L Talaga, Z. Zieliński, Analiza
spektralna w modelowaniu ekonometrycznym, PWN, Warszawa 1986.
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rozumie się zgodność harmonicznej struktury procesu objaśnianego z łączną harmoniczną strukturą procesów objaśniających oraz procesu resztowego, który jest
niezależny od procesów objaśniających. Inaczej mówiąc: funkcja gęstości spektralnej procesu objaśnianego oraz łączna funkcja gęstości spektralnej procesów
objaśniających oraz procesu resztowego są równe lub równoległe względem osi
częstości. Model jest zawsze zgodny, gdy wszystkie wykorzystywane procesy
mają własności białoszumowe:
(1)
Funkcja gęstości spektralnej procesu o własnościach białego szumu jest stała
względem osi częstości. Również funkcja gęstości spektralnej dla kombinacji liniowej procesów o własnościach białego szumu jest stała względem osi częstości,
zatem obie te funkcje będą równoległe względem osi częstości, czyli taki model
jest zgodny.
Niech Yt i Xit (i = 1, ..., k) oznaczają odpowiednio proces endogeniczny i wektor procesów objaśniających, dla których modele podstawowe, opisujące ich wewnętrzną strukturę, są następujące:
– modele opisujące składniki niestacjonarne:
Yt = Pyt + Syt + ηyt ,

–

Xit = Px t + Sx t + ηx t ,
i

i

(2)

i

gdzie: Pyt, Px t – wielomianowe funkcje zmiennej czasowej t dla odpoi
wiednich procesów, Syt, Sx t – składniki sezonowe o stałej lub zmiennej
i
amplitudzie wahań dla odpowiednich procesów, ηyt, ηx t – stacjonarne aui
toregresyjne procesy odnoszące się do odpowiednich procesów;
modele autoregresyjne:
B(u)ηyt = εyt ,

Ai(u)ηx t = εx t ,
i

(3)

i

gdzie: B(u), Ai(u) – stacjonarne autoregresyjne operatory, dla których
wszystkie pierwiastki równania |B(u)| = 0 i |Ai(u)| = 0 leżą poza okręgiem
jednostkowym, εyt , εx t – białe szumy dla odpowiednich procesów. Rzei
czywiste procesy ekonomiczne można przedstawić za pomocą struktur
autoregresyjnych, ponieważ świadczy o tym ich charakter i przebieg3.
Znajomość wewnętrznej struktury wszystkich badanych procesów umożliwia
budowę dynamicznego modelu zgodnego na podstawie zależności dla białoszumowych składników opisanej modelem (1).
Model zgodny dla rzeczywistych procesów Yt i Xit uzyskuje się przez następujące podstawienia: do równania (1) podstawia się białe szumy z równań (3), następnie z równań (2) wyznacza się autoregresyjne procesy ηyt, ηx t i wstawia się je
i

Por. C. Granger, The Typical Spectral Shape of Economic Variable, „Econometrica” 1966,
nr 34, s. 150-161.
3
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do poprzednio otrzymanego równania. Po dalszych przekształceniach otrzymuje
się następujący model:
(4)
W modelu (4) proces resztowy εt jest taki sam jak w modelu (1). Oznacza to,
że warunek zgodności struktur harmonicznych obu stron równania został spełniony. Model zgodny (4) zawiera wszystkie wewnętrzne składniki poszczególnych
procesów, uwzględnione na etapie specyfikacji, do których zalicza się składniki
sezonowe, trendowe oraz autoregresyjne.

3. Test Diebolda-Mariano
W badaniu symulacyjnym do porównania różnic trafności prognoz wykorzystano test Diebolda-Mariano, zaprezentowany w roku 1995. W teście tym
badane są prognozy oparte na dwóch konkurujących ze sobą modelach. Niech
będzie prognozą otrzymaną z modelu pierwszego, a
z modelu drugiego. Wówczas
jest błędem ex post prognozy modelu
pierwszego, a
jest błędem ex post prognozy dla modelu
drugiego. Ponadto niech
oraz
będą wartościami funkcji straty g, za którą najczęściej przyjmuje się funkcję kwadratową lub
wartość bezwzględną. Hipoteza zerowa stawiana w teście Diebolda-Mariano jest
następująca:
H0 : E[g(e1t)] = E[g(e 2t)] lub równoważnie
H0 : E[dt] = 0, gdzie dt = g(e1t) – g(e 2t).
Hipoteza alternatywna może przyjmować jedną z trzech form, w zależności
od rodzaju testu: dwustronnego, prawostronnego lub lewostronnego.
Zakładając dodatkowo, że szereg
jest stacjonarny, otrzymuje się
asymptotycznie rozkład normalny:
,
gdzie

jest średnią różnic funkcji strat, natomiast
jest wartością gęstości spektralnej dla częstotliwości rów-

nej 0, a γ_d (τ) = E[(dt – µ)(dt – τ – µ)] jest autokowariancją rzędu τ. W dużej próbie
rozkład d jest w przybliżeniu rozkładem normalnym o średniej µ i wariancji
2�fd (0)/T. Oczywiste jest wyznaczenie statystyki posiadającej rozkład N(0, 1)
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o postaci

, gdzie

jest zgodnym estymatorem

sumie wartości odpowiednich autokowariancji
nych jako

i jest równy
, zdefiniowa-

.

W przeprowadzonym badaniu wykorzystano kwadratową funkcję straty g.
Implementację testu Diebolda-Mariano wykonano w oprogramowaniu gretl.

4. Wyniki przeprowadzonego badania
Wyniki przeprowadzonego badania zaprezentowane są na wykresach oraz
w tabelach. Wykresy 1-3 przedstawiają rozkład empirycznego poziomu istotności
dla testu Diebolda-Mariano dla prognoz otrzymanych z modelu linowego zgodnego oraz modeli nieliniowych – potęgowego, wykładniczego oraz progowego dla
poszczególnych eksperymentów.
Wykres 1. Wartości empirycznego poziomu istotności dla testu Diebolda-Mariano
pomiędzy prognozami otrzymanymi z modelu liniowego i potęgowego (lewy), liniowego
i wykładniczego (środkowy), liniowego i progowego (prawy) dla eksperymentu 1

Ź r ó d ł o: obliczenia i opracowanie własne.

Wykres 2. Wartości empirycznego poziomu istotności dla testu Diebolda-Mariano
pomiędzy prognozami otrzymanymi z modelu liniowego i potęgowego (lewy), liniowego
i wykładniczego (środkowy), liniowego i progowego (prawy) dla eksperymentu 2

Ź r ó d ł o: obliczenia i opracowanie własne.
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Wykres 3. Wartości empirycznego poziomu istotności dla testu Diebolda-Mariano
pomiędzy prognozami otrzymanymi z modelu liniowego i potęgowego (lewy), liniowego
i wykładniczego (środkowy), liniowego i progowego (prawy) dla eksperymentu 3

Ź r ó d ł o: obliczenia i opracowanie własne.

Tabele 1-3 przedstawiają udział modeli, dla których brak jest podstaw do
odrzucenia hipotezy zerowej testu Diebolda-Mariano, mówiącej o braku różnic
między prognozami dla poszczególnych par prognoz z uwzględnieniem liczby
obserwacji oraz stopnia zakłócenia.
Tabela 1. Udział modeli, dla których brak jest podstaw do odrzucenia hipotezy
zerowej testu Diebolda-Mariano dla par prognoz względem liczby obserwacji i stopnia
zakłócenia dla eksperymentu 1 (w %)
n

σ=1

σ=2

σ=3

σ=1

σ=2

σ=3

σ=1

σ=2

σ=3

n = 20

97,60

97,28

97,60

99,42

99,40

99,42

99,40

99,52

99,40

n = 60

96,18

95,54

96,18

99,52

99,48

99,52

99,82

99,72

99,82

n = 120

94,28

94,48

94,28

99,40

99,58

99,40

99,94

99,90

99,94

n = 300

93,94

93,90

93,94

99,62

99,50

99,62

100,00

100,00

100,00

Liniowy zg. vs.
Potęgowy zgodny

Liniowy zg. vs.
Wykładniczy zgodny

Liniowy zg. vs.
Progowy zgodny

Ź r ó d ł o: obliczenia i opracowanie własne.

Tabela 2. Udział modeli, dla których brak jest podstaw do odrzucenia hipotezy
zerowej testu Diebolda-Mariano dla par prognoz względem liczby obserwacji i stopnia
zakłócenia dla eksperymentu 2 (w %)
n

σ=1

σ=2

σ=3

σ=1

σ=2

σ=3

σ=1

σ=2

σ=3

n = 20

98,88

98,72

98,88

98,64

98,24

98,64

99,58

99,52

n = 60

98,74

98,74

98,74

98,64

98,50

98,64

99,94

99,92

99,94

n = 120

98,64

98,78

98,64

98,34

98,72

98,34

100,00

100,00

100,00

n = 300

98,18

98,54

98,18

98,30

98,32

98,30

100,00

100,00

100,00

Liniowy zg. vs.
Potęgowy zgodny
Ź r ó d ł o: obliczenia i opracowanie własne.

Liniowy zg. vs.
Wykładniczy zgodny

99,58

Liniowy zg. vs.
Progowy zgodny
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Tabela 3. Udział modeli, dla których brak jest podstaw do odrzucenia hipotezy
zerowej testu Diebolda-Mariano dla par prognoz względem liczby obserwacji i stopnia
zakłócenia dla eksperymentu 3 (w %)
n

σ=1

σ=2

σ=3

σ=1

σ=2

σ=3

σ=1

σ=2

σ=3

n = 20

98,10

98,08

98,10

98,16

98,08

98,16

99,64

99,78

99,64

n = 60

98,04

97,72

98,04

98,12

98,00

98,12

99,98

99,94

99,98

n = 120

97,50

97,04

97,50

97,80

97,50

97,80

99,98

100,00

99,98

n = 300

96,04

96,34

96,04

96,78

96,80

96,78

100,00

100,00

100,00

Liniowy zg. vs.
Potęgowy zgodny

Liniowy zg. vs.
Wykładniczy zgodny

Liniowy zg. vs.
Progowy zgodny

Ź r ó d ł o: obliczenia i opracowanie własne.

Podsumowanie i wnioski
Przeprowadzone badanie symulacyjne, polegające na opisie i prognozowaniu zależności nieliniowych występujące między zjawiskami ekonomicznymi za
pomocą modeli opartych na różnych postaciach analitycznych, daje podstawy do
wyciągnięcia następujących wniosków. Test Diebolda-Mariano, badający różnice
między prognozami opartymi na różnych modelach, wykazał w bardzo wysokim
stopniu, że nie występują istotne różnice prognoz między modelem liniowym
a potęgowym, liniowym a wykładniczym oraz linowym a progowym. Należy tu
zaznaczyć, że nie jest brana pod uwagę trafność poszczególnych prognoz. Test
porównuje jedynie różnice między prognozami, czyli mogły one być tak samo
dobre, jak i tak samo złe. Należy również podkreślić, że specyfikacja wszystkich
modeli została oparta na koncepcji modelowania zgodnego, która zapewnia reszty
o własnościach białego szumu. Na podstawie przeprowadzonego badania oraz
prac m.in. Kufla4 można stwierdzić, że istnieje dowolność wyboru postaci analitycznej modelu w celu prognozowania. Niewielkie różnice między trafnością prognoz skłaniają do wykorzystania modeli o prostszych i mniej skomplikowanych
postaciach analitycznych. Rekomenduje się wykorzystanie automatycznej procedury modelowania zgodnego zaimplementowanej w oprogramowaniu gretl 5 jako
narzędzia do opisu i prognozowania rzeczywistych procesów ekonomicznych.

4
P. Kufel, Liniowy zgodny dynamiczny model ekonometryczny jako predyktor nieliniowych
zależności, „Współczesne problemy modelowania i prognozowania zjawisk społeczno-gospodarczych”, Wydawnictwo UE w Krakowie, Kraków 2009; P. Kufel, wyd. cyt.
5
Por. M. Błażejowski, P. Kufel, T. Kufel, wyd. cyt.
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Ocena efektywności procedury
Congruent Specyfication dla małych prób

Streszczenie. Procedura specyfikacji dynamicznego modelu zgodnego zapewnia,
że każdy estymowany model (GUM) będzie posiadał proces resztowy o własnościach
białego szumu. Celem artykułu jest przedstawienie procedury automatycznej specyfikacji
modelu według koncepcji modelowania zgodnego, dostępnej pod nazwą Congruent Specyfication, jako pakiet funkcji programu GRETL, oraz ocena jego efektywności w warunkach zmniejszającej się liczebności próby. Empiryczny przykład prezentuje różne aspekty
skracania próby ze 120 do 24 obserwacji.
Słowa kluczowe: modelowanie zgodne, automatyczne procedury modelowania,
GRETL

Wprowadzenie
Celem artykułu jest przedstawienie procedury automatycznej specyfikacji
modelu1 według koncepcji modelowania zgodnego, dostępnej jako pakiet funkcji
Szerszy opis algorytmu automatyzującego proces modelowania i prognozowania pod nazwą
AUTOMETRICS, autorstwa J.Doornika, można znaleźć w pracach: J.A. Doornik, Encompassing
and Automatic Model Selection, „Oxford Bulletin of Economics and Statistics” 2008, tom 70,
1
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programu GRETL2, oraz ocena jego efektywności dla zmniejszającej się liczebności próby.
Autorem koncepcji dynamicznego modelowania zgodnego3 jest Zygmunt Zieliński. Zgodność w nazwie modelu rozumiana jest jako zgodność harmonicznej
struktury procesu objaśnianego z łączną harmoniczną strukturą procesów objaśniających oraz procesu resztowego. Proces resztowy jest niezależny od procesów
objaśniających. Najprostszym przykładem modelu, który jest zawsze zgodny, jest
model zbudowany dla procesów białoszumowych o postaci:
(1)
Powyższy model jest zawsze zgodny, gdyż struktura harmoniczna procesu εyt
jest równa (lub inaczej spektrum tego procesu jest równoległe względem osi częstości) łącznej strukturze procesów εx t oraz procesu εt , ponieważ funkcja gęstości
i
spektralnej dla procesu o własnościach białego szumu jest stała.
Zgodny dynamiczny model ekonometryczny wykorzystuje przy budowie
modelu informację na temat wewnętrznej struktury każdego uwzględnionego
w badaniu procesu. Przyjmując za Yt proces objaśniany oraz za Xit (i = 1, 2, ..., k)
procesy objaśniające, wewnętrzna struktura opisywana jest za pomocą modeli
podstawowych i zawiera:
– modele opisujące składniki niestacjonarne:
Yt = Pyt + Syt + ηyt ,

–

Xit = Px t + Sx t + ηx t ,
i

i

i

(2)

gdzie: Pyt, Px t – wielomianowe funkcje zmiennej czasowej t dla odpoi
wiednich procesów, Syt, Sx t – składniki sezonowe o stałej lub zmiennej
i
amplitudzie wahań dla odpowiednich procesów, ηyt, ηx t – stacjonarne aui
toregresyjne procesy odnoszące się do odpowiednich procesów oraz
modele autoregresyjne:
B(u)ηyt = εyt ,

Ai(u)ηx t = εx t ,
i

i

(3)

gdzie: B(u), Ai(u) – stacjonarne autoregresyjne operatory, dla których
wszystkie pierwiastki równania |B(u)| = 0 i |Ai(u)| = 0 leżą poza okręgiem
jednostkowym, εyt , εx t – białe szumy dla odpowiednich procesów.
i

s. 915-925; J.A. Doornik, Autometrics, w: J.L. Castle, N. Shephard, The Methodology and Practice
of Econometrics, Oxford University Press 2009; J.A. Doornik, D.F. Hendry, Modelling Dynamic
Systems Using PcGive 11, Vol. II, wyd. 4, Timberlake Consultants Press, London 2009.
2
Pakiet funkcji Congruent Specification jest autorstwa: Marcina Błażejowskiego, Pawła Kufla
oraz Tadeusza Kufla.
3
Por. Z. Zieliński, Zmienność w czasie strukturalnych parametrów modelu ekonometrycznego,
„Przegląd Statystyczny” 1984, R. XXXI, z. 1/2, s. 135-148; L. Talaga, Z. Zieliński, Metody
spektralne w modelowaniu ekonometrycznym, PWN, Warszawa 1986.
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Budowa zgodnego dynamicznego modelu ekonometrycznego odbywa się
przez podstawienie do zależności (1) procesów εyt , εx t o własnościach białych
i
szumów otrzymanych z równań (3), a następnie na podstawie równań (2) wyznaczane są procesy autoregresyjne ηyt , ηx t i podstawiane do otrzymanego wcześniej
i
równania. Po przekształceniu otrzymuje się zgodny dynamiczny model ekonometryczny dla rzeczywistych procesów Yt i Xit:
(4)
Proces resztowy w powyższym modelu ma własności takie same jak w modelu (1), a więc posiada własności białego szumu, zatem warunek zgodności struktur harmonicznych został spełniony.
Zgodny dynamiczny model ekonometryczny uwzględnia informację o wewnętrznej strukturze (składniki trendowe i sezonowe oraz autoregresyjne) oraz
zależności przyczynowo-skutkowe wykorzystanych procesów. Informacje te wykorzystywane są na etapie specyfikacji modelu.

1. Opis algorytmu specyfikacji zgodnego dynamicznego
modelu ekonometrycznego
Zaimplementowany w oprogramowaniu GRETL algorytm specyfikacji zgodnego dynamicznego modelu ekonometrycznego został podzielony na trzy etapy4.
Etap 1. Wczytanie danych do procedury:
1. Wskazanie zmiennej endogenicznej Y, listy k potencjalnych zmiennych
objaśniających Xj (j = 1, 2, …, k) oraz listy deterministycznych zmiennych zero-jedynkowych.
2. Określenie długości próby n i ustalenie minimalnej liczby stopni swobody
dfmin nieograniczonego ogólnego modelu:

3. Sprawdzenie częstotliwości modelowanych procesów i ustalenie:
1) bloku periodycznych zmiennych zero-jedynkowych m,
2) maksymalnego rzędu autoregresji pmax dla wykorzystywanych procesów.
4
Opracowano na podstawie: M. Błażejowski, P. Kufel, T. Kufel, Automatyczna procedura
budowy specyfikacji zgodnego dynamicznego modelu ekonometrycznego w oprogramowaniu
GRETL, Acta Universitatis Copernici, Ekonomia XXXIX, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń
2009, s. 83-92.
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Etap 2. Analiza wewnętrznej struktury wszystkich procesów:
1. Sprawdzenie, czy analizowane procesy posiadają deterministyczny komponent (trend i/lub sezonowość).
2. Sprawdzenie, czy reszty po odjęciu bloku deterministycznych komponentów wykazują stacjonarną strukturę autoregresyjną.
3. Określenie rzędów funkcji autokorelacji cząstkowej dla procesów resztowych po odjęciu komponentów deterministycznych oraz różnicowaniu
(w przypadku stwierdzenia pierwiastka jednostkowego), uwzględniając
maksymalny rząd autoregresji. Wartości funkcji PACF sprowadzane są do
wartości max_lag, określonej następująco:

Etap 3. Zbudowanie startowej specyfikacji nieograniczonego ogólnego
(GUM), tzw. pełnego modelu zgodnego:
1. Wyznaczenie liczby stopni swobody modelu pełnego dfstart po uwzględnieniu wszystkich składników: rozkładu opóźnień zmiennej endogenicznej Y, potencjalnych zmiennych objaśniających Xj, deterministycznego
trendu i/lub sezonowości oraz deterministycznych zmiennych zero-jedynkowych:
1) jeżeli dfstart < dfmin, to rzędy autoregresji o najwyższych wartościach
są zmniejszane o 1,
2) jeżeli dfstart ≥ dfmin, to startowa specyfikacja (model pełny) jest drukowana w formie skryptu wewnętrznego języka programu Gretl.
Etap 1 jest przygotowaniem danych do wykonania procedury. Importowane są
wszystkie szeregi czasowe i na ich podstawie, jeśli konieczne, dodatkowe zmienne zero-jedynkowe opisujące pewne okresy w próbie. W tym etapie określana jest
częstotliwość obserwowania procesów oraz inne dodatkowe zmienne wewnętrzne, jak np. minimalna liczba stopni swobody dla modelu pełnego – dfmin.

Rys. 1. Definiowanie listy zmiennych dla procedury Congruent Specification
Ź r ó d ł o: opracowanie własne.
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Rysunek 1 przedstawia definiowanie listy zmiennych wykorzystywanych
w procedurze. Należy zwrócić uwagę, aby pierwszą zmienną na liście była zmienna objaśniana.
Rysunek 2 przedstawia okno dialogowe wyboru listy zmiennych, listy składników deterministycznych oraz wartości poziomu istotności.

Rys. 2. Główne okno procedury Congruen Specification
Ź r ó d ł o: opracowanie własne.

W drugim etapie algorytmu przeprowadzana jest analiza wewnętrznej struktury wykorzystywanych szeregów czasowych. W pierwszej kolejności sprawdza
się, czy występują istotne składniki deterministyczne, takie jak trend liniowy oraz
cykliczność deterministyczna. Określona w etapie pierwszym częstotliwość obserwowania determinuje bloki (m – 1) zmiennych zero-jedynkowych: dla danych
miesięcznych (m = 12), kwartalnych (m = 4), tygodniowych (m = 52) lub danych
dziennych (m = 5, 6, 7).
Jeśli w którymkolwiek z analizowanych szeregów wystąpił istotny składnik
deterministyczny, to zostanie uwzględniony w bloku wspólnych komponentów
deterministycznych. Następnie budowany jest model dla składników deterministycznych, a w jego resztach sprawdzany jest stopień integracji procesu za
pomocą testu pierwiastka jednostkowego ADF-GLS na poziomie istotności
α = 0,1. Gdy występuje pierwiastek jednostkowy, wówczas proces jest różnicowany. W kolejnym kroku określane są rzędy autoregresji, co odbywa się za pomocą
wartości funkcji PACF i ustalane jest jako maksymalna istotna wartość funkcji na
poziomie α = 0,01.
W trzecim etapie procedury budowana jest startowa specyfikacja zgodnego
modelu ekonometrycznego, zawierająca informacje uzyskane we wcześniejszych
etapach: komponenty deterministyczne, stopnie integracji procesów oraz rzędy
autoregresji procesów. Dodatkowo sprawdzany jest warunek minimalnej liczby
stopni swobody. W przypadku gdy liczba stopni swobody modelu startowego
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jest mniejsza niż minimalna wartość stopni swobody dfmin, wówczas redukuje się maksymalne rzędy autoregresji o 1, aż do momentu spełnienia warunku
o minimalnej liczbie stopni swobody. Rezultatem wywołania procedury jest
skrypt wewnętrznego języka programu GRETL, który przedstawia specyfikację
modelu zgodnego.
Przykłady działania algorytmu dla zmniejszającej się próby przedstawione
zostały w następnej części artykułu.

2. Przykłady wykorzystania automatycznej procedury
specyfikacji zgodnego dynamicznego modelu ekonometrycznego
Dla empirycznego zilustrowania sposobu wykorzystania automatycznej
procedury Congruent Specification zostaną wykorzystane miesięczne dane makroekonomiczne dla Polski za okres od stycznia 1995 do grudnia 2004 (n = 120),
które są dostępne na polskiej stronie internetowej programu GRETL znajdującej
się pod adresem http://www.gretl.pl w pliku macro_1993_2005.gdt. Analizowany
model dotyczyć będzie stopy bezrobocia opisywanej przez procesy: stopy inflacji,
importu oraz udzielonych kredytów.

Rys. 3. Modelowane procesy w procedurze Congruent Specification
Ź r ó d ł o: opracowanie własne.

Scenariusz badania efektywności automatycznej procedury specyfikacji zakładał, że ocenę liczby stopni swobody, liczby szacowanych parametrów, rzędów
opóźnień procesów, a także efektywności otrzymanych 12 miesięcznych prognoz
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za pomocą średnich miar ex post: RMSE i MAPE, przy założeniu zmniejszającej
się liczby obserwacji o 1 miesiąc, to jest od liczebności startowej n = 120 (od
stycznia 1995 do grudnia 2004 – 10 lat) do liczebności końcowej n = 24 (od stycznia 2003 do grudnia 2004 – 2 lata). Łącznie automatyczną procedurę specyfikacji
wykorzystano 96 razy.
Zmienną objaśnianą była stopa bezrobocia, natomiast potencjalnymi zmiennymi objaśniającymi były: stopa inflacji, import oraz wartość udzielonych kredytów.
Rysunek 4 prezentuje wynik działania procedury Congruent Specification zrealizowanej na wyżej wymienionych danych dla n = 120, przy czym weryfikacja
testów statystycznych została przeprowadzona na poziomie istotności α = 0,1.

Rys. 4. Specyfikacja modelu stopy bezrobocia w Polsce wg koncepcji modelowania
zgodnego uzyskana w procedurze Congruent Specification
Ź r ó d ł o: opracowanie własne.

Nieograniczony model ogólny (GUM) powinien zawierać opóźnienie zmiennej bezrobocie o jeden okres, trend liniowy (time), zestaw zmiennych zero-jedynkowych do opisu sezonowości miesięcznej (dm1, dm2, dm3, …), inflację
bieżącą oraz opóźnioną do 7 okresów włącznie, import bieżący oraz opóźniony
do 2 okresów włącznie, bieżącą wartość kredytów oraz opóźnioną o 1 okres.
Oznacza to, że oszacowany model GUM posiadał: n = 120, k = 26, a stopni swobody s = 93. Weryfikacja i eliminacja nieistotnych zmiennych przeprowadzona
zgodnie z zasadą krokowej eliminacji a posteriori na poziomie istotności doprowadziła do uzyskania empirycznego modelu zgodnego, dla którego oszacowano
prognozy i wyznaczono średnie błędy ex post dla 12 okresów (RMSE, MAPE).
W kolejnych etapach, przy założeniu zmniejszającego się okresu modelowania
o jeden miesiąc, liczbę stopni swobody i liczbę szacowanych parametrów przedstawia rysunek 5.
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Rys. 5. Liczba stopni swobody i liczba szacowanych parametrów dla empirycznego
modelu zgodnego stopy bezrobocia w Polsce według zmniejszającej się liczby
obserwacji
Ź r ó d ł o: opracowanie własne.

Na szacowane parametry w powyższych modelach składa się: wyraz wolny,
trend liniowy, zestaw 11 zmiennych sezonowych, opóźnione procesy endogeniczne oraz trzy procesy objaśniające wraz z własnymi opóźnieniami. Efekt
zmniejszającej liczby obserwacji powoduje w pierwszej kolejności zmniejszenie się liczebności procesów opóźnionych, co wynika z dwóch powodów,
że lag_max nie może być większy niż 20% liczebności próby, a przy zmniejszającym się n wartość krytyczna istotności dla funkcji PACF szybko rośnie
(1,96/n 0,5), dlatego dla n = 24 wystąpił tylko jeden proces opóźniony w czasie
(importt – 1).
Liczbę procesów opóźnionych w modelach, to jest stopień istotnego rzędu
funkcji PACF dla każdego procesu oddzielnie, a także liczbę stopni swobody dla
oszacowanych modeli przy zmniejszającej się próbie od n = 120 do 24, przedstawia rysunek 6.
Rysunek 6 przedstawia liczebności procesów opóźnionych w nieograniczonym modelu zgodnym (GUM), które ulegają zmniejszeniu wraz ze spadkiem
długości modelowanego szeregu czasowego (n = 120, …, 24). Miesiące dla 1998
i 1999 mają najniższy poziom bezrobocia, a wzrost w następnych okresach (zmiana kierunku trendu na rosnący) dał efekt zaburzeń w ocenie rzędu autoregresji
i liczby szacowanych parametrów.
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Rys. 6. Liczba szacowanych parametrów wraz z rzędami opóźnień dla wszystkich
procesów w empirycznym modelu zgodnym dla stopy bezrobocia w Polsce według
zmniejszającej się liczby obserwacji
Ź r ó d ł o: opracowanie własne.

Rys. 7. Syntetyczne mierniki jakości prognoz
Ź r ó d ł o: opracowanie własne.
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Rysunek 7 przedstawia syntetyczne mierniki jakości prognoz oszacowanych
zawsze dla horyzontu 12 miesięcy 2005 r. przy zmniejszającej się długości próby.
Ocenę trafności prognoz przedstawiają: pierwiastek średniokwadratowego błędu
prognoz – RWSE oraz średni absolutny błąd procentowy – MAPE. Nietrafność
uzyskanych prognoz wynikała z faktu wstąpienia Polski do struktur Unii Europejskiej i otwarcia europejskich rynków pracy dla Polaków, co zaowocowało
znaczną emigracją, a prognozowana stopa bezrobocia miała tendencje do przeszacowania.
Powyższe scenariusz modelowania przy zmniejszającej się liczebności próby
pozwalają wyciągnąć wniosek, że średnie błędy prognoz ex post świadczą o wysokiej jakości modelowania.

Podsumowanie
Procedura specyfikacji dynamicznego modelu zgodnego zapewnia, że każdy
tak estymowany model (GUM) będzie posiadał proces resztowy o własnościach
białego szumu, a jest to podstawowy warunek dobroci modelu wykorzystywanego do prognozowania.
Algorytm Congruent Specyfication – opracowany jako pakiet funkcji dla
programu GRETL – wskazuje startową pełną specyfikację modelu, która zawiera
informacje:
– jakie składniki będzie zawierał człon deterministyczny (trend/sezonowość)
oraz
– jaka jest struktura autoregresyjna (opóźnień) wszystkich procesów wykorzystywanych w modelu.
Wykorzystanie funkcji estymacji i weryfikacji, a także predykcji w oprogramowaniu GRETL powoduje, że cała procedura modelowania i prognozowania
jest wysoce efektywna pomimo zmniejszającej się liczebności próby.
Testowanie algorytmu Congruent Specyfication i włączanie kolejnych testów
specyfikacji pozwoli uzyskać jeszcze doskonalszy algorytm automatyzujący proces ekonometrycznego modelowania i prognozowania.
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Eksperymentalne badanie poziomu cen
i efektywności wybranych mechanizmów
aukcyjnych, zastosowanych w przypadku
przetargów jednokryterialnych

Streszczenie. Celem artykułu jest porównanie kilku niestandardowych, statycznych
mechanizmów aukcyjnych, z którymi można się spotkać w praktyce przetargów jednokryterialnych. Najważniejszymi kryteriami porównawczymi są optymalność, czyli poziom
cen, które osiągane są w przetargu, oraz efektywność w sensie Pareto. Analizy przeprowadzone są na podstawie wyników eksperymentów laboratoryjnych.
Słowa kluczowe: aukcja, przetarg jednokryterialny, efektywność, optymalność, eksperymenty laboratoryjne

Wstęp
W Polsce w języku potocznym aukcje utożsamia się bardzo często z dynamicznymi licytacjami, w których uczestnicy przebijają się nawzajem tak długo, aż
nikt nie będzie już w stanie zaproponować lepszej ceny. Stereotyp ten umacniany
jest przez pojawiające się w filmach czy telewizji obrazki z aukcji dzieł sztuki czy
przez zaprojektowane na podobnych zasadach aukcje internetowe.
Jednak w rzeczywistości aukcje obejmują znacznie szerszą klasę mechanizmów, które w szczególności wcale nie muszą mieć charakteru dynamicznego.
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W najszerszej definicji aukcja rozumiana jest jako dowolny mechanizm, który
służy ustaleniu ceny (i ewentualnie innych warunków) zawarcia transakcji oraz
wyłonieniu podmiotu, z którym transakcja zostanie zawarta, na podstawie pewnego procesu konkurencji. Tym co łączy mechanizmy aukcyjne jest ich anonimowość (czyli wybór zwycięzcy wyłącznie na podstawie złożonej oferty, a nie
jakichkolwiek elementów dodatkowych) oraz przejrzystość reguł, tj. określone
zasady ustalania cen i wyłonienie zwycięzcy na podstawie zebranych ofert.
Wymienione cechy mechanizmów aukcyjnych sprawiają, że okazują się
one bardzo skutecznym narzędziem zwiększania konkurencyjności, szczególnie
użytecznym w przypadku płytkich rynków, na których istnieje bardzo niewielka liczba nabywców bądź sprzedawców. Istnienie bardzo wielu mechanizmów
aukcyjnych sprawia, że jednym z ważniejszych zagadnień ekonomicznych jest
badanie ich własności i porównanie efektywności.
Niniejsza praca poświęcona jest porównaniu kilku wybranych mechanizmów,
przy wykorzystaniu wyników badań eksperymentalnych. W części pierwszej
przeprowadzony jest opis reguł wybranych mechanizmów aukcyjnych, w drugiej
omówiono podstawowe kryteria, służące porównaniu różnych mechanizmów.
W części trzeciej wyjaśniono przyczyny, dla których zdecydowano się na wykorzystanie eksperymentów laboratoryjnych, oraz opis przyjętych założeń. Wyniki
eksperymentów i ich interpretacja przedstawione są w części czwartej.

1. Zastosowanie mechanizmów aukcyjnych
w przypadku przetargów
Przez pojęcie przetargu rozumiemy proces wyboru najlepszego wykonawcy
określonej usługi czy dostawcy określonego surowca. Choć przetargi nie muszą
być przeprowadzane w formie aukcji, zwykle do ich przeprowadzenia używa się
mechanizmów aukcyjnych ze względu na ich wygodę i skuteczność1. Najczęściej
praktykowany jest przetarg pisemny, w przypadku którego uczestnicy składają
oferty w zalakowanych kopertach, a zwycięzcą jest ten, który złoży najlepszą
ofertę. Przetarg pisemny jest przykładem aukcji statycznej, tj. takiej, w przypadku
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, tekst jednolity Dz.U.
z 2007 r. nr 223, poz. 1655 z późniejszymi zmianami określa dopuszczalne formy przeprowadzania
przetargów w przypadku zamówień publicznych. W większości przypadków jest to forma aukcyjna
(mimo że sama ustawa rozumie przez to pojęcie co innego), aczkolwiek w określonych przypadkach dopuszczalny jest wybór wykonawcy w drodze negocjacji, której to formy do mechanizmów
aukcyjnych się nie zalicza. Oczywiście w przypadku przetargów niepodlegających Prawu zamówień publicznych nabywcy mają dowolność w kwestii zasad wyboru podmiotu, z którym zawrą
transakcję.
1
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której uczestnicy składają swoje oferty jednorazowo, nie znając ofert złożonych
przez konkurentów. Coraz częściej można też się jednak spotkać z organizacją
przetargów w drodze dynamicznej licytacji, których rosnąca popularność wiąże
się z upowszechnieniem Internetu i możliwością przeprowadzenia licytacji za
pośrednictwem platform do e-przetargów2.
Podręczniki z teorii aukcji opisują mechanizmy aukcyjne dla przypadku aukcji, w których kilku nabywców rywalizuje o określone dobro sprzedawane przez
pewnego sprzedawcę. Zwycięzcą jest ten, który zaproponuje najwyższą cenę.
W przypadku przetargów mechanizmy te muszą być odwrócone, ponieważ celem
przeprowadzającego przetarg nabywcy jest uzyskanie ceny jak najniższej, a nie
jak najwyższej. Klasyczna teoria aukcji problemem zastosowania aukcji w przypadku przetargów się nie zajmowała, wychodząc z założenia, że wszelkie wnioski i twierdzenia ze zwykłych aukcji wystarczy w przypadku przetargów jedynie
odwrócić. Istnieją jednak co najmniej dwa powody, dla których zajmowanie się
analizą własności mechanizmów aukcyjnych w przypadku przetargów wnosi coś
do teorii aukcji.
Po pierwsze zauważmy, że odwrócenie wniosków z klasycznej teorii aukcji
jest możliwe jedynie w przypadku przetargów jednokryterialnych, czyli takich,
w których cena jest jedynym kryterium branym pod uwagę przy wyborze zwycięzcy. Bardzo wiele przetargów ma jednak charakter wielokryterialny; oprócz
ceny nabywca zwraca uwagę na takie kryteria jak szeroko rozumiana jakość, czas
wykonania, czas dostawy itp. W takich przypadkach pojawiają się zupełnie nowe
problemy, nieuwzględniane w klasycznej teorii aukcji.
Po drugie, w praktyce przetargów ich organizatorzy stosują bardzo wiele modyfikacji klasycznych reguł aukcyjnych. Modyfikacje te sprawiają, że używają
oni w istocie nowych mechanizmów aukcyjnych, których własności są zupełnie
nieznane. Przedmiotem badań w niniejszym artykule jest właśnie analiza kilku
takich niestandardowych form aukcyjnych. Oczywiście formy te można byłoby
stosować również w normalnych aukcjach sprzedażowych, jednak ponieważ
najczęściej można się z nimi spotkać w przypadku przetargów, zatem dla tego
właśnie przypadku (przetargów jednokryterialnych) będą one analizowane.
W szczególności analizie poddane zostaną 3 spotykane w praktyce modyfikacje przetargu pisemnego nazwane tu: przetargiem pisemnym z dodatkowymi
negocjacjami, przetargiem pisemnym z możliwością dodatkowych negocjacji
oraz niezobowiązującym przetargiem pisemnym. Pierwsze dwie dotyczą następującej sytuacji. Organizator przetargu ogłasza, że dokona wyboru na podstawie
Jak już wspomniano, w Polsce pojęcie aukcji jest często błędnie utożsamiane właśnie z tego
typu dynamiczną licytacją. Utożsamienie takie wprowadzone jest również w Prawie zamówień
publicznych, gdzie licytacja ta nazwana jest aukcją elektroniczną. Jednak z punktu widzenia teorii
aukcji jest to tylko jeden z wielu możliwych mechanizmów, który znany jest pod nazwą aukcji
angielskiej.
2

258

Paweł Kuśmierczyk

wyników przetargu pisemnego. Jednak po zebraniu wszystkich ofert, zamiast
ogłosić zwycięzcę przetargu, daje jeszcze możliwość poprawienia swojej oferty
(czyli przebicia konkurenta) uczestnikowi, który złożył drugą najniższą ofertę.
Gdyby ten się na to zdecydował, możliwość przebicia oferty konkurenta otrzymuje jeszcze uczestnik, który zaproponował początkowo najniższą cenę. I tak
dalej, negocjacje tego typu będą trwały tak długo, aż któryś z uczestników się
wycofa. Z punktu widzenia teorii aukcji jest więc tak, jak gdyby dwóch najlepszych uczestników z pierwszej rundy (przetargu pisemnego) zostało zaproszonych do drugiej rundy, w której toczy się między nimi dynamiczna licytacja
z ceną startową, będącą najniższą ceną zaproponowaną w pierwszym etapie.
W analizach uwzględnione są dwa warianty tego mechanizmu: jeden, w którym
do dodatkowych negocjacji dochodzi zawsze i drugi, w którym są one opcjonalne (decyzja należy do organizatora). Poniższe definicje określają formalnie
reguły obu mechanizmów.
Przetarg pisemny z dodatkowymi negocjacjami jest mechanizmem dwuetapowym. Pierwszy etap ma formę przetargu pisemnego. Uczestnicy, którzy
złożą w etapie pierwszym dwie najniższe oferty, przechodzą do etapu drugiego,
który przeprowadzany jest w formie aukcji angielskiej (malejącej licytacji). Za
cenę wywoławczą w drugim etapie przyjmuje się najniższą cenę z etapu pierwszego, przyjmując automatycznie, że uczestnik, który złożył ją w pierwszym etapie, zaczyna od niej licytację w drugim etapie. Mechanizm ten będzie oznaczany
skrótem PDN.
Przetarg pisemny z możliwymi dodatkowymi negocjacjami jest modyfikacją mechanizmu PDN. Po zebraniu ofert w pierwszym etapie organizator
ma możliwość wyboru: albo ogłasza zwycięzcę, albo przeprowadza etap drugi,
przebiegający na identycznych zasadach jak w przypadku PDN. Mechanizm ten
będzie oznaczany skrótem PMN.
W praktyce dość często można się też spotkać z sytuacją, w której organizator
przetargu po zebraniu wszystkich ofert w przetargu pisemnym nie decyduje się
wyłonić zwycięzcy. Ogłasza on publicznie, jaka była najniższa zaproponowana
cena, a następnie uruchamia nową procedurę aukcyjną, którą może być (choć nie
musi) ponownie przetarg pisemny. Na potrzeby niniejszego artykułu zdefiniujemy
ten mechanizm następująco.
Niezobowiązujący przetarg pisemny jest procedurą, w której w organizator
ma możliwość zakończenia aukcji po pierwszym etapie lub uruchomienia drugiego etapu. Pierwszy etap ma formę przetargu pisemnego. Po jego zakończeniu
organizator ogłasza publicznie, jaka była najniższa zaproponowana cena i albo
kończy aukcję, albo unieważnia pierwszy etap i prosi uczestników o ponowne,
tym razem ostateczne, zaproponowanie cen w przetargu pisemnym. Najniższa
cena z pierwszego etapu nie odgrywa żadnej roli przy wyborze zwycięzcy w drugim etapie. Mechanizm ten będzie oznaczany symbolem NP.
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Opisane mechanizmy aukcyjne porównane zostaną z klasycznym przetargiem
pisemnym (oznaczanym symbolem PP), przy uwzględnieniu dwóch kryteriów
porównawczych: optymalności i efektywności.

2. Kryteria porównawcze: optymalność i efektywność
Istnienie wielu mechanizmów aukcyjnych sprawia, że istotnej roli nabiera
porównanie ich własności. W teorii aukcji bada się przede wszystkim dwie z nich
– optymalność i efektywność, stąd też na nich skupimy się w tym artykule, mimo że
w rzeczywistości organizatorzy aukcji mogą też zwracać uwagę na inne własności3.
Optymalność wiąże się z poziomem ceny, którą kończy się aukcja. Tak zwana
optymalna aukcja to taka, która prowadzi do najniższego (oczekiwanego) poziomu
cen. Kryterium to ma podstawowe znaczenie dla nabywców; zasadniczym celem
organizacji przetargu (jednokryterialnego) jest bowiem obniżenie kosztów zawarcia transakcji. Problem optymalności mechanizmów aukcyjnych analizowany był
przez R.B. Myersona4 oraz J.G. Rileya i W.F. Samuelsona5, którzy niezależnie
podali konstrukcję optymalnej aukcji. Konstrukcja podana przez wymienionych
autorów pozwala wyliczyć maksymalny oczekiwany zysk organizatora aukcji.
Trzeba jednak zauważyć, że konstrukcja ta wylicza jedynie teoretyczny poziom
maksymalnego zysku. W praktyce poziom ten może być różny (wyższy lub niższy),
np. ze względu na fakt silnej awersji do ryzyka uczestników, asymetrie informacji
czy irracjonalność6. Stosowaną miarą optymalności mechanizmu aukcyjnego jest
zwykle porównanie poziomu osiągniętych cen (lub zysków) z poziomem cen (lub
zysków) wynikających z zastosowania optymalnej aukcji.
Jednak wykorzystanie tej miary w opisywanych w tej pracy eksperymentach
było niemożliwe, głównie ze względu na to, że koszty uczestników generowane
były z rozkładu normalnego, dla którego wyprowadzenie wzoru na oczekiwany
(maksymalny) poziom zysków było (w ogólnym przypadku) niewykonalne7.
Innymi istotnymi własnościami mechanizmów aukcyjnych mogą być: przejrzystość reguł,
odporność na zmowę czy szybkość przeprowadzenia (szczególnie istotna w przypadku złożonych
aukcji wielokryterialnych).
4
R.B. Myerson, Optimal auction design, „Mathematics of Operations Research” 1981, vol. 6,
s. 58-73.
5
J.G. Riley, W.F. Samuelson, Optimal auctions, „American Economic Review” 1981, vol. 71,
s. 381-392.
6
Zarówno w pracy Myersona, jak i w pracy Rileya i Samuelsona przyjęto założenie, że
uczestnicy aukcji mają pełną wiedzę o rozkładzie wartości dobra dla pozostałych uczestników oraz
maksymalizują wartość oczekiwaną swoich zysków.
7
Konieczne byłoby obliczenie całki z n-tej potęgi dystrybuanty rozkładu normalnego.
Trudności te sprawiają, że w większości eksperymentów aukcyjnych wartości dobra dla uczestników
3
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Wobec powyższego nie badano, jak duży procent maksymalnej nadwyżki udało
się nabywcy osiągnąć, a ograniczono się jedynie do porównania optymalności
analizowanych czterech mechanizmów. Ponieważ w różnych eksperymentach
były czasem używane różne zestawy danych (generowane z rozkładów normalnych o różnych parametrach), stąd w celu zapewnienia porównywalności wyników za najlepszą miarę optymalności mechanizmu uznano miarę µ, zdefiniowaną
następująco:
µ = c – k1:N ,

(1)

gdzie c jest ceną zawarcia transakcji, a k1:N – najniższym poziomem kosztów
uczestników.
Miara µ bada poziom marży ponad minimalny koszt. Ponieważ żadnemu
z uczestników nie opłaca się zaproponowanie ceny niższej od kosztów, zatem najniższym poziomem ceny, jakim może się zakończyć aukcja, jest c = k1:N ; wówczas
miara µ przyjęłaby wartość 0. Generalnie im niższa wartość marży µ, tym lepszy
(bardziej optymalny) mechanizm.
Drugim istotnym czynnikiem branym pod uwagę przy analizie mechanizmów
aukcyjnych jest ich efektywność. Aukcja jest efektywna wówczas, gdy maksymalizuje łączny poziom nadwyżki nabywcy i sprzedawcy. Ponieważ w przypadku
aukcji możliwe są dowolne transfery nadwyżki (za pomocą ceny), więc tak rozumiana efektywność jest tożsama z efektywnością w sensie Pareto. Łatwo wykazać, że w przypadku aukcji jednokryterialnych aukcja jest efektywna wtedy i tylko wtedy, gdy transakcja zawarta jest z firmą o najniższych kosztach produkcji8.
Efektywność Pareto mierzy się najczęściej jako odsetek zrealizowanej nadwyżki. Łączna nadwyżka nabywcy i sprzedawcy wynosi:
TS = (cmax – c) – (c – ki) = cmax – ki ,

(2)

gdzie cmax jest ceną maksymalną (nabywcy nie opłaca się zawarcie transakcji po
wyższej cenie), a ki to koszty produkcji zwycięzcy aukcji.
Stąd miarą efektywności jest:
(3)
Wartością maksymalną miary jest 1. Jest ona osiągana, gdy transakcja zawarta zostanie z uczestnikiem o najniższych kosztach. Jak łatwo zauważyć, cena
losuje się z rozkładu jednostajnego, dla którego przekształcenia algebraiczne są znacznie prostsze.
Powody, dla których w niniejszej pracy zdecydowano się na użycie rozkładu normalnego, zostaną
opisane w dalszej części.
8
Zob. P. Kuśmierczyk, Economic efficiency as one of the main objectives of auction design,
„Research Papers of Wroclaw University of Economics” No. 136, Economics 9. Macroeconomics,
ed. M. Noga, Publishing House of Wroclaw University of Economics, Wrocław 2010, s. 73-82.
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zawarcia transakcji nie ma żadnego wpływu na poziom efektywności (a jedynie
na wysokość podziału nadwyżki między sprzedawcę i nabywcę).
Inną spotykaną w literaturze miarą jest efektywność alokacyjna, mierzona
jako odsetek transakcji zakończonych zwycięstwem uczestnika o najniższych
kosztach. W przypadku aukcji jednokryterialnych aukcja efektywna alokacyjnie zawsze będzie efektywna w sensie Pareto, jednak w przypadku aukcji
wielokryterialnych nie musi to już być prawdą. Transakcja może zostać zawarta
z najlepszym uczestnikiem (czyli być efektywna alokacyjnie), ale może on nie
zaproponować najlepszych warunków (zestaw parametrów jakościowych nie
maksymalizuje łącznej nadwyżki z transakcji), przez co transakcja nie będzie
efektywna w sensie Pareto. Efektywność alokacyjna wydaje się miarą gorszą
niż miara zdefiniowana wzorem (3), ponieważ może nieco wypaczać wnioski
dotyczące efektywności mechanizmu. Przykładowo, jeśli transakcja zawarta
zostałaby z producentem o kosztach o 1 grosz wyższych niż najniższe koszty, to
z alokacyjnego punktu widzenia byłaby nieefektywna, jednak w rzeczywistości
nie wiąże się z tym tak naprawdę żadna realna strata. Stąd odsetek zrealizowanej
nadwyżki, dany wzorem (3), wydaje się miarą, która mówi więcej o efektywności danego mechanizmu.
Efektywność mechanizmów aukcyjnych jest bez wątpienia kryterium bardziej znaczącym w przypadku aukcji publicznych niż prywatnych, w tym drugim
przypadku bowiem nabywcom zależy przede wszystkim na uzyskaniu niskich
cen (czyli optymalności). W przypadku aukcji publicznych celem organizatora
(np. rządu) jest rozwój całej gospodarki, dobre funkcjonowanie rynku itp., dlatego efektywność odgrywa dużo większą rolę. Tym niemniej w dłuższym okresie
efektywność ma znaczenie również w przypadku aukcji prywatnych, zwiększa
bowiem konkurencyjność i stąd jest bardzo ważnym kryterium w analizach ekonomicznych9.

3. Wykorzystanie eksperymentów laboratoryjnych
w analizie mechanizmów aukcyjnych
Eksperymenty laboratoryjne są już od wielu lat jedną z uznanych metod
prowadzenia badań naukowych w ekonomii10. W przypadku badań poświęconych optymalności i efektywności mechanizmów aukcyjnych eksperymenty są
Zob. P. Kuśmierczyk, Economic efficiency…, w której przeprowadzona jest szersza dyskusja
na temat znaczenia efektywności mechanizmów aukcyjnych.
10
Por. F. Guala, The Methodology of Experimental Economics, Cambridge University Press,
Cambridge 2005.
9
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w praktyce jedyną możliwą metodą badań empirycznych. Jak wynika z analiz
przeprowadzonych w poprzednim punkcie, dla określenia efektywności i optymalności aukcji niezbędna jest wiedza o poziomie kosztów uczestników, w tym
w szczególności o poziomie najniższych kosztów na rynku, która jest w normalnych warunkach nie do uzyskania. Co więcej, w celu porównania różnych
mechanizmów trzeba byłoby dysponować danymi empirycznymi z aukcji przeprowadzonych w porównywalnych warunkach (identyczne dobro, porównywalny
poziom konkurencji itp.), co w praktyce jest również bardzo trudne11. Eksperymenty laboratoryjne rozwiązują wszystkie te problemy. Zapewniają organizatorowi kontrolę nad wszystkimi istotnymi elementami aukcji oraz porównywalność
uzyskanych wyników12.
Na potrzeby analiz opisywanych w niniejszym artykule, przeprowadzono eksperymenty laboratoryjne, w których wzięło udział 82 studentów piątego roku Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Eksperymenty te były częścią kursu
„Aukcje i przetargi”, a osiągane przez studentów zyski miały wpływ na końcową
ocenę z przedmiotu, co pozwoliło na uzyskanie silnej motywacji, bez konieczności wypłacania wynagrodzeń pieniężnych13. W związku z pewnymi problemami
technicznymi nie wszystkie wyniki eksperymentów mogły być wykorzystane do
analiz, co ogranicza dość istotnie zakres analiz statystycznych opisanych w tym
artykule14. Eksperymenty te zostaną w przyszłości powtórzone dla uzupełnienia/
/uwiarygodnienia wyników.
Każdy z uczestników eksperymentu poinformowany został, że bierze udział
w serii przetargów, o precyzyjnie opisanych regułach, różniących się bądź to
mechanizmem, bądź też wielkością konkurencji. Koszty każdego z uczestników
losowane były niezależnie z rozkładu normalnego o podanych parametrach.
W specyficznych sytuacjach aukcji odbywających się systematycznie, w przypadku których
dostępnych jest wiele danych i stosowane były różne mechanizmy, przeprowadzenie takich badań
można sobie teoretycznie wyobrazić. Jednak dla analizy efektywności i optymalności nieformalnych
mechanizmów, które są przedmiotem badań w tej pracy, eksperymenty pozostają jedyną ścieżką.
12
Więcej o korzyściach z wykorzystania eksperymentów w przypadku analizy mechanizmów
aukcyjnych patrz: P. Kuśmierczyk, Wykorzystanie eksperymentów do badania efektywności
systemów aukcyjnych, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, nr 64,
„Ekonomia 1”, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2009,
s. 97-107.
13
Osiągane przez studentów zyski z kilku eksperymentów (nazwanych symulacjami), w których brali udział, były sumowane przez cały semestr i zapisywane na ich kontach jako „dolary
symulacyjne”. Za te „pieniądze” mogli oni na koniec semestru „kupować” sobie ocenę końcową na
przeprowadzonej przez prowadzącego zajęcia aukcji ocen.
14
Problemy techniczne wiązały się z wykorzystywaną na potrzeby eksperymentu komercyjną
platformą e-przetargową, która niestety zawiesiła się w kluczowym momencie, przez co utracono
dużą część danych, w tym w szczególności danych dotyczących mechanizmów dynamicznych,
takich jak aukcja holenderska czy aukcja japońska. Aukcje statyczne były najbardziej odporne na
tego typu błędy i dlatego ostatecznie to właśnie one opisywane są w niniejszej pracy.
11
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Rozkładem normalnym, zamiast bardziej standardowym w przypadku tego typu
eksperymentów rozkładem jednostajnym, posłużono się, ponieważ wydawał się
on bardziej zgodny z intuicją, dotyczącą tego, jak w rzeczywistości rozkładają się
koszty producentów na rynku. W rozkładzie jednostajnym przyjmuje się, że każda
wartość z określonego przedziału jest równie prawdopodobna, a wartość minimalnie większa lub mniejsza niż granice przedziału jest już niemożliwa. Wydaje
się to niezbyt odpowiadać rzeczywistości. Przy założeniu braku asymetryczności
na rynku (a taki przypadek był analizowany) koszty powinny raczej rozkładać
się w okolicach pewnej oczekiwanej wartości rynkowej, a prawdopodobieństwo
odchyleń powinno być odwrotnie proporcjonalne do ich wielkości. Warunki te
spełnione są w przypadku rozkładu normalnego.
Celem uczestnika była zawsze maksymalizacja zysku. Uczestnicy musieli
od razu zaproponować swoje strategie w każdym z przetargów, tak więc nie
mieli możliwości uczenia się na podstawie wyników z wcześniejszych przetargów15. W zależności od wariantu eksperymentu uczestnicy byli bądź informowani o liczbie konkurentów, bądź też znali jedynie przedział, z którego liczba
ta pochodzi.

4. Wyniki eksperymentów
Opisane w niniejszym rozdziale konkluzje, oparte na wynikach testów statystycznych, mają charakter wstępny i wymagają dalszych badań. W związku ze
względnie niewielką liczbą danych16, średnia arytmetyczna, która zależy silnie od
wartości skrajnych, jest mało wiarygodną miarą położenia. Wobec powyższego
przy porównywaniu różnych mechanizmów aukcyjnych opierano się na testach
równości mediany, a nie średniej arytmetycznej. Stosowanym testem był każdorazowo test U-Manna-Whitneya, w którym hipotezą zerową jest, że parametry
położenia (mediany) w dwóch rozważanych populacjach są sobie równe17.
15
Dotyczy to aukcji statycznych. Rozwiązanie takie przyjęto, ponieważ studenci dysponowali
już pewną podstawową wiedzą z zakresu teorii aukcji, stąd można było wierzyć, że nie będą mieli
problemu ze zrozumieniem zasad aukcji. Ponadto na wykładzie mieli możliwość zadawania pytań
dotyczących reguł aukcyjnych. Być może jednak w niektórych przypadkach było to założenie
zbyt optymistyczne. Ponadto, dzięki obserwacji zachowania innych uczestników, w przypadku
powtórzeń mogliby oni zmodyfikować swoje strategie. Odpowiedź na pytanie, czy istotnie miałoby
to miejsce, przyniosą wyniki powtórzonych eksperymentów, których przeprowadzenie planowane
jest w najbliższym czasie.
16
Na przykład jeśli w danym wariancie eksperymentu uczestniczyło 40 studentów, a przetargi
były 4-osobowe, to liczba danych dotyczących końcowych cen wyniosła tylko 10.
17
Zob. Cz. Domański, Statystyczne testy nieparametryczne, PWE, Warszawa 1979.
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4.1. Przetarg pisemny z dodatkowymi negocjacjami (PDN)
Z teoretycznego punktu widzenia optymalną strategią uczestnika przetargu pisemnego z dodatkowymi negocjacjami jest zaproponowanie w pierwszej rundzie
ceny maksymalnej (lub minimalnie mniejszej od maksymalnej)18. Jednak wyniku
takiego trudno oczekiwać w rzeczywistości. Oczekiwanym zachowaniem badanych jest proponowanie w pierwszej rundzie, z uwagi na dodatkową rundę negocjacji, ceny wyższej niż w przetargu pisemnym (hipoteza 1), natomiast poziom
ceny końcowej jest nieoczywisty, ponieważ ma na niego wpływ kilka czynników.
Ponieważ dodatkowe negocjacje wprowadzane są jako element dodatkowy, który
ma poprawiać wynik (obniżać cenę), więc jako oczekiwany wynik przyjmijmy,
że końcowa cena w PDN jest niższa niż w PP (hipoteza 2). Ponadto PDN, dzięki
elementowi dodatkowych negocjacji, powinien okazać się bardziej efektywny
(hipoteza 3).
Na potrzeby hipotezy 1 porównano poziomy marż (różnic między ceną
a kosztami) proponowanych przez uczestników w PP i w pierwszej rundzie
PDN. Wyniki te porównano w dwóch przypadkach: dla przetargu o znanej liczbie
(4) uczestników i dla przetargu o nieznanej liczbie (ale również wynoszącej 4)
uczestników. Tabela 1 przedstawia wartości median marż oraz wyniki testu U.
Tabela 1. Porównanie poziomu cen w PP i pierwszej rundzie PDN
Liczba uczestników

PP

PDN

Test U

Znana (4)

2,38

2,47

odrzucić H0 przy α = 0,01

Nieznana (4)

2,01

2,70

odrzucić H0 przy α = 0,01

Jak widać, wyniki testów dają podstawy do odrzucenia hipotezy o równości
cen na rzecz hipotezy, że średnia cena proponowana w pierwszej rundzie PDN jest
rzeczywiście wyższa niż w przypadku PP (czyli zgodnie z hipotezą 1)19.
W celu zbadania prawdziwości hipotezy 2 porównano wartości miary (zgodnie ze wzorem 1) w tych samych co poprzednio przypadkach (tab. 2).

Zob. P. Kuśmierczyk, First-price sealed-bid auction with additional price negotiations:
Theoretical analyses and results of experiments, w: Global Challenges and Policies of the European
Union – Consequences of the „New Member States”, ed. M. Piotrowska, L. Kurowski, „Research
Papers of Wrocław University of Economics”, Publishing House of Wroclaw University of
Economics, Wroclaw 2009, s. 269-277.
19
W przypadku tych testów liczebności prób były duże, ponieważ brano pod uwagę ceny
proponowane przez wszystkich uczestników. Dzięki temu nawet na pozór nieznaczne różnice
w wynikach okazują się statystycznie istotne. Liczebności są natomiast dużo niższe w przypadku
analiz cen końcowych i dlatego tam odrzucenie hipotezy zerowej w teście U jest trudniejsze.
18
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Tabela 2. Porównanie końcowych cen w PP i PDN
Liczba uczestników

PP

PDN

Test U

Znana (4)

3,45

3,16

brak podstaw do odrzucenia H0

Nieznana (4)

5,23

3,67

odrzucić H0 przy α = 0,05

Wyniki testów częściowo potwierdzają hipotezę 2; różnice w cenach końcowych w drugim przypadku są istotne statystycznie. W pierwszym przypadku cena
końcowa w PDN jest również niższa niż w PP, jednak ze względu na małą próbę
różnica nie jest wystarczająco duża, by były podstawy do odrzucenia hipotezy
o równości cen.
Ze względu na niewielką liczbę danych nie ma możliwości przeprowadzenia
wiarygodnych analiz porównawczych poziomów efektywności. Problem bowiem
w tym, że przy niewielkiej liczbie danych dotyczących końcowych cen poziom
nieefektywności zależy często od decyzji jednego lub dwóch uczestników. Wobec
powyższego w tabeli 3 podano jedynie w charakterze ilustracji uzyskane wartości
Tabela 3. Porównanie efektywności w PP i PDN (w %)
Liczba
uczestników
Znana (4)
Nieznana (4)

Procent zrealizowanej nadwyżki

Efektywność alokacyjna

PP

PDN

PP

PDN

95,4

98,2

62,5

90,9

100,0

97,4

100,0

83,3

miar efektywności; nie zdecydowano się jednak na badanie istotności różnic między nimi, wychodząc z założenia, że na podstawie tak szczątkowych danych i tak
nie sposób wyciągnąć wiarygodnych konkluzji.
4.2. Przetarg pisemny z możliwymi dodatkowymi negocjacjami (PMN)
W przypadku gdy dodatkowe negocjacje są mniej pewne, uczestnicy powinni charakteryzować się mniejszą skłonnością do podejmowania ryzyka (nie ma
pewności, czy będzie jeszcze szansa ewentualnego przebicia konkurenta w dodatkowych negocjacjach). W konsekwencji w pierwszym etapie PMN oczekiwalibyśmy niższych cen niż w PDN (hipoteza 4). Końcowa cena zależeć będzie od
tego, czy dodatkowe negocjacje się odbędą czy nie. Jeśli tak, to oczekiwalibyśmy,
że końcowe ceny w PMN będą niższe niż w PDN, co jest konsekwencją hipotezy 4 (hipoteza 5). Z uwagi na większą presję na oferowanie cen zbliżonych do
kosztów, PMN powinien być również bardziej efektywny niż PDN (hipoteza 6).
Przeprowadzone eksperymenty umożliwiły porównanie wyników w przypadku
przetargu o nieznanej liczbie uczestników. W przypadku mechanizmu PMN po
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zebraniu ofert w pierwszej rundzie, organizator ogłosił, że dodatkowe negocjacje
jednak zostaną przeprowadzone.
Tabela 4. Porównanie poziomu cen w pierwszej rundzie PMN i PDN
Liczba uczestników
Nieznana (4)

PMN

PDN

Test U

2,29

1,8

brak podstaw do odrzucenia H0

Wyniki te nie potwierdzają hipotezy 4. Brak jest statystycznych podstaw do
uznania, że ceny proponowane w pierwszych rundach PMN i PDN różnią się od
siebie20. Konsekwencją takiego zachowania uczestników w pierwszej rundzie są
również końcowe ceny uzyskane w PMN (tab. 5).
Tabela 5. Porównanie poziomu końcowych cen w PMN i PDN
Liczba uczestników
Nieznana (4)

PMN

PDN

Test U

2,41

2,18

brak podstaw do odrzucenia H0

Końcowe ceny w przypadku niepewnych negocjacji są wyższe niż w przypadku pewnych negocjacji, co jest niezgodne z hipotezą 5. Różnice w wynikach
są jednak nieistotne statystycznie. Na obecnym etapie badań trudno o jednoznaczne stwierdzenie, jakie są przyczyny innego niż oczekiwane zachowania badanych w PMN. Powodem może być niezrozumienie przez badanych reguł PMN
Tabela 6. Porównanie efektywności PMN i PDN
Liczba
uczestników
Nieznana (4)

Procent zrealizowanej nadwyżki

Efektywność alokacyjna

PMN

PDN

PMN

PDN

100%

98,04%

100%

72,2%

bądź ich skłonność do ryzyka. Dla ilustracji tabela 6 podaje jeszcze wartości
miar efektywności. Niższa efektywność PDN wydaje się raczej przypadkowym
wynikiem.
4.3. Niezobowiązujący przetarg pisemny (NP)
Po zebraniu wszystkich ofert w pierwszym etapie niezobowiązującego
przetargu organizator ujawnił, jaka była najniższa złożona cena. Równocześnie
stwierdził jednak, że cena ta go nie satysfakcjonuje i ogłosił jeszcze jeden przetarg
pisemny, tym razem ostateczny. Brak jest jednoznacznych przesłanek do stwierCo gorsza, ceny proponowane w pierwszej rundzie PMN są wyższe (a nie niższe) niż ceny
proponowane w pierwszej rundzie PDN. Na szczęście różnice te są nieistotne statystycznie.
20

Eksperymentalne badanie poziomu cen i efektywności wybranych mechanizmów aukcyjnych

267

dzenia, czy tego typu postępowanie powinno prowadzić do obniżki cen, wszystko
zależy bowiem od przyjętej przez uczestników NP strategii. Jako hipotezy badawcze przyjmijmy, że cena proponowana w pierwszej rundzie NP będzie niższa niż
w PP (hipoteza 7), cena końcowa po drugiej rundzie również będzie niższa (hipoteza 8), oraz że zwiększona presja na obniżkę cen (proponowanie niższych marż)
w przypadku procedury NP zwiększy efektywność aukcji (hipoteza 8). Tabela 7
przedstawia wynik testu U, porównującego ceny w pierwszej rundzie NP i PP.
Tabela 7. Porównanie poziomu cen w PP i pierwszej rundzie NP
Liczba uczestników
Nieznana (4)

PP

NP

Test U

2,01

2,42

brak podstaw do odrzucenia H0

Jak widać, ceny proponowane w pierwszym etapie niezobowiązującego
przetargu są nieco wyższe niż w przetargu pisemnym (przeciwnie do postulatu
zawartego w hipotezie 7), jednak różnice te są nieistotne statystycznie. Zachowanie badanych w pierwszym etapie NP nie jest jednak aż tak ważne, jak poziom
końcowych cen, osiągniętych dzięki powtórzeniu przetargu. Wyniki końcowe
pokazuje tabela 8.
Tabela 8. Porównanie poziomu ostatecznych cen w PP, PDN i NP
Liczba uczestników
Nieznana (4)

PP

PDN

NP

Test U

5,23

3,67

1,79

PP vs NP: odrzucić H0 przy α = 0,01
PDN vs NP: brak podstaw do odrzucenia H0

Procedura niezobowiązującego przetargu okazała się skutkować zdecydowanie niższymi cenami końcowymi i to nie tylko w porównaniu z przetargiem
pisemnym, ale również w porównaniu z przetargiem pisemnym z dodatkowymi
negocjacjami (choć w tym przypadku różnica nie jest statystycznie istotna). Efekt
ten spowodowany był tym, że większość uczestników w powtórzonym przetargu
zaoferowała ceny niższe niż w pierwszym etapie. Mediana marży proponowanej
w drugim etapie NP wyniosła zaledwie 0,71. Oczywiście takie obniżenie marży
jest w dużej mierze wypadkową zachowania tych uczestników, którzy widząc, że
ich koszty są znacznie wyższe niż najniższa cena zaproponowana w pierwszym
etapie nie mieli specjalnego wyjścia i schodzili z marżą do zera. Zachowanie tych
uczestników nie miało jednak żadnego znaczenia dla końcowej ceny. Najistotniejsze, że również uczestnicy, którzy zaproponowali najniższe ceny w pierwszym
etapie zdecydowali się w drugim etapie w większości na obniżkę cen. Mediana
zmiany ceny w tej grupie wyniosła -0,5 (czyli połowa z tych, którzy zgłosili najniższe ceny w pierwszej rundzie obniżyła cenę w drugiej rundzie o co najmniej
0,5). Natomiast na podwyżkę ceny w tej grupie zdecydowało się 20% badanych
(4 osoby na 20).
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Porównanie efektywności przedstawia tabela 9.
Tabela 9. Porównanie efektywności PP i NP
Liczba
uczestników
Nieznana (4)

Procent zrealizowanej nadwyżki

Efektywność alokacyjna

PP

NP

PP

NP

100%

99,3%

100%

73,68%

Wyniki te zdają się sugerować niską efektywność NP (w porównaniu z PP),
jednak 100% efektywność PP jest wynikiem raczej przypadkowym (patrz dane
w tab. 3) i trudno traktować ją jako realną miarę efektywności tej procedury.

Podsumowanie
Opisane w niniejszym artykule wstępne wyniki pokazały, że warto poświęcić
czas badaniom optymalności i efektywności niestandardowych mechanizmów aukcyjnych. Choć na podstawie tak ograniczonej liczby danych nie sposób pokusić
się o ostateczne wnioski, to widać, że są podstawy by wierzyć, że modyfikacje
standardowego mechanizmu przetargu pisemnego mogą mieć sens z punktu widzenia nabywcy, pozwalając uzyskać istotnie niższe ceny końcowe. Wnioski takie
można wyciągnąć z eksperymentów poświęconych przetargowi z dodatkowymi
negocjacjami (zob. tab. 2), a szczególnie z eksperymentów poświęconych niezobowiązującemu przetargowi pisemnemu (zob. tab. 8), który okazał się procedurą
prowadzącą do zdecydowanie najniższych cen.
Rzecz jasna na większość pytań wciąż brak ostatecznych odpowiedzi. Dotyczy to w szczególności procedury PMN czy efektowności analizowanych mechanizmów. Trudno też w tym momencie powiedzieć, czy uzyskane wyniki powtórzyłyby się, gdyby przetargi powtarzane były wielokrotnie, a ich uczestnicy mieli
możliwość uczenia się, dzięki obserwacji zachowania konkurentów. Kwestie te
będą przedmiotem dalszych badań eksperymentalnych, których przeprowadzenie
(na większą niż wcześniej skalę) planowane jest w najbliższym czasie.
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Fraktalna natura procesów gospodarczych

Streszczenie. Analiza wykładników Hursta ujawniła różnice wymiarów fraktalnych
przebiegów czasowych realnych, wartościowych i koniunkturalnych obserwacji procesów
gospodarczych Niemiec w okresie 1947-2010. Dzięki analizie falkowej ustalono (o ile
to było możliwe) punkty zwrotne w dynamice badanych szeregów czasowych. Wartości
wykładników Hursta zmieniały się wraz ze zmianą dynamiki przebiegów czasowych. Dla
wszystkich szeregów oraz ich podokresów ustalono ich strukturę harmoniczną, wykorzystując metodę analizy spektralnej. Pozwoliło to zrekonstruować, metodą Packarda-Takensa, portrety fazowe szeregów czasowych. Portrety te wskazują, że procesy gospodarcze są
konfiguracją nieliniowych systemów chaotycznych.
Słowa kluczowe: wykładnik Hursta, analiza przeskalowanego zakresu R/S, wymiar
fraktalny, analiza spektralna, teoria chaosu, dziwny atraktor1

Wstęp
Ludwig von Mises w Ludzkim działaniu pisze: „Ekonomia nie jest – jak
wciąż powtarzają niedouczeni pozytywiści – zacofana, ponieważ nie posługuje
1

Definicje tzw. słów kluczowych znajdują się w załączniku.
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się metodami «ilościowymi». Ekonomia nie jest ilościowa i nie zajmuje się
mierzeniem, ponieważ nie bada wielkości stałych. Dane statystyczne na temat
zdarzeń gospodarczych są danymi historycznymi. Mówią o tym, co się wydarzyło
w niepowtarzalnym momencie historii. Zdarzenia fizyczne można interpretować
na podstawie wiedzy o stałych zależnościach, którą uzyskuje się za pomocą
eksperymentów. Zdarzeń historycznych nie da się w ten sposób interpretować.
Historyk może wymienić wszystkie czynniki, które złożyły się na znany skutek,
oraz wszystkie czynniki, które przeciwdziałały zaistnieniu tego skutku i mogły go
opóźnić lub złagodzić. Nie może on jednak ustalić metodą ilościową relacji między różnymi czynnikami składającymi się na określony skutek a ich ostatecznymi
rezultatami. Tego można dokonać tylko dzięki rozumieniu. Tylko za pomocą
rozumienia można przypisać każdemu z n czynników określony udział w powstaniu skutku P. Można powiedzieć, że zrozumienie jest w historii tym, czym
analiza ilościowa i pomiar w innych naukach”2. Argument braku stałych zależności w ekonomii nie jest bezpodstawny. Czy zatem ekonomiści mogą stosować
metody przejęte z nauk ścisłych? Jeżeli w ekonomii nie istnieją stałe, analogiczne
do stałych fizycznych w naukach przyrodniczych, to wszelkie próby eksperymentalnego ustalenia takich stałych zależności są skazane na niepowodzenie. Nie
można bowiem dowieść istnienia czegoś, co nie istnieje. Niematerialna natura
przedmiotu ekonomii wymusza zastosowania metod zasadniczo różnych od eksperymentów laboratoryjnych. Materiał empiryczny, jakim dysponują ekonomiści,
ma charakter historyczny. Czy jednak rejestrowane obserwacje są niepowtarzalne
i nieprzewidywalne? Czy może za pozorną zmiennością zjawisk ekonomicznych
kryją się względnie trwałe relacje i zależności? Czy następnie stopień zmienności
(niezmienności) relacji ekonomicznych poddaje się kwantyfikacji? Podważenie
argumentacji L. von Misesa wydaje się możliwe poprzez reinterpretację procesów
gospodarczych jako procesów samopodobnych (fraktalnych).

Analiza empiryczna
„Przestrzenna” analiza sygnałów dynamiki procesów gospodarczych dostarcza obrazu dziwnego atraktora ekonomicznych szeregów czasowych. Zastosowana poniżej metoda rekonstrukcji dziwnego atraktora nawiązuje do znanej metody Packarda-Takensa3. F. Takens dowiódł, że można zrekonstruować niektóre
2
L. von Mises, Ludzkie działanie. Traktat o ekonomii, przekład W. Falkowski, Wydawnictwo
Instytutu Ludwiga von Misesa, Warszawa 2007, s. 48.
3
Zob. I. Steward, Czy Bóg gra w kości? Nowa matematyka chaosu, Wydawnictwo Naukowe
PWN, Warszawa 1994, s. 214-217, 320-323; H.G. Schuster, Chaos deterministyczny. Wprowadzenie,
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1993, s. 126-128, 158.
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własności atraktora w przestrzeni fazowej, korzystając z pomiarów jednej zmiennej. Znajomość przebiegu czasowego jednej zmiennej wystarcza do odtworzenia
statycznych i dynamicznych własności dziwnego atraktora. Sposób rekonstrukcji
atraktora nie zależy od tego, jaki konkretnie proces jest obserwowany. W tym celu
tworzymy dwa dodatkowe (fikcyjne) szeregi obserwacji poprzez przesunięcie
czasowe analizowanego szeregu. Uzyskujemy zatem trójwymiarową przestrzeń
reprezentowaną przez szereg oryginalny i jego dwie kopie przesunięte (przyspieszone) odpowiednio o jeden i dwa okresy (obserwacje). Poszczególne punkty
przemieszczają się wraz z upływem czasu w przestrzeni. Idea tej pomysłowej
metody rekonstrukcji dziwnego atraktora pozwala pominąć zagadnienie jakościowej identyfikacji analizowanych zmiennych ekonomicznych. Na rysunkach 1-4
prezentujemy oryginalny szereg sinusoidy i jego trzy „portrety” fazowe.

Rys. 1. Przebieg sinusoidalny
(50 obserwacji)
Ź r ó d ł o: opracowanie własne w Gretl.

Rys. 3. Portret fazowy dziwnego atraktora
(przesunięcie: 10 okresów)
Ź r ó d ł o: opracowanie własne w Gretl.

Rys. 2. Portret fazowy dziwnego atraktora
(przesunięcie: 5 okresów)
Ź r ó d ł o: opracowanie własne w Gretl.

Rys. 4. Portret fazowy dziwnego atraktora
(przesunięcie: 25 okresów)
Ź r ó d ł o: opracowanie własne w Gretl.
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Metoda Packarda-Takensa umożliwia wyekstrahowanie chaotycznej dynamiki z danych eksperymentalnych. W tym celu analizie poddane zostały 22 szeregi
czasowe produkcji w ujęciu fizycznym i wartościowym, obrotów produkcji przemysłowej, eksportu i importu, zatrudnienia w przemyśle, bezrobocia, wolnych
miejsc pracy, cen dóbr przemysłowych, koniunktury w budownictwie i w przemyśle Niemiec w okresie 1947-2010 (w ujęciu miesięcznym).
Tabela 1. Szeregi czasowe gospodarki niemieckiej (dane miesięczne)
Symbol

Szereg czasowy

Okres

Liczba danych

Coal

Wydobycie węgla kamiennego (tys. t.)

1947-2010

759

Steel

Produkcja stali (tys. t.)

1949-2010

735

cement

Produkcja cementu (tys. t.)

1949-2010

735

electric

Produkcja energii elektrycznej (mln kwh)

1949-2010

735

Cars

Produkcja samochodów osobowych (tys.)

1949-2010

735

Prod

Produkcja przemysłowa ogółem

1949-2010

735

Inv

Produkcja dóbr inwestycyjnych

1949-2010

735

Row

Produkcja surowców i półproduktów

1949-2010

735

consum

Produkcja dóbr konsumpcyjnych

1949-2010

735

turn_n

Obroty nominalne przemysłu ogółem

1954-2010

666

turn_r

Obroty realne przemysłu ogółem

1954-2010

666

export

Wolumen eksportu

1949-2010

735

import

Wolumen importu

1949-2010

735

emploi

Zatrudnienie w przemyśle (tys.)

1949-2010

735

unemploy

Bezrobocie ogółem (tys.)

1949-2010

735

vacan

Wolne miejsca pracy (tys.)

1954-2010

667

cen_dyn

Dynamika cen dóbr przemysłowych (%)

1954-2010

667

pr_bud

Prognoza koniunktury w budownictwie

1967-2010

522

d_bud

Diagnoza koniunktury w budownictwie

1967-2010

522

pr_prz

Prognoza koniunktury w przemyśle

1969-2010

498

d_prz

Diagnoza koniunktury w przemyśle

1969-2010

498

pr_cen

Prognoza cen dóbr przemysłowych

1969-2010

498

Ź r ó d ł o: Wirtschaft und Statistik 1947-2010; Ifo-Institut 1967-2010.

Wszystkie dane (po przekształceniu na indeksy dynamiki, z wyjątkiem danych Ifo) zostały poddane procedurze miesięcznej korekty sezonowej w programie PASW Statistics 184 i nowe szeregi czasowe (zawierające trend cykliczny)
oznakowane zostały przez dodanie do symbolu oryginalnego szeregu czasowego
4

Nr seryjny kopii programu: 10143819.
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końcówki _tc. Szeregi te cechuje zmienna dynamika. Aby określić punkty zwrotne zmian dynamiki, wykorzystano analizę falkową (zaimplementowaną do toolbox’a Matlab’a5). Na poniższych wykresach wyróżnione zostały okresy przejściowe pomiędzy względnie jednorodnymi dynamikami. Punkty zwrotne wyznaczają
„igły” w detalach d1-d5.

Rys. 5. Analiza falkowa dynamiki produkcji energii elektrycznej
Ź r ó d ł o: obliczenia własne.

Rys. 6. Analiza falkowa dynamiki produkcji przemysłowej ogółem
Ź r ó d ł o: obliczenia własne.

5

License Number 265558 (Version R14).
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Rys. 7. Analiza falkowa dynamiki bezrobocia
Ź r ó d ł o: obliczenia własne.

Dla poszczególnych okresów przeprowadzono analizę spektralną. Pozwoliło
to prześledzić tendencje zmian w strukturze harmonicznej badanych szeregów
czasowych. Ponadto okazało się, że jedynie w przypadku dynamiki wydobycia
węgla kamiennego, prognozy i diagnozy koniunktury w budownictwie i w przemyśle oraz prognozy cen dóbr przemysłowych korekta sezonowa miała wpływ
na funkcję gęstości spektralnej. Struktura harmoniczna pozostałych szeregów nie
uległa zmianie. Poniższe wykresy (rys. 8, 9) są tego ilustracją.

Rys. 8. Analiza spektralna produkcji
energii elektrycznej (bez korekty)
Ź r ó d ł o: obliczenia własne.

Rys. 9. Analiza spektralna produkcji
energii elektrycznej (po korekcie)
Ź r ó d ł o: obliczenia własne.

Modyfikacja struktury harmonicznej szeregów czułych na korekcję sezonową polega na widocznym wzmocnieniu częstości niskich kosztem osłabienia
częstości wysokich w ogólnej dynamice danych szeregów. Niezmienna struktura
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harmoniczna pozostałych szeregów czasowych świadczy albo o nieobecności
składnika sezonowego w ich przebiegach albo o tym, że standardowe metody
korekcji sezonowej są (w przypadku indeksów łańcuchowych) mało efektywne.
Jeżeli chodzi o modyfikacje struktury harmonicznej badanych szeregów, można
zauważyć odwrotną zależność między udziałem niskich częstości a wykładnikiem
Hursta. Wskazane wyżej podobieństwo przebiegu funkcji gęstości spektralnej
szeregów „odpornych” na korekcję sezonową wiąże się ze zbliżonym wymiarem
fraktalnym (wykładnikiem Hursta6) szeregu przed i po korekcji sezonowej. Poniższe zestawienie wyraźnie na to wskazuje.
Tabela 2. Wykładniki Hursta szeregów dynamiki gospodarczej Niemiec
styczeń 1947 – czerwiec 2010
Symbol szeregu

Okres

Wykładnik Hursta

coal

01/1947 – 03/2010

0,143

coal_tc

01/1947 – 03/2010

0,384

01/1947 – 02/1985

0,484

03/1985 – 03/2010

0,356

steel

01/1949 – 03/2010

0,373

steel_tc

01/1949 – 03/2010

0,372

01/1949 – 10/1979

0,447

11/1979 – 03/2010

0,304

cement

01/1949 – 03/2010

0,301

cement_tc

01/1949 – 03/2010

0,295

01/1949 – 12/1963

0,146

01/1964 – 03/2010

0,270

electri

01/1949 – 03/2010

0,196

electri_tc

01/1949 – 03/2010

0,198

01/1949 – 10/1983

0,239

11/1983 – 03/2010

0,126

cars

01/1949 – 03/2010

0,360

cars_tc

01/1949 – 03/2010

0,359

01/1949 – 05/1984

0,340

06/1984 – 03/2010

0,285

prod

01/1949 – 03/2010

0,350

prod_tc

01/1949 – 03/2010

0,353

01/1949 – 10/1983

0,424

11/1983 – 03/2010

0,252

Wymiar fraktalny nie oznacza zawsze wykładnika Hursta, który jest jednym ze sposobów
liczenia takiego wymiaru.
6
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cd. tab. 2
Symbol szeregu

Okres

Wykładnik Hursta

inv

01/1949 – 03/2010

0,372

inv_tc

01/1949 – 03/2010

0,371

01/1949 – 11/1955

0,644

12/1955 – 06/1981

0,333

07/1981 – 03/2010

0,276

row

01/1949 – 03/2010

0,406

row_tc

01/1949 – 03/2010

0,409

01/1949 – 12/1999

0,409

01/2000 – 03/2010

0,207

consum

01/1949 – 03/2010

0,327

consum_tc

01/1949 – 03/2010

0,325

01/1949 – 06/1968

0,323

07/1968 – 03/2010

0,269

export

01/1949 – 03/2010

0,300

export_tc

01/1949 – 03/2010

0,304

01/1949 – 04/1957

0,291

05/1957 – 09/1995

0,131

10/1995 – 03/2010

0,252

import

01/1949 – 03/2010

0,324

import_tc

01/1949 – 03/2010

0,319

01/1949 – 04/1963

0,141

05/1963 – 05/1984

0,254

06/1984 – 03/2010

0,319

employ

01/1949 – 03/2010

0,521

employ_tc

01/1949 – 03/2010

0,526

01/1949 – 06/1978

0,524

07/1978 – 03/2010

0,615

unemploy

01/1949 – 03/2010

0,613

unemploy_tc

01/1949 – 03/2010

0,609

01/1949 – 11/1966

0,335

12/1966 – 03/2010

0,648

cen_dyn

01/1949 – 04/2010

0,520

cen_dyn_tc

01/1949 – 04/2010

0,528

01/1949 – 11/1967

0,268

12/1967 – 04/2010

0,573
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cd. tab. 2
Symbol szeregu

Okres

Wykładnik Hursta

vacan

10/1954 – 04/2010

0,658

vacan_tc

10/1954 – 04/2010

0,656

10/1954 – 02/2005

0,668

03/2005 – 04/2010

0,448

turn_n

10/1954 – 03/2010

0,234

turn_n_tc

10/1954 – 03/2010

0,234

turn_r

10/1954 – 03/2010

0,245

turn_r_tc

10/1954 – 03/2010

0,248

pr_bud

01/1967 – 06/2010

0,374

pr_bud_tc

01/1967 – 06/2010

0,495

01/1967 – 03/1983

0,519

04/1983 – 06/2010

0,559

d_bud

01/1967 – 06/2010

0,676

d_bud_tc

01/1967 – 06/2010

0,803

01/1967 – 03/1983

0,851

04/1983 – 06/2010

0,752

pr_prz

01/1969 – 06/2010

0,476

pr_prz_tc

01/1969 – 06/2010

0,607

01/1969 – 12/1977

0,778

01/1978 – 06/2010

0,674

d_prz

01/1969 – 06/2010

0,690

d_prz_tc

01/1969 – 06/2010

0,809

pr_cen

01/1969 – 06/2010

0,285

pr_cen_tc

01/1969 – 06/2010

0,422

Ź r ó d ł o: opracowanie własne z wykorzystaniem programu Benoit ver. 1.31, TrueSoft Int’l Inc. 1999.

Wykładnik Hursta (He) badanych procesów waha się w przedziale od 0,126
do 0,851. Procesy o wykładniku He = 0,5 można uznać za procesy w dużym
stopniu chaotyczne albo też w dużym stopniu obciążone zmianami typu losowego. W przypadku d_bud_tc (diagnoza koniunktury w budownictwie po korekcie
sezonowej w podokresie 01/1967-03/1983) proces fraktalny opisuje wykładnik
Hursta He = 0,851. Oznacza to, że mamy do czynienia z procesem persystentnym
(0,5 < He ≤ 1) wyposażonym w pamięć długoterminową i mającym tendencję
do powielania bieżącego trendu (ang. trend reinforcing time series). W danym
przypadku analiza spektralna ujawnia istotne wahania o okresie 12 miesięcy jako wahania o najniższej częstotliwości, a wahania 6-miesięczne jako
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wysokoczęstościowe. Dla porównania, wykładnik Hursta dla dynamiki produkcji energii elektrycznej w podokresie 11/1983-03/2010 wyniósł He = 0,126.
Oznacza to, że dany proces fraktalny jest procesem antypersystentnym
(0 ≤ He < 0,5), mającym tendencję do odwracania bieżącego trendu (ang. mean
reverting system), co jest cechą układów powracających do średniej. Dynamikę
podobnych procesów cechuje tzw. długoterminowa korelacja ujemna: nieduże
wartości indeksu najczęściej występują bezpośrednio po dużych, duże zaś po
małych. Brak w tym wypadku dłuższych ciągów wartości indeksu występujących po jednej stronie średniej. Analiza spektralna ujawnia wahania długookresowe, przy czym wyraźnie zaznacza się wkład wahań krótkookresowych
w ogólną dynamikę procesu.

Rys. 10. Analiza spektralna diagnozy
budownictwa
(01/1967-03/1983 po korekcie)
Ź r ó d ł o: obliczenia własne.

Rys. 11. Analiza spektralna dynamiki
produkcji energii elektrycznej
(11/1983-03/2010 po korekcie)
Ź r ó d ł o: obliczenia własne.

Wskazaną prawidłowość można prześledzić na wykresach funkcji gęstości
spektralnej dynamiki procesów gospodarczych w różnych okresach (po korekcie
sezonowej). Wykresy 12-21 opisują strukturę harmoniczną antypersystentnych
procesów fraktalnych (0,131 ≤ He ≤ 0,269), natomiast wykresy 22-31 zawierają przebiegi funkcji gęstości spektralnej persystentnych procesów fraktalnych
(0,607 ≤ He ≤ 0,809).
Poza wskazaną tendencją zaniku, wraz ze wzrostem wykładnika Hursta,
wahań wysokoczęstościowych, funkcja gęstości spektralnej wykazuje bardziej
gładki przebieg. Różnica pomiędzy procesami o względnie wysokim wymiarze
fraktalnym (tj. niskim wykładniku Hursta) a procesami o niskim wymiarze fraktalnym ujawnia się w tzw. portretach fazowych.
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Rys. 12. Analiza spektralna produkcji
cementu
(01/1949-12/1963)

Rys. 13. Analiza spektralna produkcji
przemysłowej
(11/1983-03/2010)

Rys. 14. Analiza spektralna produkcji
surowców
(01/2000-03/2010)

Rys. 15. Analiza spektralna produkcji
dóbr konsumpcyjnych
(07/1968-03/2010)

Rys. 16. Analiza spektralna wolumenu
eksportu
(05/1957-09/1995)

Rys. 17. Analiza spektralna wolumenu
eksportu
(10/1995-03/2010)

Ź r ó d ł o: obliczenia własne.

Ź r ó d ł o: obliczenia własne.

Ź r ó d ł o: obliczenia własne.

Ź r ó d ł o: obliczenia własne.

Ź r ó d ł o: obliczenia własne.

Ź r ó d ł o: obliczenia własne.
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Rys. 18. Analiza spektralna wolumenu
importu
(01/1949-04/1963)

Rys. 19. Analiza spektralna wolumenu
importu
(05/1963-05/1984)

Rys. 20. Analiza spektralna nominalnych
obrotów przemysłu
(10/1954-03/2010)

Rys. 21. Analiza spektralna realnych
obrotów przemysłu
(10/1954-03/2010)

Rys. 22. Analiza spektralna zatrudnienia
w przemyśle
(07/1978-03/2010)

Rys. 23. Analiza spektralna bezrobocia
ogółem
(12/1966-03/2010)

Ź r ó d ł o: obliczenia własne.

Ź r ó d ł o: obliczenia własne.

Ź r ó d ł o: obliczenia własne.

Ź r ó d ł o: obliczenia własne.

Ź r ó d ł o: obliczenia własne.

Ź r ó d ł o: obliczenia własne.
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Rys. 24. Analiza spektralna diagnozy
produkcji przemysłowej
(01/1969-06/2010)

Rys. 25. Analiza spektralna wolnych
miejsc pracy
(10/1954-04/2010)

Rys. 26. Analiza spektralna wolnych
miejsc pracy
(10/1954-02/2005)

Rys. 27. Analiza spektralna diagnozy
budownictwa
(01/1967-06/2010)

Rys. 28. Analiza spektralna diagnozy
budownictwa
(04/1983-06/2010)

Rys. 29. Analiza spektralna prognozy
produkcji przemysłowej
(01/1969-06/2010)

Ź r ó d ł o: obliczenia własne.

Ź r ó d ł o: obliczenia własne.

Ź r ó d ł o: obliczenia własne.

Ź r ó d ł o: obliczenia własne.

Ź r ó d ł o: obliczenia własne.

Ź r ó d ł o: obliczenia własne.
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Rys. 30. Analiza spektralna prognozy
produkcji przemysłowej
(01/1969-12/1977)
Ź r ó d ł o: obliczenia własne.

Rys. 31. Analiza spektralna prognozy
produkcji przemysłowej
(01/1978-06/2010)
Ź r ó d ł o: obliczenia własne.

W poniższych ilustracjach zastosowano wspomnianą wyżej metodę Packarda-Takensa, przy czym rozmiar wybranego opóźnienia (przyspieszenia) ustalony
został na podstawie przebiegu funkcji gęstości spektralnej.
Dziwne atraktory procesów ekonomicznych określają ich podstawowe dynamiki. Zmiany dynamiki są wyraźnie nieregularne. Jednak równie wyraźnie zaznaczają się w portretach fazowych procesów fraktalnych obszary zachowań mniej
lub bardziej regularnych (samopodobnych). Im większy jest wykładnik Hursta

Rys. 32. Portret fazowy produkcji
cementu
(01/1949-12/1963, lag = 2)

Ź r ó d ł o: obliczenia własne.

Rys. 33. Portret fazowy produkcji
cementu
(01/1949-12/1963, lag = 9)

Ź r ó d ł o: obliczenia własne.
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Rys. 34. Portret fazowy produkcji energii
elektrycznej
(11/1983-03/2010, lag = 3)

Rys. 35. Portret fazowy produkcji energii
elektrycznej
(11/1983-03/2010, lag = 35)

Rys. 36. Portret fazowy wolumenu
eksportu
(05/1957-09/1995, lag = 3)

Rys. 37. Portret fazowy wolumenu
eksportu
(05/1957-09/1995, lag = 33)

Ź r ó d ł o: obliczenia własne.

Ź r ó d ł o: obliczenia własne.

Rys. 38. Portret fazowy diagnozy
budownictwa
(01/1967-03/1983, lag = 6)

Rys. 39. Portret fazowy diagnozy
budownictwa
(01/1967-03/1983, lag = 12)

Ź r ó d ł o: obliczenia własne.

Ź r ó d ł o: obliczenia własne.

Ź r ó d ł o: obliczenia własne.

Ź r ó d ł o: obliczenia własne.
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Rys. 40. Portret fazowy diagnozy
budownictwa
(04/1983-06/2010, lag = 11)

Rys. 41. Portret fazowy diagnozy
budownictwa
(01/1967-06/2010, lag = 12)

Ź r ó d ł o: obliczenia własne.

Ź r ó d ł o: obliczenia własne.

Rys. 42. Portret fazowy prognozy
produkcji przemysłowej
(01/1969-06/2010, lag = 11)

Rys. 43. Portret fazowy prognozy
produkcji przemysłowej
(01/1969-06/2010, lag = 42)

Ź r ó d ł o: obliczenia własne.

Ź r ó d ł o: obliczenia własne.

Rys. 44. Portret fazowy prognozy
produkcji przemysłowej
(01/1969-06/2010, lag = 12)

Rys. 45. Portret fazowy prognozy
produkcji przemysłowej
(01/1969-06/2010, lag = 124)

Ź r ó d ł o: obliczenia własne.

Ź r ó d ł o: obliczenia własne.
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Rys. 46. Portret fazowy wolnych miejsc
pracy
(10/1954-02/2005, lag = 9)

Rys. 47. Portret fazowy wolnych miejsc
pracy
(10/1954-02/2005, lag = 50)

Rys. 48. Portret fazowy
bezrobocia
(12/1966-03/2010, lag = 3)

Rys. 49. Portret fazowy
bezrobocia
(12/1966-03/2010, lag = 74)

Ź r ó d ł o: obliczenia własne.

Ź r ó d ł o: obliczenia własne.

Rys. 50. Portret fazowy zatrudnienia
w przemyśle
(07/1978-03/2010, lag = 27)
Ź r ó d ł o: obliczenia własne.

Ź r ó d ł o: obliczenia własne.

Ź r ó d ł o: obliczenia własne.

Rys. 51. Portret fazowy zatrudnienia
w przemyśle
(07/1978-03/2010, lag = 95)
Ź r ó d ł o: obliczenia własne.
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(tzn. im mniejszy jest wymiar fraktalny), tym wyraźniej zaznaczają się obszary
przyciągania na uzyskanych portretach fazowych (rys. 38-51). I przeciwnie, im
wyższy wymiar fraktalny, tym bardziej dziwne atraktory odbiegają od wzorcowego (rys. 2-3) przebiegu regularnego i stają się mniej przejrzyste (rys. 32-37).
Warto jednak zauważyć, że dziwne atraktory (ich portrety fazowe) nie rozkładają
się równomiernie, lecz tworzą wyraźne obszary przyciągania.

Wnioski
Procesy gospodarcze cechuje samopodobieństwo, co wyraża się przez tworzenie w przestrzeni fazowej dziwnych atraktorów. Dziwne atraktory są nieokresowe i mają różne wymiary fraktalne. Nie wychodzą przy tym poza określone
obszary przestrzeni fazowej. Procesy o takich charakterystykach można zaliczyć
do nieliniowych systemów chaotycznych, gdzie o „dokładności” można mówić
tylko w przybliżeniu. Ludwig von Mises słusznie zauważył, że „Sposobem zrozumienia zasad ludzkiego działania są badania ilościowe, które na płaszczyźnie
fizykalnej dopuszczają – tylko w przybliżeniu – pewną «dokładność». W sferze
ludzkiego działania nie istnieją żadne stałe relacje między poszczególnymi wielkościami”7. Nasze badanie to potwierdza.
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Załącznik8
Wykładnik Hursta (H) określany jest także jako miara stopnia samopodobieństwa (przy założeniu niezależności od czasu) i jest miarą obciążenia w ułamkowym ruchu Browna. Opisywany przez niego proces stochastyczny określany
jest jako fraktalny ruch Browna. Odwrotność wykładnika H równa się wykładnikowi charakterystycznemu rozkładów fraktalnych (czyli paretowskich). Wymiar
fraktalny szeregu czasowego D = 2 – H.
Analiza przeskalowanego zakresu R/S wprowadzona przez H.E. Hursta
(1951) dla szeregu n przyrostów analizowanego procesu w celu ustalenia efektów
długotrwałej pamięci i ułamkowego ruchu Browna. Mierzy sposób zwiększania się zakresu ruchu cząsteczki w miarę zwiększania skali czasowej. W ruchu
Zob. E.E. Peters, Teoria chaosu a rynki kapitałowe, WigPress, Warszawa 1997, s. 141-247;
M. Nowiński, Nieliniowa dynamika szeregów czasowych w badaniach ekonomicznych, Wydawnictwo AE im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2007, s. 326-337; A.Weron, R.Weron,
Inżynieria finansowa, WNT, Warszawa 1998, s. 323-326; G.S. Maddala, Ekonometria, Wydawnictwo
Naukowe PWN, Warszawa 2006, s. 578.
8
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Browna zakres ten zwiększa się proporcjonalnie do pierwiastka kwadratowego
czasu. Analiza R/S oparta jest na pojęciu przeskalowanego zakresu, który wyraża
się wzorem: E(R/S)n = cn H, gdzie c jest dodatnią stałą, a H – wykładnikiem Hursta. Aby obliczyć H, należy początkowo dla różnych n wyznaczyć E(R/S). Następnie, logarytmując powyższe równanie, rozwiązać je stosując regresję liniową:
ln[E(R/S)n] = ln(c) + H ln(n). Współczynnik kierunkowy H jest wykładnikiem
Hursta.
Wymiar fraktalny jest miarą samopodobnych obiektów geometrycznych.
Liczba opisuje sposób, w jaki obiekty wypełniają przestrzeń. Początkowo był
utożsamiany z wymiarem Hausdorffa, współcześnie oznacza się go jako bardziej
ogólną miarę, określającą tempo przyrostu objętości obiektu fraktalnego w miarę
redukcji skali pomiarowej.
Analiza spektralna albo analiza widmowa szeregu czasowego sprawdza, jak
wariancja szeregu czasowego rozkłada się między oscylacjami o różnych częstotliwościach. Bada się widmo mocy szeregu, rozumiane jako wielkość mocy danego szeregu czasowego przypadające na jednostkę częstotliwości. Widmo mocy
liczy się także jako kwadrat normy transformaty Fouriera badanego szeregu.
Teoria chaosu. Chaos deterministyczny – nieregularne zachowanie układu
dynamicznego, którego wyniki wyglądają na losowe. Zachowanie chaotyczne nie
może wynikać z zakłóceń zewnętrznych lub z nieskończonej liczby stopni swobody układu. System chaotyczny musi mieć wymiar fraktalny i być wrażliwy na
zmiany warunków początkowych.
Dziwny atraktor – atraktor, opisujący długookresowe zachowanie dysypatywnych układów dynamicznych. Dziwne atraktory cechuje własność samopodobieństwa, są one nieookresowe i mają wymiar fraktalny. W teorii jest to ciągła
krzywa, ograniczona określonym obszarem przestrzeni fazowej, nieprzecinająca
się ze sobą i niezbliżająca się do siebie na pewną niewielką odległość.
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Budowa praktycznego modelu regresji
opisującego zależności występujące na rynku
nieruchomości mieszkaniowych

Streszczenie. W artykule przedstawiono proces budowy ekonometrycznego modelu
decyzyjnego, opisującego zależności występujących na rynku nieruchomości mieszkaniowych. Opracowany model decyzyjny opiera się na zastosowaniu regresji wielorakiej.
Głównym kryterium wyboru odpowiedniego modelu regresyjnego było sprawdzenie jego
poprawności konstrukcyjnej oraz przydatności w zastosowaniach praktycznych. Zostały
opracowane dwa ostateczne modele decyzyjne. W pierwszym z modeli uwzględniono
dane ofertowe nieruchomości, natomiast w drugim ich dane transakcyjne. Zastosowanie
wspomnianej metody analitycznej było podstawą do budowy modelu decyzyjnego, którego celem jest wspomaganie przedsiębiorstw działających w branży budowlanej w procesie podejmowania decyzji.
Słowa kluczowe: regresja wieloraka, model ekonometryczny, nieruchomości mieszkaniowe, podejmowanie decyzji, zarządzanie rynkiem nieruchomości

Wstęp
Precyzyjna parametryzacja zależności występujących na rynku ruchomości mieszkaniowych jest istotnym czynnikiem oddziałującym na wzrost
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konkurencyjności przedsiębiorstw działających w branży obrotu nieruchomościami. Poprawnie przygotowany proces decyzyjny pozwala zminimalizować ryzyko
źle podjętych decyzji. Niniejszy artykuł jest kontynuacją badań w obszarze obrotu
nieruchomościami mieszkaniowymi. Wcześniejsze badania podejmowały próby
opracowania modeli decyzyjnych z wykorzystaniem regresji wielorakiej1, regresji
logistycznej2 oraz analizy dyskryminacyjnej i sztucznych sieci neuronowych3. Zastosowanie wspomnianych metod analitycznych było podstawą do budowy modeli decyzyjnych, których celem było wspomaganie przedsiębiorstw działających
w branży budowlanej w procesie podejmowania decyzji.
Nadrzędnym celem niniejszego artykułu jest przedstawienie potencjalnych
możliwości modelowania rynku nieruchomości z zastosowaniem narzędzi regresji
wielorakiej. Należy jednak zaznaczyć, że głównym kryterium wyboru opracowanych modeli regresyjnych jest ich przydatność w zastosowaniach praktycznych.
Niejednokrotnie w procesie budowy i optymalizacji modeli regresji wielorakiej,
stosując procedurę regresji krokowej (od ogółu do szczegółu), z modelu zostają wyeliminowane zmienne kluczowe (wg autora niezbędne do pozostawienia)
z punktu widzenia parametryzacji rozpatrywanego zagadnienia. W przedstawionym procesie badawczym przyjęto założenie, że nieistotna, lecz kluczowa zmienna niezależna powinna (może) decyzją ekspercką pozostać w modelu. Autor
artykułu twierdzi, że pomimo oczywistych nieprawidłowości metodologicznych
w prezentowanym podejściu, korzyści z pozostawienia zmiennych kluczowych,
lecz nieistotnych, dają wymierne korzyści w praktycznej interpretacji zależności
występujących na rynku nieruchomości mieszkaniowych.

1. Realizacja procesu badawczego – metodologia badawcza
Proces badawczy został przeprowadzony zgodnie w powszechnie przyjętymi
zasadami estymacji oraz weryfikacji modeli ekonometrycznych. Przeprowadzając badania autor ostatecznie wyznaczył dwa różne modele decyzyjne – jeden
1
Ł. Mach, Aproksymacja zjawisk rynkowych narzędziem wspomagającym podejmowania
decyzji, red. R. Knosala, Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, t. 2,
Opole 2009.
2
Ł. Mach, Modelowanie logitowe narzędziem wspomagającym podejmowanie decyzji na
rynku nieruchomości mieszkaniowych, w: Prognozowanie w zarządzaniu firmą, red. P. Dittmann,
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2010.
3
Ł. Mach, Zastosowanie analizy dyskryminacyjnej i sieci neuronowych w procesie oceny
możliwości zbycia nieruchomości mieszkaniowych, w: Prognozowanie w zarządzaniu firmą,
red. P. Dittmann, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław
(w druku).
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bazujący na danych ofertowych dotyczących nieruchomości mieszkaniowych,
drugi na danych transakcyjnych. Algorytm (etapy) przeprowadzonych badań
przedstawiono na rysunku 1.

Rys. 1. Algorytm przeprowadzonych badań

Początkowym etapem zrealizowanym w procesie badawczym było przygotowanie danych. Proces przygotowania danych polegał w głównej mierze na ocenie
rozkładu zmiennych oraz na usunięciu obserwacji podejrzewanych o odstające.
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Proces estymacji parametrów modelu został przeprowadzony za pomocą
metody najmniejszych kwadratów. Stosowanie metody najmniejszych kwadratów do estymacji parametrów strukturalnych jest podyktowane między innymi
korzystnymi właściwościami uzyskanych estymatorów w KMRL4 (zgodności,
nieobciążalności oraz najwyższą efektywnością w klasie liniowych estymatorów)5.
Przeprowadzając proces weryfikacji opracowywanych modeli, uwzględniono:
– współczynnik determinacji oraz jego wartość skorygowaną;
– zjawisko współliniowości zmiennych objaśniających – w niniejszym
artykule diagnozując zjawisko współliniowości zmiennych wykorzystano czynnik inflacji wariancji (VIF – Variance Inflation Factor) według
wzoru6
(1)

–
–

gdzie Rj2 jest współczynnikiem determinacji modelu, w którym zmienną
objaśnianą jest Xj , czyli j-ta zmienna objaśniająca modelu regresji wielorakiej7, a zmiennymi objaśniającymi pozostałe k – 1 zmiennych objaśniających modelu oraz wyraz wolny.
Przyjęto założenie, że jeśli VIFj > 10, to występuje współliniowość, która
podważa praktyczną przydatność zbudowanego modelu ekonometrycznego;
istotność zmiennych objaśniających;
poprawność specyfikacji modelu, tj. poprawność postaci funkcyjnej,
odpowiednio dobrany zbiór zmiennych oraz prawidłową strukturę dynamiczną modelu. Sprawdzenie poprawności specyfikacji modelu zostało
dokonane za pomocą testu RESET (Regression Specification Error Test),
w którym do wyjściowego równania zostały dodane dodatkowe zmienne
w postaci kwadratu i sześcianu teoretycznych wartości zmiennej objaśnianej. Model testowy wyraża się zależnością8:
,

(2)

Twierdzenie Gaussa-Markowa.
M. Gruszczyński, T. Kuszewski, M. Podgórska, Ekonometria i badania operacyjne,
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.
6
Tamże, s. 58.
7
Model regresji wielorakiej przyjmuje postać Yi = β0 + β1X1i + β2X2i + ... + βkXki + εi, gdzie
i = 1, 2, 3, .., n; j = 1, 2, ..., k, Y – zmienna objaśniana, X1, X2, ..., Xk – zmienne objaśniające;
βj – parametry strukturalne; ε – składnik losowy.
8
M. Gruszczyński, T. Kuszewski, M. Podgórska, wyd. cyt., s. 65.
4
5
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natomiast hipoteza zerowa została przedstawiona za pomocą zależności9:
H 0 : βk + 1 = βk + 2 = 0 ;
–
–

(3)

własności składnika losowego, tj. heteroskedastyczność i autokorelację za
pomocą estymatora błędu standardowego (HAC – Heteroskedasticity and
Autocorrelation Consistent) oraz normalność rozkładu10;
uwzględniając aspekty doboru zbioru zmiennych objaśniających do
modelu (lub ich usunięcia z modelu) zastosowano test pominiętej zmiennej11.

2. Realizacja procesu badawczego – studium przypadku
Budowa modeli ekonometrycznych na podstawie regresji wielorakiej została
przeprowadzona na podstawie danych ofertowych oraz transakcyjnych sprzedaży
nieruchomości mieszkaniowych dokonanych w Opolu od I kw. 2009 r. do III kw.
2010 r.
W etapie wstępnym w roli potencjalnych zmiennych objaśniających wystąpiły:
– liczba kondygnacji budynku, w którym znajduje się mieszkanie – [X1],
– liczba pokoi – [X2],
– rodzaj kuchni (widna, ciemna, aneks) – [X3],
– numer notowania (nr kwartału oraz rok notowania) – [X4],
– ocena lokalizacji mieszkania w budynku (dobra, przeciętna, zła) – [X5],
– ocena położenia budynku (korzystna, przeciętna, niekorzystna) – [X6],
– piętro, na którym znajduje się mieszkanie – [X7],
– powierzchnia mieszkania – [X8],
– rok budowy mieszkania – [X9],
– stan budynku (do remontu, po remoncie) – [X10],
– standard wykończenia (wysoki, średni, niski, surowy) – [X11],
– technologia budowy (tradycyjna, prefabrykowana, monolityczna, drewniana, szkielet stalowy) – [X12].
Cena mieszkania za metr kwadratowy została zdefiniowana jako zmienna
objaśniana – [Y].
Następnie została przeprowadzona procedura przygotowania danych ofertowych oraz transakcyjnych, w celu przeprowadzenia analizy regresji wielorakiej.
9
10
11

Tamże.
Tamże.
Bazujący na idei uogólnionego testu Walda.
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Tabela 1. Lista potencjalnych zmiennych, zdefiniowane punkty odcięcia
oraz liczba obserwacji usuniętych
Oferty
Zmienna

liczba
usuniętych
obserwacji

punkt odcięcia

Transakcje
liczba
usuniętych
obserwacji

punkt odcięcia

Y

3

X1

0

0

X2

0

1

>=5

X3

6

3

ciemna

X4

0

X5

1

X6

0

X7

0

X8

2

X9

0

X10

0

X11

1

surowy

5

surowy

X12

2

monolityczna,
drewniana,
szkielet stalowy

2

monolityczna,
drewniana,
szkielet stalowy

>=6000 i <=2500

ciemna

3

<2000 i >5500

0
zła

21

zła

0
0
<=20

19

>80 i <20

0
0

Usunięte
obserwacje

15

54

Wszystkie
obserwacje

163

321

Ź r ó d ł o: opracowanie własne.

Procedura przygotowania danych miała na celu wyeliminowanie obserwacji powtarzających się oraz obserwacji odstających. W tabeli 1 zostały przedstawione
zmienne diagnostyczne, punkty odcięcia zmiennych diagnostycznych12 oraz liczba obserwacji usuniętych.
Z uwagi na to, że przeprowadzone analizy dotyczyły mieszkań tzw. typowych
(standardowych), zakres ceny metra kwadratowego mieszkań ofertowych ograniczono do przedziału 2500-6000 zł, natomiast dla mieszkań sprzedanych (transakcji) zakres ten kształtował się w przedziale 2000-5000 zł. Usunięto również nielicznie występujące mieszkania z liczbą pokoi powyżej 5, mieszkania z kuchnią
Punkt odcięcia miał za zadanie eliminację obserwacji nietypowych (podejrzanych o odstające)
lub obserwacji o bardzo małej liczności.
12
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ciemną, złą lokalizacją położenia, surowym standardem wykończenia oraz technologią budowy monolityczną, drewnianą oraz w postaci szkieletu stalowego.
W procesie przygotowania danych do analizy w sumie usunięto 15 oraz 54 obserwacje, odpowiednio w danych ofertowych oraz transakcyjnych (por. tab. 1).
Następnie na bazie danych prezentowanych w tabeli 1, została przeprowadzona procedura szacowania oraz weryfikowania modeli ekonometrycznych. Jednak
otrzymane modele nie cechowały się zadowalającymi właściwościami z punktu
widzenia podejmowania poprawnych (optymalnych) decyzji, potencjalnie wykorzystywanych w procesie zarządzania działalnością na rynku nieruchomości
mieszkaniowych.
Tabela 2. Nowo powstałe zmienne diagnostyczne
Zmienna wyjściowa
Rok budowy mieszkania

Liczba kondygnacji
Powierzchnia mieszkania

Symbol nowej zmiennej
do 1960

do 1960 włącznie

powyżej 1960

po 1960

do 1960*powierzchnia

zmienna interakcyjna

powyżej 1960*powierzchnia

zmienna interakcyjna

do 5 kondygnacji

do 5 włącznie

powyżej 5 kondygnacji

powyżej 5

do 40 m2

do 40 m2

40-60 m2

40m2; 60m2

powyżej 60 m

powyżej 60 m2

tradycyjna i tradycyjna
udoskonalona

kodowanie 1 – tradycyjna
i tradycyjna udoskonalona

prefabrykowana

kodowanie 4

jednopokojowe

kodowanie 1

dwupokojowe

kodowanie 2

jedno- i dwupokojowe

1 lub 2

trzypokojowe i większe

>=3

jednopokojowe*powierzchnia

zmienna interakcyjna

dwupokojowe*powierzchnia

zmienna interakcyjna

trzypokojowe i większe*
*powierzchnia

zmienna interakcyjna

jedno- i dwupokojowe*
*powierzchnia

zmienna interakcyjna

kuchnia widna*powierzchnia

zmienna interakcyjna

aneks*powierzchnia

zmienna interakcyjna

ocena położenia korzystna

pierwsze lub drugie piętro

ocena położenia niekorzystna

pozostałe piętra

2

Technologia budowy

Liczba pokoi w mieszkaniu

Rodzaj kuchni
Ocena położenia mieszkania
Ź r ó d ł o: opracowanie własne.
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Podejmując dalszą próbę poprawy przydatności praktycznej budowanych
modeli ekonometrycznych na bazie regresji wielorakiej, dokonano dalszego przekształcenia zmiennych diagnostycznych. Przekształcenia te polegały w głównej
mierze na utworzeniu dodatkowych zmiennych, m.in. zmiennych interakcyjnych.
W tabeli 2 przedstawiono nowo utworzone zmienne, które następnie zastały
wykorzystane w procesie budowy modeli decyzyjnych. Tabela 2 zawiera nazwy
zmiennych wyjściowych oraz symbole nowo utworzonych zmiennych.
Ze względu na małą liczbę danych w poszczególnych kategoriach, dokonano podziału lat budowy jedynie na dwie kategorie (mieszkania wybudowane do
1960 r. oraz po 1960 r.). Liczbę kondygnacji również podzielono na dwie kategorie. Podział na liczbę kondygnacji miał na celu dyskryminację grupy mieszkań w blokach niskich (tj. do 5 kondygnacji) oraz mieszkań w tzw. wieżowcach
(powyżej 5 kondygnacji). Ze względu na to, że mieszkania powyżej 90-100 m2
powierzchni stanowią niewielką część zasobu (niecałe 5%) oraz są traktowane
jako bardzo duże (odstające), postanowiono zastosować trzy kategorie zmiennej: mieszkania małe (do 40 m2), średnie (40-60 m2) oraz duże (powyżej 60 m2).
W uwagi na fakt, że często kategorie technologii budowy tradycyjnej oraz tradycyjnej udoskonalonej są traktowane przez respondentów bez rozróżniania,
postanowiono technologię tradycyjną i tradycyjną udoskonaloną zgrupować jako
jedną. Drugą grupę w technologii budowy stanowi technologia prefabrykowana
(tzw. wielka płyta).
Pozostałe rodzaje technologii stanowią bardzo niewielki odsetek i zostały
usunięte ze zbioru danych. Liczbę pokoi podzielono na mieszkania jedno-, dwuoraz trzypokojowe i większe. Dodatkowo zastosowano zmienną, która dzieli
mieszkania na duże (trzypokojowe i większe) oraz pozostałe (jedno- i dwupokojowe). Zastosowano także zmienne interakcyjne. Ze względu na to, że zmienna
ocena położenia jest interpretowana w sposób subiektywny, zastosowano zmienną ocenę położenia podzieloną na dwie kategorie: korzystna i niekorzystna (wyeliminowano przeciętną). W przypadku zmiennej kuchnia zastosowano zmienne
interakcyjne w celu poprawienia własności diagnostycznych modelu.

3. Wyniki estymacji modeli ofertowych oraz transakcyjnych
Na bazie danych przygotowanych według schematu w rozdziale 2, opracowano modele regresyjne dla danych cen ofertowych oraz cen transakcyjnych nieruchomości mieszkaniowych. Z uwagi na prawoskośność rozkładu kształtowania
się cen, przy budowie wspomnianych modeli decyzyjnych zmienną zależną (cena
metra kwadratowego) przekształcono przez jej logarytmowanie. Wyniki estymacji KMNK dla cen ofertowych przedstawiono w tabeli 3.
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Tabela 3. Model 1: Estymacja KMNK. Zmienna zależna: ln(cena m2).
Błędy standardowe parametrów według odpornej heteroskedastyczności, wariant HC1
Współczynnik
Stała

Błąd stand.

t-Studenta

Wartość p13

5,18172

1,42496

3,6364

0,00044

Liczba kondygnacji

–0,00309211

0,00452429

–0,6834

0,49595

Trzy i więcej pokoi

–0,0367591

0,0303442

–1,2114

0,22868

Kuchnia – aneks

0,0748351

0,0286066

2,6160

0,01032

Ocena lokalizacji
niekorzystna

–0,0109673

0,0335038

–0,3273

0,74411

Ocena położenia korzystna

0,0246123

0,0316621

0,7773

0,43885

Ocena położenia przeciętna

0,0397853

0,0275332

1,4450

0,15168

Do 40 m

0,0845003

0,0426984

1,9790

0,05065

Powyżej 60 m2

–0,0271273

0,0250688

–1,0821

0,28189

Rok budowy

2

0,00158874

0,000719164

2,2091

0,02952

Standard wykończenia
wysoki

0,0767351

0,0272259

2,8185

0,00585

Standard wykończenia
niski

–0,106642

0,0267399

–3,9881

0,00013

Technologia tradycyjna
i tradycyjna udoskonalona

0,0388238

0,0310244

1,2514

0,21380

Średn. aryt. zm. zależnej

8,321411

Odch. stand. zm. zależnej

0,150694

Suma kwadratów reszt

1,336433

Błąd standardowy reszt

0,117378

Wsp. determ. R-kwadrat

0,460081

Skorygowany R-kwadrat

0,393287

Wartość p dla testu F

4,10e-11

Ź r ó d ł o: obliczenia własne.

Zmienna trzypokojowe i większe odnosi się do wszystkich pozostałych mieszkań, a więc jedno- i dwupokojowych. Współczynnik przy tej zmiennej pokazuje,
o ile przeciętnie metr dużego mieszkania jest tańszy od metra pozostałych mieszkań. W przypadku zastosowania zmiennych: jednopokojowe, dwupokojowe oraz
trzypokojowe i większe, znaki oszacowanych współczynników nie były prawidłowe. Kuchnia typu aneks odnosi się jedynie do kuchni widnej, gdyż mieszkania
z kuchnią ciemną stanowią bardzo mały odsetek i zostały usunięte na etapie przygotowywania danych. Ocena położenia odnosi się do trzeciej kategorii, a więc
mało korzystnej. Zastosowanie nowej zmiennej: ocena położenia korzystna,
poprawia R2, ale dopiero na trzecim miejscu po przecinku. Zmienne kategoryzujące powierzchnię odnoszą się do mieszkań przeciętnych (średnich) w bazie,
13
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a więc do tych, które mają od 40 do 60 m2 powierzchni użytkowej. Zastosowanie
zmiennej powierzchnia i powierzchnia do kwadratu nieco pogarsza parametry
jakościowe modelu. Standard wykończenia odnosi się do wartości przeciętnej tej
zmiennej. W przypadku zmiany bazy na inną zmienną związaną ze standardem
wykończenia, współczynniki przy tych zmiennych charakteryzują się tym, że ich
znaki mają wartości nielogiczne. Technologie tradycyjna i tradycyjna udoskonalona połączono w jedną kategorię, a bazą, do której są odnoszone, są mieszkania
budowane w technologii prefabrykowanej. Przy zmiennej ocena lokalizacji zostały tylko dwie kategorie: przeciętna i korzystna. Mieszkania położone w mało
korzystnej lokalizacji zostały usunięte podczas eliminacji danych odstających.
Zastosowanie zmiennej prawo do lokalu nie wpływa znacząco na poprawę modelu.
Tabela 4. Model 2: Estymacja KMNK. Zmienna zależna: ln(cena m2).
Błędy standardowe parametrów według odpornej heteroskedastyczności, wariant HC1
Współczynnik
Stała

Błąd stand.

t-Studenta

Wartość p14

8,0678

0,0716268

112,6367

< 0,00001

Standard wykończenia
wysoki

0,14999

0,0486074

3,0857

0,00671

Standard wykończenia
niski

–0,136003

0,0375754

–3,6195

0,00212

0,257885

0,039212

6,5767

< 0,00001

Powyżej 1960
Duże własnościowe

–0,133653

0,079594

–1,6792

0,11140

Mieszkania na parterze

–0,144402

0,0606097

–2,3825

0,02914

Mieszkania na pierwszym
piętrze

0,186005

0,0490225

3,7943

0,00145

Do 40 m2

0,175097

0,0405877

4,3140

0,00047

Powyżej 60 m

–0,0782216

0,049593

–1,5773

0,13316

Liczba kondygnacji

–0,0114018

0,00679355

–1,6783

0,11157

2

Średn. aryt. zm. zależnej

8,221660

Odch. stand. zm. zależnej

0,156977

Suma kwadratów reszt

0,110353

Błąd standardowy reszt

0,080569

Wsp. determ. R-kwadrat

0,827758

Skorygowany R-kwadrat

0,736571

Wartość p dla testu F

1,73e-08

Ź r ó d ł o: obliczenia własne.

Test RESET na specyfikację modelu ofertowego, zakłada hipotezę zerową,
wyrażoną zależnością (3). Statystyka testu wyniosła: F = 1,05966 z wartością
p = 0,350634. Dokonując oceny współliniowości VIF, otrzymano dla wszystkich
zmiennych wartości z przedziału Ó1,32; 2,49Ô.
14
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Drugim oszacowanym modelem był model cen transakcyjnych. Wyniki estymacji KMNK dla cen transakcyjnych przedstawiono w tabeli 4.
Zmienna powierzchnia także mogłaby być zastosowana w tym modelu
zamiast zmiennych skategoryzowanych, jednak model jest nieco lepszy ze
zmiennymi binarnymi. Kwadrat powierzchni także był brany pod uwagę, ale
jego zastosowanie trochę pogarsza parametry modelu, a sam współczynnik jest
nieistotny statystycznie. Standard wykończenia jest odnoszony do przeciętnego,
stan surowy został pominięty w modelowaniu i usunięty z danych. Lata budowy
zostały podzielone na dwie kategorie. Zastosowanie zmiennej rok budowy jako
zmiennej ciągłej powoduje pogorszenie modelu, więc zdecydowano o pozostawieniu zmiennej skategoryzowanej.
Zmienne dotyczące piętra zostały zastosowane ze względu na poprawę parametrów modelu. Wprowadzanie kolejnych zmiennych nie poprawia modelu,
a często powoduje jego pogorszenie. W przypadku kiedy wprowadzenie kolejnej
zmiennej powoduje poprawę modelu, najczęściej przy jednej lub dwóch zmiennych, interpretacja logiczna znaków przestaje być sensowna.
Test RESET na specyfikację modelu ofertowego, zakłada hipotezę zerową,
wyrażoną zależnością (3). Statystyka testu F wynosiła 1,61632 z wartością
p = 0,231374. Dokonując oceny współliniowości VIF, otrzymano dla wszystkich
zmiennych wartości z przedziału Ó1,54; 2,90Ô.

Podsumowanie
Podsumowując opracowane modele (ofertowy oraz transakcyjny), możemy
wnioskować, że oszacowane współczynniki przy modelu transakcyjnym są wyższe przy zmiennych, które zostały wykorzystane także w modelu ofertowym.
Różnica może wynikać z tego, iż oba modele zostały oszacowane na dwóch zasadniczo różniących się od siebie liczebnością danych. O ile wyższe parametry
ze znakiem ujemnym w modelu transakcyjnym mogą pokazywać negocjacje,
o tyle wyższe wartości oszacowanych współczynników dodatnich mogą jedynie
informować o tym, że dane zmienne są niedoszacowane w przypadku modelu
ofertowego lub przeszacowane w modelu transakcyjnym.
W dalszym etapie badawczym podjęta zostanie próba ponownego przeprowadzenia procesu badawczego z wykorzystaniem modelu na bazie funkcji translogarytmicznej (ang. translog model).
Zbudowany model może być stosowany jako narzędzie wspomagające podjęcie trafnych decyzji inwestycyjnych zarówno przez deweloperów, jak i indywidualnych sprzedających.
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Zastosowanie klasycznej i wielowymiarowej analizy
korespondencji w badaniu uwarunkowań
emigracji z Polski

Streszczenie. Analiza korespondencji jest wyspecjalizowaną techniką z grupy wielowymiarowych metod eksploracyjnych. Metoda ta umożliwia trafne rozpoznanie współwystępowania kategorii wielu zmiennych wyrażonych w skali nominalnej. W artykule
przedstawiono przykłady zastosowania analizy korespondencji w badaniu społeczno-ekonomicznych uwarunkowań współczesnej emigracji Polaków.
Słowa kluczowe: analiza korespondencji, analiza porównawcza obiektów, emigracja

Wstęp
Analiza korespondencji jest opisową techniką analizy tablic kontyngencji,
należącą do grupy wielowymiarowych metod eksploracyjnych. Metoda ta umożliwia trafne rozpoznanie współwystępowania kategorii wielu zmiennych oraz
daje możliwość graficznej prezentacji wyników w niskowymiarowej przestrzeni
metrycznej, co znacznie ułatwia ich interpretację. Jest to metoda szczególnie
przydatna w analizie zmiennych mierzonych w skali nominalnej i porządkowej.
Analiza korespondencji stanowi także praktyczne narzędzie w wielowymiarowej

304

Katarzyna Maruszewska

analizie porównawczej (WAP) obiektów wielocechowych, gdyż jako jedyna metoda czynnikowa daje możliwość umieszczenia w jednym czynnikowym układzie
odniesienia zarówno punktów reprezentujących zmienne, jak i punktów reprezentujących obiekty, co pozwala wykryć strukturalne związki pomiędzy kategoriami
zmiennych i obiektów, a tym samym znacznie zwiększyć możliwości interpretacyjne1.
Celem artykułu jest zaprezentowanie możliwości wykorzystania analizy
korespondencji jako narzędzia w badaniu zjawisk społeczno-gospodarczych, na
przykładzie analizy zjawisk migracyjnych w Polsce. Współcześnie prowadzone
badania migracji zagranicznych coraz częściej skupiają się na aspektach jakościowych zjawiska. Sprzyja temu fakt, że systemy ewidencji międzynarodowych
przemieszczeń ludności nie dostarczają szczegółowych informacji ilościowych
o migracjach ludności. Dysponując bazą źródłową zmiennych o charakterze
jakościowym, w celu opisu współwystępowania określonych kategorii niemierzalnych, wykorzystano rozwiązania, jakich dostarcza analiza korespondencji.
W opracowaniu zaprezentowano metodę prostej i wielowymiarowej analizy
korespondencji oraz przedstawiono wybrane wyniki jej zastosowania w badaniu
przestrzennego zróżnicowania deklarowanych przyczyn emigracji oraz w podjętej próbie identyfikacji społeczno-ekonomicznych uwarunkowań zjawiska.
Teoretyczne próby opisu mechanizmów i wyjaśnienia przyczyn międzynarodowej mobilności podejmowano już w końcu XIX w. Syntezę rozmaitych
podejść teoretycznych stanowiła teoria skumulowanej przyczynowości zaproponowana w 1999 r. przez D.S. Masseya. Zgodnie z teorią, źródeł migracji należy
poszukiwać w różnorodnych okolicznościach, rozpatrywanych z punktu widzenia różnych nauk oraz w logice losów (przebiegu życia) jednostki. Warunkiem
koniecznym podjęcia migracji jest dodatni efekt netto indywidualnego rachunku
kosztów i korzyści, ponadto na proces decyzyjny nakładają się dodatkowe czynniki o charakterze psychologicznym, kulturowym, biologicznym i ekonomicznym2. Oznacza to, że nie wszyscy są w podobnym stopniu skłonni do migracji.
Przyjmując wskazane ramy teoretyczne, poszukiwanie determinant emigracji
ograniczono do poziomu mikrospołecznego. Odwołano się przede wszystkim
do subiektywnych odczuć jednostki oraz do czynników charakteryzujących jej
ekonomiczną i społeczną sytuację. Szczególną uwagę poświęcono migracjom
zarobkowym.
Badanie uwarunkowań emigracji w wymiarze mikrospołecznym jest niezwykle trudne z uwagi na znaczne rozproszenie krajów docelowych emigracji,
1
Por. T. Panek, Statystyczne metody wielowymiarowej analizy porównawczej, Oficyna Wyd.
Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Warszawa 2009, s. 247.
2
Por. D.S. Massey, Why does immigration occur? A theoretical synthesis, w: Handbook
of International Migration. The American Experience, red. Ch. Hirschman, P. Kasinitz, J. De Wind,
Russell Sage, New York 1999.
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i w związku z tym utrudniony kontakt z respondentami. W podjętej analizie posłużono się wynikami badań krajowych, dotyczących migracji realizowanych
i planów migracyjnych Polaków. Tym samym założono, że czynniki warunkujące
podjętą decyzję o wyjeździe za granicę lub gotowość do jej podjęcia są tożsame
z motywami emigracji. Wyniki Narodowego Spisu Powszechnego Ludności
i Mieszkań przeprowadzonego 20 maja 2002 r.3 (NSP 2002) dostarczyły informacji o przyczynach podejmowanych wyjazdów zagranicznych w ujęciu regionalnym. Na podstawie tych wyników przeprowadzono analizę porównawczą
regionów kraju ze względu na deklarowane motywy emigracji. Natomiast wyniki badania ankietowego: „Warunki życia społeczeństwa polskiego – problemy
i strategie”4, przeprowadzonego w 2007 r., stanowiły bazę źródłową w analizie
związków pomiędzy doświadczeniami i planami migracyjnymi oraz wybranymi
sferami życia Polaków.

1. Algorytm analizy korespondencji
Analiza korespondencji jest to opisowa i eksploracyjna technika analizy danych o charakterze frekwencyjnym, tj. uporządkowanych w postaci tablic kontyngencji, która dostarcza informacji o strukturze powiązań między kolumnami
i wierszami. Technika ta umożliwia analizę danych ilościowych, jak również jakościowych (nominalnych i porządkowych). Reprezentacja graficzna związków
między zmiennymi i kategoriami polega na reprezentacji wierszy i kolumn tablicy jako punktów w przestrzeni k-wymiarowej, zdefiniowaniu odległości między
punktami, a następnie odtworzeniu odległości w postaci określonej konfiguracji
punktów w przestrzeni o mniejszym wymiarze, z jak najmniejszą stratą informacji
wejściowych. W ten sposób z przestrzeni niemetrycznej tworzona jest przestrzeń
metryczna, która następnie rzutowana jest na przestrzeń ułatwiającą wizualizację powiązań, zwykle 1-, 2- lub 3-wymiarową. Procedura ta umożliwia czytelną
3
Spis powszechny z 2002 r., jako badanie pełne jest najlepszym, w opinii badaczy, źródłem
informacji o emigracji okresowej w ujęciu przestrzennym; brak takich danych dla okresu po akcesji
Polski do UE. Wyniki Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań z 2002 r. pozyskano
ze strony internetowej Głównego Urzędu Statystycznego: http://www.stat.gov.pl/dane_spol-gosp/
nsp/migr_zagr_lud/migr_zagr_lud_index.htm, dostęp: 15.06.2005 r.
4
Sondaż Centrum Badania Opinii Społecznej zrealizowany na reprezentatywnej próbie
losowo-adresowej mieszkańców Polski w okresie wrzesień-listopad 2007 r. (kierownik Zespołu
Badawczego: prof. dr hab. Krzysztof Zagórski). Bazę jednostkowych wyników sondażu pozyskano
ze strony internetowej Archiwum Danych Społecznych Instytutu Studiów Społecznych UW
i Instytutu Filozofii i Socjologii PAN: http://www.ads.org.pl/opis-szczeg.php?id=49, dostęp:
30.03.2009 r.
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prezentację jednoczesnego wystąpienia poszczególnych kategorii rozpatrywanych
zmiennych nominalnych w postaci tzw. map punktów, tj. wykresów konfiguracji
punktów reprezentujących kategorie zmiennych. Za pomocą analizy korespondencji możliwe jest również określenie współwystąpień zmiennych i obiektów.
Celem klasycznej analizy korespondencji (Correspondence Analysis
– CA) jest analiza współwystępowania kategorii dwóch zmiennych opisujących
n-elementowy zbiór danych. W analizie związków zmiennych nominalnych zastosowanie współczynników korelacji jakościowej obliczanych na podstawie statystyki χ2 pozwala na ocenę siły zależności pomiędzy cechami, natomiast nie dostarcza informacji o powiązaniach między poszczególnymi kategoriami. Analiza
korespondencji pozwala na rozszerzenie informacji uzyskanych po zastosowaniu
testu niezależności cech nominalnych χ2, jest zatem uzupełnieniem interpretacji
wskaźników korelacji. Punktem wyjścia do analizy jest budowa tablicy kontyngencji dla pierwotnych danych, zawierającej liczebności jednoczesnych wystąpień par kategorii, z których każda należy do innej zmiennej5.
W analizie korespondencji tablica kontyngencji stanowi podstawę konstrukcji tzw. macierzy korespondencji P. Macierz ta oparta jest na zaobserwowanych
częstościach pij występowania poszczególnych kategorii zmiennych, tzn. zawiera
liczebności z tablicy kontyngencji znormalizowane według formuły:

Częstościami brzegowymi wierszy i kolumn macierzy korespondencji są
wektory pi • oraz p• j (tzw. masy). Na ich podstawie tworzone są diagonalne macierze tzw. częstości wierszowych Dr oraz kolumnowych Dc.
W kolejnym etapie procedury wyznacza się tzw. profile wierszy i kolumn,
z których wywodzą się osie główne rzutowania kategorii cech. Na podstawie
macierzy korespondencji oraz odpowiednich diagonalnych macierzy częstości
tworzone są macierze profili wierszowych R oraz kolumnowych C:

Z profilami wierszy i kolumn związane jest pojęcie profilu przeciętnego
(średniego). Profilami średnimi (centrami, centroidami) są częstości brzegowe
wierszy i kolumn (odpowiednio: pi • , p• j ). Punkt reprezentujący przeciętny profil
wierszowy (lub kolumnowy) jest to punkt przecięcia głównych osi przestrzeni
rzutowania – tzw. centrum rzutowania, tj. początek układu współrzędnych na
wykresie.
W przypadku porównywania obiektów wielocechowych wiersze i kolumny tablicy
reprezentują obiekty oraz ich cechy.
5
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Wzajemne porównanie profili dostarcza informacji o powiązaniach między
nimi. Punkty obrazujące kategorie, których profile mają podobne wartości są
umieszczone blisko siebie, a te o wartościach odmiennych – daleko. Odległości
między profilami wierszowymi wyznaczane są za pomocą ważonej metryki euklidesowej – tzw. metryki chi-kwadrat definiowanej następująco6:

gdzie wagami są częstości brzegowe kolumn, a i oraz i’ oznaczają dwie różne
kategorie cechy zapisanej w wierszach. Analogicznie obliczane są odległości
między kategoriami występującymi w kolumnach:

gdzie wagami są częstości brzegowe wierszy, natomiast j i j’ oznaczają dwie różne kategorie cechy zapisanej w kolumnach.
W ocenie współwystępowania zmiennych wielowariantowych problematyczne okazuje się zaprezentowanie powiązań w formie graficznej. Problem ten
rozwiązuje zastosowanie w analizie korespondencji tzw. rozkładu macierzy według wartości osobliwych7 (singular value decomposition – SVD), jako metody
wspomagającej wyznaczanie współrzędnych kategorii rozpatrywanych cech. Jednoczesną, graficzną prezentację wystąpień kategorii analizowanych cech umożliwia procedura oparta na przekształceniu macierzy P w macierz A – tzw. macierz
różnic standaryzowanych (standarized residuals), tj. ważonych odchyleń profili
od centrum wierszowego i kolumnowego:
gdzie: r – wektor częstości brzegowych wierszy (centroid wierszowy), c – wektor
częstości brzegowych kolumn (centroid kolumnowy).
Por. A. Stanimir, Analiza korespondencji jako narzędzie do badania zjawisk ekonomicznych,
Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. O. Langego we Wrocławiu, Wrocław 2005, s. 24;
A. Stanisz, Przystępny kurs statystyki z zastosowaniem STATISTICA PL, Wydawnictwo Statsoft,
Kraków 2006, s. 315.
7
W analizie wykorzystano rozwiązanie SVD stosowane przez Greenacre’a – szczegółowo
procedura ta została opisana w: M.J. Greenacre, Theory and Applications of Correspondence
Analysis, London Academic Press, London 1984.
6
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Ważnym wskaźnikiem, mającym kluczowe znaczenie przy interpretacji wyników analizy korespondencji, jest tzw. inercja8 (bezwładność) całkowita. Inercja
jest miarą zróżnicowania elementów w macierzy wejściowej. Całkowita inercja
macierzy określa stopień dyspersji profili wierszowych (kolumnowych) względem odpowiadających im centroid, wskazuje zatem, jak bardzo poszczególne
profile różnią się od odpowiadającego im profilu średniego. Inercja dla wierszy
obliczana jest według formuły:

natomiast inercja kolumnowa wynosi:

gdzie
i
to odległości chi-kwadrat pomiędzy odpowiednio: i-tym profilem
wiersza oraz j-tym profilem kolumny a odpowiadającą mu centroidą.
Inercja całkowita, wierszowa i kolumnowa są sobie równe; zależność pomiędzy wartością inercji oraz statystyką chi-kwadrat można zapisać następująco:

Z powiązania inercji z wartością statystyki chi-kwadrat wynika, że im mniejsza inercja, tym mniejsza szansa wystąpienia istotnego związku pomiędzy wierszami i kolumnami tabeli wielodzielczej.
Analiza korespondencji jest metodą dekompozycji wartości inercji całkowitej. Kolejne osie czynnikowe szukane są w taki sposób, by odpowiadające im
wymiary wyjaśniały jak największą część całkowitej inercji. Całkowita inercja
jest sumą wszystkich, wyznaczonych podczas dekompozycji macierzy A, wartości własnych λk , tj. sumą inercji głównych (cząstkowych) dla wszystkich K
wymiarów przestrzeni9:

Wartość całkowitej inercji jest interpretowana jako miara zależności między
zmiennymi10. Jeżeli wartość inercji całkowitej jest niska, to punkty zaprezento8
Termin ten w analizie korespondencji jest używany analogicznie do stosowanego w statystyce
pojęcia wariancji.
9
Por. A. Stanimir, wyd. cyt., s. 26-28; T. Panek, wyd. cyt., s. 252.
10
Inercja całkowita jest równa współczynnikowi tzw. średniokwadratowej wielodzielczości φ2,
zaproponowanemu przez Pearsona jako miara siły związku cech.
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wane na wykresie są skupione wokół centrum rzutowania – co oznacza, że różnica między poszczególnymi profilami a profilem średnim jest niewielka, a tym
samym nie można określić istotnych powiązań między kategoriami zmiennych ze
względu na nikłe między nimi różnice. Wraz ze wzrostem wartości inercji rozrzut
punktów na wykresie jest większy, a tym samym można zaobserwować, które
kategorie są ze sobą powiązane, a które się różnią11.
W ujęciu geometrycznym, celem analizy korespondencji jest przedstawienie
punktów reprezentujących zmienne w przestrzeni czynnikowej o jak najmniejszym wymiarze, która jednocześnie jak najdokładniej odwzorowuje odległości
między punktami reprezentującymi kategorie danej zmiennej. Odtworzenie
w przestrzeni o maksymalnym wymiarze zapewnia brak strat informacyjnych
o badanym zjawisku. Natomiast każde zmniejszenie maksymalnego wymiaru
przestrzeni powoduje zniekształcenie konfiguracji wyjściowej punktów, co oznacza pewną stratę informacji. W podejmowaniu decyzji o wyborze optymalnego
wymiaru przestrzeni rzutowania pomocny jest tzw. wykres osypiska, prezentujący
kolejne wartości własne, można także wykorzystać inne metody proponowane
w literaturze (np. tzw. kryterium liczby zmiennych, kryterium interpretowalności
lub stopnia wyjaśnienia inercji)12.

2. Analiza korespondencji wielu zmiennych nominalnych
Wielowymiarowa analiza korespondencji (Multiple Correspondence Analysis
– MCA) służy do oceny współwystępowania kategorii wielu zmiennych. Technika
ta umożliwia jednoczesne analizowanie obserwowanych wariantów wszystkich
cech uwzględnionych w badaniu, przez co dostarcza bardziej interesujących
wyników aniżeli klasyczna analiza przeprowadzona dla każdej pary cech. Wyznaczanie współrzędnych kategorii w analizie korespondencji wielu cech jest
przeprowadzane zgodnie z algorytmem stosowanym w podejściu klasycznym.
Różnice dotyczą sposobu zapisu informacji o obserwowanych liczebnościach
wystąpień kategorii badanych zmiennych. Stosowany może być zapis w postaci
złożonej macierzy znaczników (kodów), tzw. macierzy Burta lub wielowymiarowej tablicy kontyngencji13 – w praktyce najczęściej zastosowanie znajdują dwa
pierwsze rozwiązania.

A. Stanimir, wyd. cyt., s. 28.
Sposoby wyboru wymiaru przestrzeni rzutowania zostały szczegółowo omówione m.in.
w: A. Stanimir, wyd. cyt., s. 62-67; A. Stanisz, wyd. cyt., s. 325.
13
Szerzej o tym: A. Stanisz, wyd. cyt., s. 343-346; A. Stanimir, wyd. cyt., s. 42-51.
11

12
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Złożona macierz znaczników Z składa się z bloków (podmacierzy) odpowiadających kolejnym zmiennym:
Z = [Z1, ..., ZQ],
gdzie Z1, ..., ZQ to macierze znaczników kolejnych cech, a Q – liczba cech.
Elementy macierzy przyjmują wartości binarne (0 lub 1), przy czym w wierszu każdego bloku może wystąpić tylko jedna wartość 1, odpowiadająca kolumnie
przypisanej do kategorii charakteryzującej daną jednostkę. W każdej podmacierzy
znaczników liczba wierszy jest równa liczbie badanych jednostek n, natomiast
liczba kolumn każdego bloku jest równa liczbie kategorii cechy, której odpowiada blok. W procedurze obliczeniowej dla wielu zmiennych macierz znaczników
zastępuje zwykłą tablicę kontyngencji, a dalsza analiza jest przeprowadzana analogicznie do klasycznej analizy korespondencji.
Najczęściej stosowanym w praktyce sposobem zapisu danych w analizie
korespondencji jest macierz Burta B. Jest to symetryczna macierz blokowa,
w której na głównej przekątnej umieszczone są macierze diagonalne, zawierające
liczebności wystąpień kategorii cech, a poza przekątną położone są tablice kontyngencji dla każdej pary rozpatrywanych zmiennych. Macierz powstaje w wyniku przekształcenia złożonej macierzy znaczników (kodów) zgodnie z formułą:
B = Z T Z.
Całkowita liczebność każdej podmacierzy jest sumą liczebności z wszystkich
cech podmacierzy i równa jest liczebności badanych jednostek n, a całkowita
liczebność macierzy B wynosi n · Q 2. Macierz częstości zaobserwowanych obliczana jest według relacji:

Ponieważ macierz Burta jest macierzą symetryczną, a więc częstości brzegowe jej wierszy i kolumn są sobie równe. Postać macierzy różnic standaryzowanych A poddawanej dekompozycji według wartości osobliwych można zapisać
następująco:

W analizie wielowymiarowej, podobnie jak w klasycznej analizie korespondencji, inercja całkowita jest obliczana jako suma wszystkich wartości własnych
(inercji głównych) uzyskanych w wyniku rozkładu macierzy A, zatem analogiczna jest interpretacja tego wskaźnika14.

14

Por. A. Stanimir, wyd. cyt., s. 45-47.

Zastosowanie klasycznej i wielowymiarowej analizy korespondencji

311

Redukcja wymiarów przestrzeni wiąże się z potrzebą oceny jakości odwzorowania współwystępowania kategorii cech w kolejnych wymiarach zredukowanej
przestrzeni rzutowania. Pomocne przy ocenie jakości rozwiązania o wybranej
liczbie wymiarów są następujące statystyki15:
– masa wiersza lub kolumny – tworzą ją wartości brzegowe obliczone
z tablicy częstości zaobserwowanych – miara ta może być utożsamiana
z informacją o randze ważności poszczególnych wierszy lub kolumn;
– jakość odwzorowania dla poszczególnych punktów (reprezentujących
wiersze lub kolumny) – jest definiowana jako udział danego punktu w całkowitej inercji w przestrzeni o danym wymiarze;
– względna inercja punktu jest to udział danego punktu w inercji ogólnej
w pierwotnej wielowymiarowej przestrzeni (niezależnie od liczby przyjętych wymiarów w przestrzeni zredukowanej) – określa wielkość zasobów
informacyjnych o badanym zjawisku poszczególnych kategorii zmiennych;
– względna inercja dla każdego wymiaru. Kolumna ta zawiera względne
udziały poszczególnych wierszy w inercji „generowanej przez” dany wymiar, wartość ta obliczana jest osobno dla każdego wymiaru;
– cos2 (jakość lub kwadrat korelacji z każdym wymiarem). Ta kolumna
zawiera miary jakości dla każdego punktu w odniesieniu do każdego wymiaru. Suma wartości tych kolumn liczona po wszystkich wymiarach jest
równa całkowitej jakości odwzorowania. Omawiana wartość może być
również interpretowana jako korelacja danego punktu z odpowiednim wymiarem. Kwadrat cosinusa wiąże się z faktem, że wartość ta jest również
równa kwadratowi cosinusa kąta pomiędzy wektorem określonym przez
dany punkt a odpowiednią osią układu16.
Miary jakości odwzorowania mogą przyjmować wartości z zakresu [0; 1] – im
wartość miernika jest bliższa jedności, tym lepiej reprezentowany jest analizowany punkt w danej przestrzeni.
W interpretacji wyników analizy korespondencji, prezentowanych w postaci
rozrzutu punktów w układzie współrzędnych, należy poddać ocenie różne typy
uzyskanych konfiguracji punktów. Rozpatruje się zarówno położenie punktów
względem centrum rzutowania, jak również położenie względem siebie punktów
odpowiadających kategoriom tej samej zmiennej oraz położenie względem siebie
punktów odpowiadających kategoriom różnych zmiennych. Możliwe jest także
nadanie interpretacji wymiarom zredukowanej przestrzeni (osiom czynnikowym).
15
Correspondence Analysis, w: Statistica Electronic Manual – dokumentacja pakietu
STATISTICA PL, Statsoft Inc., USA 2008; A. Stanisz, wyd. cyt., s. 331; T. Panek, wyd. cyt.,
s. 256.
16
Miary te zostały szczegółowo omówione m.in. w: A. Stanisz, wyd. cyt., s. 331-333.
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Redukcja przestrzeni pierwotnej do przestrzeni co najmniej czterowymiarowej
może powodować trudności w identyfikacji kategorii powiązanych, w takim przypadku analizę wyników można przeprowadzić za pomocą metod klasyfikacji.

3. Emigracja i jej przyczyny w ujęciu regionalnym
na podstawie NSP 2002
Polska jest jednym z nielicznych państw Europy, w którym od wielu dziesięcioleci obserwowana jest przewaga emigracji nad imigracją, jednocześnie Polacy
zajmują liczące się miejsce w strumieniu międzynarodowych przemieszczeń
zasobów pracy17. Przemiany społeczno-gospodarcze i polityczne po roku 1989
istotnie wpłynęły na jakość i przebieg procesów migracyjnych. Otwieranie się
polskiej przestrzeni ekonomicznej, społecznej, a także kulturowej, na powiązania
międzynarodowe stało się w okresie transformacji jednym z najbardziej dynamicznych zjawisk. Towarzyszące temu zmiany instytucjonalne i prawne skutkowały jakościowo nową sytuacją migracyjną, czego wyrazem było m.in. nasilenie
się emigracji okresowej, związanej ze stopniowym znoszeniem ograniczeń w zakresie przekraczania granic dla obywateli Polski. Przystąpienie Polski do Unii
Europejskiej w 2004 r. zainicjowało wieloetapowy proces zmian w dostępie do
zagranicznych rynków pracy, co wywołało kolejne fale emigracji z Polski.
Wyniki NSP 2002 wykazały wyraźne zróżnicowanie regionalne zarówno poziomu, jak i natężenia emigracji z Polski. Najwięcej osób wyjechało za granicę
z regionów: śląskiego i opolskiego (prawie 30% w skali kraju). Do regionów
silnie migracyjnych zaliczono także: małopolskie (10,2%), podkarpackie (7,8%),
dolnośląskie (7,6%) oraz podlaskie (7,0%). Najmniejszą aktywnością migracyjną charakteryzowały się centralne województwa kraju – m.in. wielkopolskie,
łódzkie i kujawsko-pomorskie (poniżej 3%). Polska jest krajem o głęboko zakorzenionych tradycjach migracyjnych. Podział terytorium kraju na trzy zabory,
a po odzyskaniu niepodległości różne drogi rozwoju społeczno-ekonomicznego poszczególnych regionów wpłynęły na wyraźne zróżnicowanie regionalne
współczesnych procesów migracyjnych, nie tylko pod względem skali i krajów
docelowych emigracji, ale również motywów (por. tab. 1). W podjętej analizie
deklarowane przyczyny emigracji (wg NSP 2002) zostały sklasyfikowane w sześciu kategoriach: praca zarobkowa (m.in. utrata pracy, oferta bardziej atrakcyjnej pracy, uciążliwe dojazdy do pracy, zagrożenie bezrobociem), edukacja
(m.in. nauka, studia, podnoszenie kwalifikacji zawodowych), sprawy rodzinne
Por. International Migration Outlook, Annual Report: SOPEMI 2007, Organization for
Economic Cooperation and Development, OECD Publishing, Paris 2007, s. 38.
17
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(m.in. zawarcie małżeństwa, rozpad małżeństwa, łączenie rodzin), zdrowie (m.in.
leczenie, rehabilitacja, lepszy dostęp do służby zdrowia, środowisko naturalne),
warunki mieszkaniowe (m.in. trudne warunki lokalowe, zbyt wysokie koszty
utrzymania mieszkania, eksmisja), inne (repatriacja, uchodźstwo, pozostałe
i nieustalone). Następnie dokonano porównania poszczególnych województw
(obiektów) pod względem deklarowanych przyczyn z wykorzystaniem prostej
analizy korespondencji.
Tabela 1. Przyczyny emigracji okresowej według województw na podstawie NSP 2002

Województwo

Praca

Sprawy
rodzinne

Edukacja

Warunki
mieszkaniowe

Zdrowie

Inne

w%
Dolnośląskie

42,1

35,2

5,5

1,2

0,5

15,5

Kujawsko-pomorskie

45,0

33,6

6,0

1,2

0,5

13,8

Lubelskie

55,4

26,4

5,7

0,5

0,4

11,7

Lubuskie

34,8

40,8

6,4

1,0

0,3

16,6

Łódzkie

41,1

33,2

9,0

0,9

0,4

15,4

Małopolskie

49,8

29,1

4,7

0,6

0,4

15,4

Mazowieckie

42,7

32,1

8,2

1,4

0,5

15,0

Opolskie

36,6

36,0

1,3

3,2

0,4

22,4

Podkarpackie

55,6

25,0

4,2

0,4

0,3

14,6

Podlaskie

59,2

23,3

3,4

0,2

0,3

13,6

Pomorskie

39,0

36,0

4,6

2,7

0,6

17,2

Śląskie

29,0

29,9

2,4

1,3

0,5

37,0

Świętokrzyskie

52,7

28,6

5,6

0,6

0,3

12,3

Warmińsko-mazurskie

45,4

32,8

3,8

1,0

0,2

16,7

Wielkopolskie

38,5

37,5

8,4

1,4

0,5

13,7

Zachodniopomorskie

36,6

41,1

6,3

1,0

0,4

14,5

Ź r ó d ł o: obliczenia własne na podstawie wyników NSP 2002 udostępnionych na stronie internetowej
GUS: http://www.stat.gov.pl/dane_spol-gosp/nsp/migr_zagr_lud/tab3.xls, dostęp: 15.06.2005 r.

Wyniki analizy korespondencji województw oraz deklarowanych motywów
emigracji prezentuje rysunek 1. W celu czytelnej ilustracji wyników przestrzeń
czynnikową zredukowano do dwóch wymiarów. Dla ustalenia współrzędnych
punktów reprezentujących zarówno kategorie zmiennej, jak i poszczególne
obiekty, dane wejściowe zostały poddane standaryzacji wierszowo-kolumnowej.
Wymiar 1 wniósł najwyższy wkład do całkowitej inercji, tj. 69,64%, natomiast
wymiar 2 – 18,98%. Oznacza to, że przestrzeń dwuwymiarowa łącznie odwzorowuje większość całkowitej bezwładności układu (88,62%).
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Rys. 1. Wykres konfiguracji punktów reprezentujących województwa i przyczyny
emigracji w dwuwymiarowej przestrzeni czynnikowej
Ź r ó d ł o: opracowanie własne.

Pozioma oś (wymiar 1) oddziela skupienie województw o niskiej i umiarkowanie wysokiej częstości emigracji, w których planowano wyjazd przede wszystkim w celach zarobkowych (podlaskie, podkarpackie, lubelskie, świętokrzyskie,
małopolskie i warmińsko-mazurskie) od województw: śląskiego i opolskiego
– stanowiących specyficzny obszar w kraju, o bardzo wysokiej aktywności migracyjnej, w którym oprócz powiązań rodzinnych, motywów związanych z sytuacją zdrowotną lub mieszkaniową, u podłoża emigracji leżały „inne” przyczyny
aniżeli w pozostałych województwach (jest to przede wszystkim tradycja wyjazdów do Niemiec, uwarunkowana historycznie). Bardzo podobne okazały się
profile kategorii sprawy rodzinne oraz zdrowie – oznacza to zbliżony rozkład
regionalny dla tych motywów emigracji. Jak wynika z analizy, przyczyny te
odgrywały ważną rolę w podejmowaniu decyzji migracyjnych zwłaszcza w opolskim, ale również w pomorskim. Relatywnie bliskie położenie punktów reprezentujących te kategorie względem centrum rzutowania oznacza, że te motywy
najmniej różnicują województwa ze względu na przyczyny planowanego wyjazdu. Natomiast relatywnie bardzo wysokie zróżnicowanie regionalne wykazano
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dla kategorii: warunki mieszkaniowe oraz edukacja. Podjęcie studiów lub innego
typu kształcenia stanowiło częsty motyw planowanej emigracji z województw:
wielkopolskiego, łódzkiego i mazowieckiego. Na uwagę zasługuje położenie
punktów reprezentujących przyczyny związane z warunkami mieszkaniowymi
i pracą po przeciwnych stronach centrum rzutowania – oznacza to, że kategorie te
w różny sposób różnicują badane województwa, tj. w województwach o przewadze emigracji zarobkowych stosunkowo rzadko wskazywano sprawy mieszkaniowe jako motyw emigracji.
Oś pionowa (wymiar 2) uwidoczniła różnice pomiędzy województwami
centralnymi i północno-zachodnimi (wielkopolskie, zachodniopomorskie, lubuskie, pomorskie, kujawsko-pomorskie, łódzkie, mazowieckie) a Polską południowo-wschodnią. Polaryzacja ta w dużym stopniu odzwierciedla podział
miedzy regionami zurbanizowanymi i bardziej rozwiniętymi gospodarczo,
w których dominowały motywy związane z edukacją, zdrowiem lub sprawami
rodzinnymi, i które w mniejszym stopniu uczestniczyły w emigracji, a regionami
peryferyjnymi, w których występowała aktywność migracyjna związana przede
wszystkim z zarobkowaniem (podlaskie, podkarpackie) oraz z tradycjami migracyjnymi (śląskie).
Parametry oceniające jakość wyników analizy korespondencji, tj. odwzorowania punktów reprezentujących badane kategorie i obiekty w dwuwymiarowej
przestrzeni czynnikowej, przedstawiono w tabeli 2. Spośród analizowanych kategorii najlepszą reprezentację, tj. wysokie oceny jakości punktów, uzyskano dla
wariantów: praca zarobkowa, sprawy rodzinne oraz „inne”, natomiast relatywnie
najsłabiej odwzorowana została kategoria: zdrowie. Dla wszystkich województw
uzyskano miary jakości powyżej 0,5, a w licznych przypadkach wartości te były
bliskie 1,0. Wyniki te pozwalają wnioskować o bardzo dobrym odwzorowaniu
badanych obiektów w przestrzeni dwuwymiarowej.
W definiowaniu 1 wymiaru przestrzeni zredukowanej największe znaczenie
miały motywy wyjazdów za granicę związane z zarobkowaniem oraz „inne”,
a także województwa: śląskie oraz w mniejszym stopniu podlaskie, podkarpackie
i opolskie (świadczą o tym wysokie wkłady do inercji danego wymiaru i rozkład jakości punktów na poszczególne wymiary). Wymiar 2 jest reprezentowany
przede wszystkim przez „sprawy rodzinne” i „pracę zarobkową” oraz województwa: podlaskie, podkarpackie i śląskie. Można zatem uznać, że inercja całkowita
wynikała przede wszystkim z różnic między punktami reprezentującymi wymienione kategorie.
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Ź r ó d ł o: opracowanie własne z wykorzystaniem STATISTICA 9.
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0,006
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cos2

0,042
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0,005
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Inercja

Tabela 2. Współrzędne punktów w przestrzeni zredukowanej i ich wkład do inercji
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4. Uwarunkowania współczesnej emigracji – wybrane wyniki
W dalszej części artykułu przedstawiono wybrane wyniki wielowymiarowej
analizy korespondencji zmiennych charakteryzujących plany związane z migracją
zarobkową Polaków w roku 2007. W analizie wykorzystano zbiór danych jednostkowych (N = 38866), pochodzących z ankietowego badania dorosłych obywateli
Polski. Z uwagi na obszerność wyników w opracowaniu zaprezentowano jedynie
rezultaty badania w formie graficznej.
Za zmienną zależną w ocenie współwystępowania poszczególnych kategorii
zmiennych przyjęto postawę wobec podjęcia emigracji zarobkowej (EMIGR) wyrażoną w sześciu wariantach: 1 – Tak, jestem zainteresowany i obecnie staram się
o pracę za granicą (Tak_S); 2 – Tak, jestem zainteresowany i zamierzam w przyszłości starać się o pracę za granicą (Tak_Z); 3 – Tak, byłbym zainteresowany
podjęciem pracy za granicą, jeśli dostałbym taką propozycję, ale sam nie zamierzam się o nią starać (Tak); 4 – Nie, nie jestem zainteresowany podjęciem pracy
za granicą (Nie); 5 – Obecnie pracuję za granicą (PR); 6 – Trudno powiedzieć,
jeszcze nie wiem (TP).
Zmienne objaśniające, które uwzględniono w analizie, dotyczyły następujących sfer życia: materialnych warunków bytu gospodarstwa domowego
(tj. dochodów i zasobów, stanu posiadania, poziomu życia) – WARUN, własnych
dochodów – DOCH, pracy zawodowej – PRAC, warunków mieszkaniowych
– MIESZ, własnych perspektyw na przyszłość – PERS, posiadanego wykształcenia i kwalifikacji – WYKSZ, miejscowości zamieszkania (miasta lub wsi)
– MIEJSC. Zadowolenie respondentów w każdym ze zdefiniowanych obszarów
zostało poddane subiektywnej ocenie, wyrażonej następującymi kategoriami:
bardzo zadowolony (BZ), raczej zadowolony (RZ), średnio zadowolony (SZ),
raczej niezadowolony (RN), bardzo niezadowolony (BN). Analizę korespondencji poprzedzono weryfikacją istotności związków za pomocą testu niezależności
χ2 oraz ich oceną z wykorzystaniem współczynników τ Kendalla. Wykazano, że
skłonność do wyjazdów jest istotnie skorelowana z zadowoleniem w każdym
z analizowanych obszarów. Uzyskane korelacje ujemne potwierdziły, iż chęć
podjęcia emigracji zarobkowej malała wraz ze wzrostem zadowolenia z materialnych warunków bytu gospodarstwa domowego, własnych dochodów, pracy
zawodowej, warunków mieszkaniowych oraz miejscowości zamieszkania. Jedynie w wypadku zmiennych charakteryzujących zadowolenie z wykształcenia
i własnych kwalifikacji oraz własnych perspektyw na przyszłość wykazano słabą
korelację dodatnią. Szczegółowe powiązania między poszczególnymi wariantami
zmiennych ukazały wyniki wielowymiarowej analizy korespondencji.
W celu wizualizacji powiązań między profilami kategorii, przestrzeń czynnikową zredukowano do płaszczyzny (rys. 2a i 2b). Rezultaty analizy wykazały, że

318

Katarzyna Maruszewska

każdy z respondentów na ogół wykazywał zbliżony stopień zadowolenia w różnych sferach życia. Świadczą o tym wyraźne skupienia punktów reprezentujących
poszczególne kategorie (od bardzo zadowolonych do bardzo niezadowolonych),
np. osoby bardzo niezadowolone z warunków bytowych wykazywały jednocześnie wyraźny brak zadowolenia z własnych dochodów oraz we wszystkich pozostałych obszarach.

Rys. 2a. Wykres konfiguracji punktów reprezentujących zmienne: EMIGR, WARUN,
MIESZ, PERS, WYKSZ, MIEJSC w dwuwymiarowej przestrzeni czynnikowej
Ź r ó d ł o: opracowanie własne.

Wymiar 1 (wyjaśniający największą część bezwładności) rozdziela respondentów skłonnych podjąć emigrację zarobkową (punkty położone z prawej strony
centrum rzutowania) od osób niewykazujących takiej woli, w tym również pracujących za granicą (strona lewa). Osoby zainteresowane wyjazdem i jednocześnie
starające się o pracę za granicą to osoby, które zwykle deklarowały raczej brak
satysfakcji ze swojej sytuacji ogólnej (we wszystkich wymiarach). Natomiast
osoby zainteresowane i zamierzające w swej przyszłości podjąć starania o pracę
za granicą to osoby średnio zadowolone ze swojej ogólnej sytuacji, ale raczej
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Rys. 2b. Powiększenie fragmentu rys. 2a
Ź r ó d ł o: opracowanie własne.

niezadowolone z dochodów własnych. Warto również wskazać na osoby niezainteresowane wyjazdem za granicę – punkt reprezentujący tę kategorię położony
jest blisko centrum rzutowania, oznacza to, że taka postawa wobec emigracji jest
najbardziej typowa wśród respondentów (profil zbliżony do profilu przeciętnego).
Na wykresie zaobserwować można też charakterystyczne skupienie osób bardzo
niezadowolonych ze swej sytuacji materialnej i finansowej, jak również z posiadanego wykształcenia i perspektyw na przyszłość – osoby te rzadziej wykazywały
wolę poszukiwania źródeł dochodu za granicą aniżeli osoby deklarujące, że są
„raczej” niezadowolone. Najbardziej oddalone od centrum rzutowania punkty
tworzą skupienie reprezentujące kategorię osób bardzo usatysfakcjonowanych ze
swoich dochodów, materialnych warunków bytu oraz z perspektyw na przyszłość
– osoby te częściej niż pozostali respondenci deklarowały, że pracują obecnie za
granicą. Najlepsze odwzorowanie w przestrzeni dwuwymiarowej uzyskano dla
punktów reprezentujących kategorie osób: niezainteresowanych pracą za granicą,
zainteresowanych i starających się o pracę oraz zainteresowanych i zamierzających podjąć takie starania.
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Rys. 3. Wykres konfiguracji punktów reprezentujących zmienne: EMIGR, BEZROB,
UTRATA, ZAROBKI w dwuwymiarowej przestrzeni czynnikowej
Ź r ó d ł o: opracowanie własne.

W dalszej części opracowania analizie poddano współwystępowanie kategorii charakteryzujących skłonność do wyjazdów w celach zarobkowych, status na
rynku pracy, stabilizację zatrudnienia oraz satysfakcję z zarobków. Dla zmiennej
identyfikującej brak pracy – BEZROB18 – przyjęto następujące warianty: osoby
bezrobotne w momencie badania –Tak, osoby niebędące bezrobotnymi, które
doświadczyły braku pracy w przeszłości przez dłuższy okres – Nie_D, lub przez
krótki okres – Nie_K, a także osoby, które nie są i nigdy nie były pozbawione pracy – Nie. Kategorie zmiennej UTRATA określały, czy respondent liczył się z utratą pracy, natomiast warianty zmiennej ZAROBKI identyfikowały zadowolenie
z własnych zarobków. Jak wykazano za pomocą testu niezależności χ2, wszystkie
zmienne objaśniające były istotnie powiązane ze zmienną EMIGR.
Wskaźnik ma charakter subiektywny, tzn. ankietowani samodzielnie, bez narzucanej im
definicji bezrobocia, mieli możliwość zakwalifikowania się do tej grupy – niezależnie od tego, czy
są zarejestrowani w urzędzie pracy.
18
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Rezultaty analizy korespondencji zmiennych wykazały, że osoby planujące
emigrację, a zarazem starające się o pracę za granicą najczęściej deklarowały,
iż są bardzo niezadowolone ze swoich zarobków i liczą się z utratą pracy, jednocześnie wśród nich najczęściej znajdowały się osoby, które w przeszłości doświadczyły braku pracy przez dłuższy okres oraz osoby bezrobotne w momencie
badania. Wśród respondentów, którzy nie zamierzali podejmować emigracji
były przede wszystkim osoby, które nigdy nie były bezrobotne i równocześnie
wykazywały umiarkowane zadowolenie z własnych zarobków oraz raczej nie
przewidywały utraty pracy. Wykres (rys. 3) potwierdził, że w najkorzystniejszej sytuacji znajdowały się osoby pracujące za granicą – ponownie wykazano
ich wyraźną satysfakcję z uzyskiwanych zarobków, a ponadto stabilizację ich
zatrudnienia. Osoby pracujące za granicą zwykle deklarowały, że nigdy nie doświadczyły bezrobocia.

Rys. 4. Wykres konfiguracji punktów reprezentujących zmienne: EMIGR, RODZ,
NAUK, DOSW w dwuwymiarowej przestrzeni czynnikowej
Ź r ó d ł o: opracowanie własne.
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Ważnym czynnikiem w inicjowaniu aktywności migracyjnej są tzw. sieci
powiązań migracyjnych, tworzone poprzez różnego rodzaju relacje pomiędzy
krewnymi i znajomymi przebywającymi na emigracji lub mieszkającymi za granicą a osobami planującymi wyjazd za granicę. W kolejnym etapie postępowania
badawczego zaprezentowano wyniki analizy współwystępowania zmiennych,
takich jak: skłonność do wyjazdów za granicę w celach zarobkowych – EMIGR,
powiązania migracyjne, tj.: emigracja zarobkowa innego członka gospodarstwa
domowego – RODZ, nieobecność innego członka gospodarstwa domowego z powodu nauki za granicą – NAUK oraz doświadczenia migracyjne: praca respondenta za granicą w ostatnich 10 latach lub obecnie – DOSW.
Jak można zauważyć na wykresie (rys. 4), osoby zainteresowane pracą za
granicą to przede wszystkim osoby z doświadczeniami migracyjnymi zdobytymi
w latach wcześniejszych, co więcej osoby te zdecydowanie częściej deklarowały,
że członkowie ich gospodarstw domowych pracują za granicą. Z kolei respondenci niezainteresowani pracą za granicą zwykle nie posiadali zagranicznych kontaktów, jak również nie podejmowali pracy za granicą w okresie wcześniejszym.
Osoby pracujące za granicą wykazywały silne zróżnicowanie pod względem
badanych cech (świadczy o tym odległe położenie punktów tych kategorii od
centrum rzutowania oraz od punktów pozostałych).

Podsumowanie
Zastosowanie analizy korespondencji w badaniu uwarunkowań emigracji
z Polski umożliwiło wykrycie tych spośród analizowanych subiektywnych
czynników, które najczęściej współwystępowały z gotowością podjęcia emigracji. Do czynników tych należały przede wszystkim: wyraźny brak zadowolenia
z własnych dochodów, a także umiarkowany brak zadowolenia z materialnych
warunków bytu gospodarstwa domowego, pracy zawodowej oraz warunków
mieszkaniowych i miejsca zamieszkania. Na uwagę zasługuje fakt, że – jak wykazano – osoby odczuwające silny brak satysfakcji we wszystkich analizowanych
obszarach wykazywały większą niechęć do wyjazdów aniżeli osoby umiarkowanie niezadowolone. Ważną funkcję w podejmowaniu decyzji o wyjeździe za
granicę w celach zarobkowych pełniły wcześniejsze doświadczenia migracyjne,
jak również posiadanie rodziny za granicą.
Wyjazdy za granicę w poszukiwaniu pracy od początku okresu transformacji
były najczęściej deklarowaną przyczyną emigracji – zarówno przed przystąpieniem Polski do struktur unijnych, jak i w okresie poakcesyjnym. Z analizy deklarowanych przyczyn emigracji w ujęciu regionalnym na podstawie NSP 2002 wy-
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nika, że zarobkowe motywy emigracji dominowały w południowym i wschodnim
regionie Polski.
Istniejące źródła danych dotyczące migracji zagranicznych Polaków dostarczają ograniczonych możliwości przeprowadzenia pogłębionych analiz mogących pomóc w identyfikacji mechanizmów migracyjnych, co w rezultacie utrudnia ocenę istoty współczesnych zachowań Polaków. W świetle przedstawionych
rozważań można stwierdzić, że analiza korespondencji stanowi bardzo pomocne
narzędzie w analizie czynników warunkujących skłonność do podejmowania emigracji, tym samym pozwala rozwiązać jedno z najtrudniejszych zadań, jakim jest
rozpoznanie współwystępowania kategorii zmiennych kategorialnych. Co więcej,
ułatwia interpretację powiązań w przypadku bardzo wielu zmiennych o licznych
kategoriach. Należy jednak podkreślić, że redukcja wymiarów przestrzeni czynnikowej w analizie korespondencji wiąże się z utratą części informacji pierwotnych
o badanym zjawisku. Stąd wybór ostatecznego rozwiązania, tj. postaci przestrzeni
rzutowania, pozostaje kompromisem między stopniem odwzorowania pierwotnej
informacji w przyjętej liczbie wymiarów a czytelną prezentacją wyników.
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Ocena przestrzennego zróżnicowania
poziomu i jakości życia mieszkańców
województwa podkarpackiego

Streszczenie. Przedmiotem badań jest ocena przestrzennego zróżnicowania poziomu
i jakości życia mieszkańców województwa podkarpackiego. Wyniki badań poziomu życia uzyskano dzięki danym pobranym z Banku Danych Regionalnych Głównego Urzędu
Statystycznego oraz Rocznika Statystycznego Województw 2006. Druga część analizy,
dotycząca jakości życia, została opracowana dzięki badaniu ankietowemu, które przeprowadzono w 2006 r. metodą wywiadu bezpośredniego na terenie powiatów województwa
podkarpackiego. W artykule zostaną zaprezentowane syntetyczne mierniki poziomu
i jakości życia. Obliczenie obu mierników pozwoli na uporządkowanie powiatów województwa podkarpackiego według poziomu i jakości życia, a następnie na klasyfikację
obiektów podobnych. Przedstawienie otrzymanych wyników pozwoli ocenić przestrzenne
zróżnicowanie poziomu i jakości życia w województwie podkarpackim.
Słowa kluczowe: poziom życia, jakość życia, determinanty poziomu i jakości życia,
zróżnicowanie poziomu i jakości życia

Wstęp
Przedmiotem badań jest ocena zróżnicowania poziomu i jakości życia w województwie podkarpackim. Analizę definicji poziomu życia należy rozpocząć od
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definicji sformułowanej przez komisję ekspertów ONZ w 1954 r., która otrzymała
następujące brzmienie: „pojęcie poziomu życia obejmuje całokształt rzeczywistych warunków życia ludzi oraz stopień ich materialnego i kulturalnego zaspokojenia potrzeb poprzez strumień dóbr i usług odpłatnych, a także pochodzących
z funduszów społecznych”. Definicja poziomu życia przedstawiona przez komisję
ekspertów ONZ była i jest do tej pory podstawą wielu innych definicji tego pojęcia. Tak na przykład Z. Żekoński poziom życia określa jako „całokształt warunków, w jakich żyje społeczeństwo, grupa społeczno-zawodowa, gospodarstwo
domowe lub jednostka, wyrażających się przede wszystkim w udogodnieniach
dotyczących procesu zaspokojenia potrzeb indywidualnych i zbiorowych”.
W pracy przez jakość życia rozumie się „stopień satysfakcji (zadowolenia) człowieka (społeczeństwa) z całokształtu swej egzystencji jako swoistą sumę indywidualnego lub zbiorowego odczucia istniejących warunków życia a zarazem ich ocenę”1. Takie rozumienie jakości życia jest zgodne z tym co mówi S. Kowalik, według
którego jakość życia jest „odnoszona do percepcji i oceny własnego życia, czego
wynikiem będzie zbiór odczuć, które ogólnie można nazwać satysfakcją z życia”.
Według T. Słaby poziom życia powinno się określać na podstawie zbioru
mierników obiektywnych, natomiast jakość życia – na podstawie zbioru wskaźników subiektywnych. Mierniki obiektywne rejestrują istniejący rzeczywisty stan
rzeczy (poziom i strukturę dochodów czy wydatków), a wskaźniki subiektywne
informują o tym, jak ten stan rzeczy jest postrzegany i oceniany przez poszczególne osoby lub grupy społeczne.

1. Badanie poziomu życia w województwie podkarpackim
W tej części artykułu zostanie przedstawione badanie poziomu życia w województwie podkarpackim. W tym celu utworzono syntetyczny miernik poziomu
życia. Został on zbudowany z danych pobranych z Bazy Danych Regionalnych
Głównego Urzędu Statystycznego, a także z Rocznika Statystycznego Województw 2006. W przypadku braku danych dla roku 2006 do badania zostały wykorzystane dane z roku 2005 lub wcześniejszych. Jeśli dane dotyczą innego roku
niż 2006, zostało to zasygnalizowane w nawiasach.
Do analizy poziomu życia w województwie podkarpackim wybrano 57 zmiennych charakteryzujących wyodrębnione grupy:
1. Rynek pracy, dochody, wynagrodzenia.
2. Ochrona zdrowia.
3. Warunki mieszkaniowe.
C. Bywalec, Transformacja gospodarcza a zróżnicowanie poziomu życia społeczeństwa
polskiego, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 1999.
1
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4. Transport.
5. Edukacja.
6. Kultura, czas wolny.
7. Ochrona środowiska.
Następnie zmienne zostały poddane selekcji ze względu na wartość współczynnika zmienności. Ze zbioru zmiennych usunięto te, dla których spełniona
została nierówność:
(1)
Vj ≤ 10%,
gdzie Vj oznacza współczynnik zmienności dla j-tej zmiennej. Zmienne spełniające powyższą nierówność uznano jako quasi-stałe, niewnoszące znaczących
informacji o badanym zjawisku. Z podstawowego zbioru 57 zmiennych usunięto
10 następujących zmiennych:
1) przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto ogółem w złotych
(V = 6,87%),
2) przeciętna liczba osób na jedno mieszkanie ogółem (V = 8,86%),
3) przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania w m2 na jedną osobę
(V = 4,40%),
4) przeciętna liczba izb w jednym mieszkaniu (V = 5,45%),
5) mieszkania wyposażone w ustęp spłukiwany w % ogółu mieszkań zamieszkanych (V = 8,61%),
6) mieszkania wyposażone w łazienki w % ogółu mieszkań zamieszkanych
(V = 7,27%),
7) mieszkania wyposażone w wodociąg w % ogółu mieszkań zamieszkanych (V = 4,07%),
8) liczba dzieci w przedszkolach (bez specjalnych) na jednego nauczyciela
(V = 6,51%),
9) liczba dzieci w przedszkolach (bez specjalnych) na 100 miejsc
(V = 6,44%),
10) liczba uczniów na jednego nauczyciela w szkołach podstawowych
(V = 7,99%).
Spośród pozostałych zmiennych charakteryzujących wyodrębnione grupy
dokonano wyboru reprezentantów tych grup. W tym celu wykorzystano metodę
parametryczną Z. Hellwiga, w której główną rolę odgrywają macierze korelacji
wyznaczone dla zmiennych należących do poszczególnych grup.
Wyznaczone macierze korelacji umożliwiły podział wszystkich zmiennych
na grupy składające się ze zmiennych centralnych wraz ze zmiennymi satelitarnymi oraz tzw. zmienne izolowane2. Na podstawie przeprowadzonych obliczeń
2
Por. E. Nowak, Metody taksonomiczne w klasyfikacji obiektów społeczno-gospodarczych,
PWE, Warszawa 1990.
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otrzymano wartości progowe dla każdej z analizowanych grup zmiennych, korzystając ze wzoru:
(2)
Wyniki przeprowadzonych badań zostały zaprezentowane w tabeli 1.
Tabela 1. Wyniki wyboru zmiennych za pomocą parametrycznej metody Z. Hellwiga
Determinanty
poziomu życia

Wartość
progowa

Zmienne
centralne

Zmienne
izolowane

Ogólna
liczba
zmiennych

Liczba
zmiennych
wybranych

Rynek pracy, dochody,
wynagrodzenia

0,30

X12

X14

8

2

Ochrona zdrowia

0,26

X26

X21, X23

12

3

Warunki mieszkaniowe

0,43

X33

X38

9

2

Transport

0,06

X43

X42

3

2

Edukacja

0,26

X55

X51

6

2

Kultura, czas wolny

0,22

X62, X69

X67

9

3

Ochrona środowiska

0,17

X71, X72, X74

X79

10

4

Źródło: opracowanie własne.

Jako finalny zbiór zmiennych diagnostycznych, stanowiący podstawę do prowadzenia dalszych badań empirycznych, przyjęto następujący zestaw 18 zmiennych:
X12 – liczba pracujących ogółem na 1000 osób,
X14 – liczba pracowników zatrudnionych w warunkach zagrożenia na 1000
osób zatrudnionych,
X21 – umieralność niemowląt na 1000 urodzeń żywych,
X23 – liczba zgonów w wieku 1-59 lat na 10 tys. osób,
X26 – liczba lekarzy na 10 tys. osób (2005),
X33 – liczba mieszkań oddanych do użytku na 1000 zawartych małżeństw
ogółem,
X38 – mieszkania wyposażone w urządzenia techniczno-sanitarne i gaz sieciowy w % ogółu mieszkań zamieszkanych,
X42 – liczba samochodów osobowych zarejestrowanych na 1000 mieszkańców (2002),
X43 – trasy komunikacyjne autobusowe na 100 km2 w km,
X51 – liczba dzieci w przedszkolach (bez specjalnych) na 1000 dzieci
w wieku 3-6 lat,
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X55 – wskaźnik skolaryzacji netto uczniów szkół ponadpodstawowych
dla młodzieży liceów ogólnokształcących w % młodzieży w wieku
17- 19 lat,
X62 – liczba czytelników w ciągu roku na 1000 osób,
X67 – liczba zwiedzających muzea i oddziały w ciągu roku na 1000 osób,
X69 – korzystający z noclegów w turystycznych obiektach zbiorowego zakwaterowania na 1000 ludności,
X71 – emisja zanieczyszczeń pyłowych w tonach na 1 km2,
X72 – emisja zanieczyszczeń gazowych w tonach na 1 km2,
X74 – powierzchnia terenów zieleni osiedlowej w % powierzchni ogółem
(2005),
X79 – udział odpadów składowanych w ilości odpadów wytworzonych
w ciągu roku.
Budowa syntetycznej miary rozwoju wymaga podziału zbioru zmiennych
diagnostycznych na stymulanty i destymulanty. Do zbioru stymulant zostały zaliczone następujące zmienne:
S:{X12, X26, X33, X38, X42, X43, X51, X55, X62, X67, X69, X74},
natomiast zbiór destymulant jest następujący:
D:{X14, X21, X23, X71, X72, X79}.
Przekształcenia destymulant w stymulanty dokonano według następującego
wzoru:
(3)
Symbolem S oznaczono zmienną stymulantę, natomiast symbol D przeznaczono dla destymulanty.
Następnie po dokonaniu przekształcenia destymulant na stymulanty zastosowano normalizację zmiennych według następującego wzoru:
(4)
gdzie:
zij – znormalizowana wartość j-tej zmiennej dla i-tego powiatu,
n – liczba powiatów,
m – liczba zmiennych.
Syntetyczny miernik poziomu życia obliczono według następującego wzoru:
(5)
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gdzie:
ziq –

wartość zmiennej syntetycznej dla i-tego powiatu obliczona na podstawie zmiennej należącej do q-tej determinanty,
wq – wagi nadane poszczególnym determinantom za pomocą metody „ekspertów”,
r – liczba determinant.
Z kolei mierniki poziomu życia według wyodrębnionych determinant obliczono korzystając ze wzoru:
(6)
Wagi, które nadano poszczególnym determinantom otrzymano za pomocą
metody „ekspertów”. Poproszono 30 losowo wybranych osób o nadanie wag
poszczególnym determinantom poziomu życia. Wyniki, które otrzymano, przedstawia tabela 2.
Tabela 2. Wagi przyznane metodą „ekspertów”
dla determinant poziomu życia
Determinanty poziomu życia

Wagi

Ochrona zdrowia

0,27

Rynek pracy, dochody, wynagrodzenia

0,20

Warunki mieszkaniowe

0,16

Edukacja

0,11

Kultura, czas wolny

0,11

Transport

0,08

Ochrona środowiska

0,07

Źródło: opracowanie własne.

Dzięki zastosowaniu omówionej metody dokonano hierarchizacji powiatów
według syntetycznego miernika poziomu życia. W obrębie uporządkowanych zbiorów przeprowadzono klasyfikację obiektów podobnych w następujący sposób3:
Grupa I charakteryzująca się bardzo wysoką jakością życia:
(7)
Grupa II charakteryzująca się wysoką jakością życia:
(8)
3
K. Kukuła, Próba waloryzacji województw ze względu na zagospodarowanie turystyczne oraz
środowisko naturalne, „Folia Turistica” 1993, nr 4.
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Grupa III charakteryzująca się umiarkowaną jakością życia:
(9)
Grupa IV charakteryzująca się niską jakością życia:
(10)
Grupa V charakteryzująca się bardzo niską jakością życia:
(11)
Z klasyfikacji przedstawionej na rysunku 1 wynika, że najwyższym poziomem życia charakteryzują się powiaty grodzkie: Rzeszów i Krosno, a w następnej kolejności Tarnobrzeg i Przemyśl. Należy zwrócić uwagę na fakt, że 36%
powiatów województwa podkarpackiego zostało zakwalifikowanych do grupy
o niskim poziomie życia, natomiast aż 48% do grupy o bardzo niskim poziomie
życia. Z kartogramu przedstawiającego klasyfikację powiatów województwa
podkarpackiego według syntetycznego miernika poziomu życia wynika również,
że wyższym poziomem życia charakteryzują się powiaty w zachodniej i południowej części województwa.

Rys. 1. Klasyfikacja powiatów województwa podkarpackiego
według syntetycznego miernika poziomu życia
Ź r ó d ł o: opracowanie własne.
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Ź r ó d ł o: opracowanie własne.

Rzeszów

2

Powiat

1

Lp.

0,23

0,38

0,26

0,30

0,46

0,45

0,29

0,64

0,59

0,58

0,38

0,59

0,48

0,23

0,48

0,50

0,39

0,45

0,57

0,53

0,41

0,67

0,65

0,51

0,91

Praca

0,44

0,26

0,29

0,44

0,34

0,38

0,50

0,46

0,34

0,53
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0,35

0,39

0,47

0,32
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0,44

0,64

0,71

0,51

0,36

0,49

0,86

0,69
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zdrowia

0,40
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0,41

0,08
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0,39
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0,53
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0,35

0,40

0,41
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0,47
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0,91
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0,38

0,39

0,40

0,41

0,41

0,42

0,43
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Tabela 3. Hierarchizacja powiatów województwa podkarpackiego według wartości syntetycznego miernika poziomu życia
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2. Badanie jakości życia w województwie podkarpackim
Wyniki badania jakości życia w województwie podkarpackim uzyskano
dzięki badaniu ankietowemu, które zostało przeprowadzone w 2006 r. metodą
wywiadu bezpośredniego na terenie 21 powiatów województwa podkarpackiego
i 4 miast na prawach powiatu. Zastosowany został kwotowy dobór ankietowanych do badań, przy założeniu maksymalnego błędu szacunku na poziomie 3%,
co daje liczbę ankiet w wysokości 1068. W wyniku ankietyzacji otrzymano 1400
ankiet. Po dokonaniu weryfikacji kompletności wypełnienia ankiety wybrano populację próbną w wysokości 1096 ankiet.
W ankiecie zostały zamieszczone pytania dotyczące ośmiu determinant jakości życia:
P – pracy,
Z – zdrowia,
M – warunków mieszkaniowych,
T – transportu,
E – edukacji,
W – czasu wolnego,
B – poczucia bezpieczeństwa,
Ś – ochrony środowiska.
Dla każdego powiatu w województwie podkarpackim utworzono syntetyczny
miernik jakości życia (ti) według następującego wzoru:
(12)
gdzie:
tiq – wartość zmiennej syntetycznej dla i-tego powiatu obliczona na podstawie pytań dotyczących q-tej determinanty,
vq – wagi nadane poszczególnym determinantom za pomocą metody „ekspertów”,
n – liczba powiatów,
p – liczba determinant.
Wagi, które nadano poszczególnym determinantom otrzymano za pomocą
metody „ekspertów”. Poproszono w tym celu 30 losowo wybranych osób o nadanie wag poszczególnym determinantom jakości życia. Wyniki, które otrzymano
za pomocą metody „ekspertów” przedstawia tabela 4.
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Tabela 4. Wagi przyznane metodą „ekspertów”
dla determinant jakości życia
Determinanty jakości życia

Wagi

Zdrowie

0,25

Praca

0,22

Warunki mieszkaniowe

0,16

Czas wolny

0,11

Bezpieczeństwo

0,08

Edukacja

0,07

Transport

0,06

Ochrona środowiska

0,05

Źródło: opracowanie własne.

Mierniki jakości życia dla poszczególnych determinant obliczono stosując
następujące wzory:
(13)

(14)
gdzie:
tij – średnia zakodowanych odpowiedzi na j-te pytanie w i-tym powiecie,
til – zakodowane odpowiedzi respondentów i-tego powiatu,
m – liczba pytań dotyczących q-tej determinanty,
k – liczba respondentów w i-tym powiecie.
Respondenci odpowiadali na pytania dotyczące każdej z wymienionych
determinant. Na podstawie odpowiedzi ankietowanych utworzono dla każdego powiatu syntetyczny miernik jakości życia w województwie podkarpackim
jako średnią arytmetyczną z poszczególnych determinant (zastosowano ten
sam wzór, który wykorzystano do obliczenia syntetycznego miernika poziomu
życia). Natomiast mierniki jakości życia dla determinant obliczono stosując
średnią arytmetyczną dla zakodowanych pytań. Przykładowe pytanie typu:
Czy jest Pan(i) zadowolony(a) ze swojej obecnej pracy?, na które ankietowani
mieli do dyspozycji następujące opcje odpowiedzi: bardzo zadowolony, raczej
zadowolony, trudno powiedzieć, raczej niezadowolony, bardzo niezadowolony
zostały zakodowane w ten sposób, że bardzo zadowolony uzyskał 5, raczej zadowolony 4, trudno powiedzieć 3, raczej niezadowolony 2, a bardzo niezadowolony 1 punkt. W przypadku pytań typu: Czy uważa Pan(i), że w przychodni, do
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której Pan(i) należy, jest zatrudniona wystarczająca liczba lekarzy rodzinnych?
respondenci mogli odpowiedzieć: tak, nie lub nie wiem. Podczas kodowania
odpowiedź tak uzyskała 5 punktów, odpowiedź nie wiem 3, natomiast odpowiedź nie 1 punkt. Wartości mierników dla poszczególnych determinant zostały
zaprezentowane w tabeli 5.
W ten sposób obliczony miernik pozwolił na dokonanie klasyfikacji powiatów województwa podkarpackiego pod względem jakości życia (rys. 2). Klasyfikacji dokonano wykorzystując sposób uprzednio zastosowany do sklasyfikowania
powiatów według syntetycznego miernika poziomu życia.
Analizując rysunek 2, przedstawiający klasyfikację powiatów województwa
podkarpackiego ze względu na poziom syntetycznego miernika jakości życia,
należy stwierdzić, że większość powiatów województwa podkarpackiego charakteryzuje się umiarkowanym poziomem jakości życia. Jednocześnie można
zaobserwować, że powiaty leżące w południowo-wschodniej części województwa (leski i bieszczadzki) cechują się najniższą jakością życia. Podobna sytuacja występuje w powiecie lubaczowskim, który jest wysunięty najbardziej na
wschód, a także w powiecie stalowowolskim, który jest wysunięty najbardziej
na północ województwa. Natomiast powiaty, dla których otrzymano najwyższą
jakość życia, tworzą „księżyc” wokół Rzeszowa, z wyjątkiem powiatu krośnieńskiego.

Rys. 2. Klasyfikacja powiatów województwa podkarpackiego
według syntetycznego miernika jakości życia
Ź r ó d ł o: opracowanie własne.
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Tabela 5. Średnie wartości odpowiedzi na pytania dotyczące determinant jakości życia.
Hierarchizacja powiatów województwa podkarpackiego według wartości syntetycznego miernika jakości życia
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3. Porównanie poziomu i jakości życia
w województwie podkarpackim
Ponieważ syntetyczny miernik poziomu życia jest oparty na danych gusowskich, które rejestrują istniejący stan rzeczy, można nazwać go miernikiem obiektywnym (O). Natomiast syntetyczny miernik jakości życia można nazwać miernikiem subiektywnym (S), ponieważ informuje o tym, jak istniejący stan rzeczy jest
postrzegany i oceniany przez poszczególne osoby. Jeżeli O > S, to mamy do czynienia z malkontentami, którzy uważają, że jest im źle, chociaż obiektywnie na
tle innych ich sytuacja życiowa jest dobra. Takich ludzi można określić mianem
PESYMISTÓW. Odwrotnie jest, gdy S > O – wtedy mamy do czynienia z ludźmi,
którzy pomimo tego, że nie są do końca zadowoleni ze swojej pracy, służby zdrowia, warunków mieszkaniowych itp. mówią, że jest im generalnie dobrze. Takich
ludzi w dalszym ciągu rozważań nazywać się będzie OPTYMISTAMI.
W tabeli 6 zostało zaprezentowane porównanie hierarchizacji powiatów
według syntetycznego miernika poziomu i jakości życia. Z porównania tego
otrzymano podział mieszkańców powiatów województwa podkarpackiego na
optymistów, umiarkowanych optymistów, realistów, umiarkowanych pesymistów i pesymistów. Wyżej wymieniony podział został również przedstawiony
na rysunku 3. Wynika z niego, że najwięcej optymistów mieszka w powiatach

Rys. 3. Porównanie uporządkowania powiatów województwa podkarpackiego
według syntetycznego miernika poziomu i jakości życia
Ź r ó d ł o: opracowanie własne.
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znajdujących się w centralnej części województwa. Większa część pesymistów
i realistów jest rozlokowana w powiatach południowo-zachodnich województwa.
Na uwagę zasługuje natomiast fakt, że pesymiści zamieszkują w dużych miastach: Rzeszowie, Przemyślu, a także Krośnie. Można to wytłumaczyć posługując
się znanym polskim przysłowiem, które brzmi w następujący sposób: „im więcej
się ma, tym więcej chce się mieć” – osoby, które powinny być zadowolone z warunków, w których żyją, cały czas oczekują czegoś więcej i tak naprawdę nie są
zadowolone z tego co mają i pewnie nigdy nie będą.

Podsumowanie
Przedmiotem badań była ocena przestrzennego zróżnicowania poziomu i jakości życia mieszkańców województwa podkarpackiego. Z przeprowadzonych
analiz otrzymano, że najwyższym poziomem życia charakteryzują się powiaty
grodzkie: Rzeszów i Krosno, a w następnej kolejności Tarnobrzeg i Przemyśl.
Z uzyskanych badań wynika również, że wyższym poziomem życia charakteryzują się powiaty w północno-zachodniej części województwa, natomiast aż 56%
powiatów cechuje się bardzo niskim poziomem życia.
W przypadku jakości życia należy stwierdzić, że ponad 50% powiatów województwa podkarpackiego charakteryzuje się średnią jakością życia. Jednocześnie można zaobserwować, że powiaty leżące na obrzeżach województwa (leski,
bieszczadzki, lubaczowski i stalowowolski) cechują się najniższą jakością życia.
Natomiast powiaty, dla których otrzymano najwyższą jakość życia, to powiaty usytuowane przy północno-zachodniej granicy województwa (tarnobrzeski
i kolbuszowski). Z porównania obu syntetycznych mierników poziomu i jakości
życia otrzymano, iż najwięcej optymistów mieszka w powiatach znajdujących
się w centralnej części województwa. Większa część pesymistów i realistów jest
rozlokowana w południowo-zachodnich powiatach województwa. Na uwagę zasługuje natomiast fakt, że pesymiści zamieszkują w dużych miastach: Rzeszowie,
Przemyślu, a także Krośnie.
Podsumowując powyższy artykuł należy jeszcze dodać, że Autorka prowadzi
dalsze badania nad formalnymi miernikami charakteryzującymi podobieństwo
przestrzennych konfiguracji otrzymanych mierników.
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Kilka uwag o testowaniu istotności
współczynnika korelacji

Streszczenie. W artykule przedstawiono problem interpretacji wyników testu współczynnika korelacji Pearsona w powiązaniu z budowanym modelem regresji. Zwrócono
przy tym uwagę na znaczną wrażliwość testu istotności na wielkość próby. W tym kontekście przedstawiono pewien alternatywny sposób testowania oraz rekomendowano znany,
lecz stosunkowo rzadko wykorzystywany test, umożliwiający poprawną interpretację
wyników testu istotności współczynnika korelacji.
Słowa kluczowe: współczynnik korelacji Pearsona, testy istotności, model regresji

Wstęp
Problematyka badania zależności zmiennych zarówno o charakterze ilościowym, jak i jakościowym jest jednym z najczęściej wykorzystywanych zagadnień
statystyki w badaniach empirycznych. Szerokie możliwości zastosowania umożliwiają przedstawienie wielu technik i narzędzi pomiarowych. Mimo znacznej
liczby metod w zakresie analizy zmiennych o charakterze mierzalnym, na pierwsze miejsce w częstości wykorzystania wysuwa się doskonale znany współczynnik korelacji Pearsona. Jego zastosowanie daje dodatkową możliwość, jaką jest
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eksploatacja modelu regresji. Jednak konstrukcja każdego modelu matematycznego, w tym także modelu regresji, powinna być poprzedzona przeprowadzeniem
adekwatnego testu statystycznego, czyli weryfikacją modelu. Wykorzystanie
testów istotności wiąże się jednak z pewnymi ograniczeniami, których badacze
często nie są w pełni świadomi. Do takich ograniczeń należy problem wielkości
próby (problem zarówno zbyt małej, jak i bardzo licznej próby) powiązany z odpowiednią interpretacją. Czy zasadne jest bowiem konstruowanie modelu regresji
zawsze w przypadku, gdy przeprowadzony test istotności współczynnika korelacji odrzuca hipotezę zerową (czy zasadne jest budowanie regresji dla istotnie
różnego od zera współczynnika korelacji wynoszącego np. r = 0,1)?
W pracy przedstawiony zostanie problem zależności wyników najczęściej wykorzystywanego testu istotności współczynnika korelacji od wielkości próby. Zostanie
też podana pewna propozycja mająca na celu ułatwienie przeprowadzenia takiego
testu oraz przypomniany i rekomendowany będzie alternatywny sposób testowania
współczynnika korelacji mający na celu poprawne zbudowanie modelu regresji.

1. Test istotności współczynnika korelacji a wielkość próby
Rozpatrywany jest liniowy model ekonometryczny postaci
y = αX + β + ε,
gdzie E(ε) = 0, E(εεT) = σ2I.
Wybór zmiennych do takiego modelu bazuje zwykle na analizie istotności
współczynnika korelacji Pearsona1. W tej pracy ograniczono się wyłącznie do
modelu jednej zmiennej, co nie zmienia ogólności rozważań.
Wykorzystanie w badaniach empirycznych współczynnika korelacji Pearsona
sprowadza się po jego obliczeniu do interpretacji (zob. tab. 1) oraz przeprowadzenia wspomnianego wcześniej testu istotności. Test ten najczęściej przybiera
postać, w której formułowane są następujące hipotezy:
H0: ρ = 0,

H1: ρ ≠ 0,

gdzie ρ oznacza prawdziwą wartość współczynnika korelacji w populacji, a hipotezę zerową interpretuje się jako brak zależności liniowej pomiędzy zmiennymi.
Tu przypomnijmy jeszcze, że odrzucenie hipotezy zerowej oznacza, że wartość
współczynnika korelacji jest istotnie różna od zera.
Weryfikacja prawdziwości hipotezy H0 dokonywana jest na podstawie statystyki:
Zob. np. Ekonometria. Metody, zadania, przykłady, red. J. Dziechciarz, Wydawnictwo AE we
Wrocławiu, Wrocław 2002.
1
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(1)

która (przy założeniu prawdziwości H0) ma rozkład t-Studenta o n – 2 stopniach
swobody2. Jak wynika ze wzoru (1), wartość statystyki testowej zależy wyłącznie
od wartości współczynnika korelacji w analizowanej próbie oraz od liczebności
próby. Zamiast więc weryfikacji, czy uzyskany wynik jest istotny statystycznie,
można sformułować pytanie, jak duża powinna być próba, by dla określonej
wartości współczynnika korelacji oraz na zadanym poziomie istotności należało
odrzucić hipotezę zerową na rzecz alternatywnej.
Tabela 1. Wartości współczynnika korelacji i ich interpretacje
Wartość
współczynnika korelacji

Interpretacja

Poniżej 0,2

Praktycznie brak związku liniowego między badanymi cechami

0,2 do 0,4

Zależność liniowa wyraźna, lecz niska

0,4 do 0,7

Zależność umiarkowana

0,7 do 0,9

Zależność znacząca

Powyżej 0,9

Zależność bardzo silna

Ź r ó d ł o: opracowanie własne na podstawie: S. Ostasiewicz, Z. Rusnak, U. Siedlecka, Statystyka.
Elementy teorii i zadania, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000, s. 311.

Przeprowadzono zatem symulację, w której dla założonego poziomu istotności α = 0,05 (tradycyjnie najczęściej przyjmowany poziom istotności) i przy
wykorzystaniu metod numerycznych wygenerowano liczbę obserwacji niezbędną
do uzyskania istotności współczynnika korelacji o dowolnej wartości. Wyniki dla
wybranych wartości współczynnika korelacji przedstawiono w tabeli 2. Wartości
te uzyskano wykorzystując moduł optymalizacyjny Solver zawarty w programie MS Excel. Przyjęto wybrane wartości współczynnika korelacji, a następnie
metodami numerycznymi poszukiwano takich wartości liczebności próby, które
gwarantowałyby istotność współczynnika korelacji. Zatem np. dla współczynnika
korelacji r = 0,8 próba, która jest niezbędna do uznania takiego współczynnika
za istotny, wynosi n = 7, gdyż wartość statystyki testowej (1) wynosi wówczas
, natomiast wartość krytyczna uzyskana z tablic rozkładu Studenta dla 5 stopni swobody i przyjętego poziomu istotności wynosi
wówczas t = 2,571. Warto zwrócić uwagę na możliwość zapewnienia istotności współczynnika korelacji nawet bardzo niskiej wartości przy stosunkowo
2
Por. W. Krysicki, J. Bartos, W. Dyczka, K. Królikowska, M. Wasilewski, Rachunek
prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna w zadaniach, Wydawnictwo Naukowe PWN,
Warszawa 2000.
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niewielkiej próbie. Zwróćmy bowiem uwagę, że np. dla współczynnika korelacji
rzędu r = 0,1 wystarczy próba o liczebności 385, by współczynnik taki uznać za
istotnie różny od zera. Podobnie ma się sytuacja ze współczynnikiem korelacji
r = 0,01, tu (ku zaskoczeniu autorów pracy) wystarczy próba, w której znajdzie
się 38 416 elementów, by współczynnik o tak niskiej wartości uznać za istotnie
różny od zera.
Tabela 2. Liczebności próby gwarantujące istotność współczynnika korelacji
r

N

r

N

r

N

r

N

0,01

38416

0,26

58

0,51

16

0,76

7

0,02

9605

0,27

54

0,52

15

0,77

7

0,03

4269

0,28

50

0,53

15

0,78

7

0,04

2402

0,29

47

0,54

14

0,79

7

0,05

1538

0,30

44

0,55

14

0,80

7

0,06

1068

0,31

41

0,56

13

0,81

7

0,07

785

0,32

39

0,57

13

0,82

6

0,08

601

0,33

36

0,58

12

0,83

6

0,09

475

0,34

34

0,59

12

0,84

6

0,10

385

0,35

32

0,60

12

0,85

6

0,11

319

0,36

31

0,61

11

0,86

6

0,12

268

0,37

29

0,62

11

0,87

6

0,13

228

0,38

28

0,63

11

0,88

5

0,14

197

0,39

26

0,64

10

0,89

5

0,15

172

0,40

25

0,65

10

0,90

5

0,16

151

0,41

24

0,66

10

0,91

5

0,17

134

0,42

23

0,67

9

0,92

5

0,18

120

0,43

22

0,68

9

0,93

5

0,19

107

0,44

21

0,69

9

0,94

5

0,20

97

0,45

20

0,70

9

0,95

4

0,21

88

0,46

19

0,71

8

0,96

4

0,22

80

0,47

18

0,72

8

0,97

4

0,23

74

0,48

18

0,73

8

0,98

4

0,24

68

0,49

17

0,74

8

0,99

4

0,25

63

0,50

16

0,75

8

Ź r ó d ł o: opracowanie własne.

Znalezienie liczby obserwacji gwarantującej istotność dla dowolnego współczynnika korelacji umożliwiło przedstawienie uzyskanych rezultatów na wykresie, a w konsekwencji dopasowania do nich adekwatnej funkcji (zob. rys. 1).
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Funkcją najdokładniej opisującą prezentowane dane (R2 = 0,995) była funkcja
potęgowa postaci
nist = 4,1679r –1,79,
gdzie nist oznacza liczebność próby gwarantującą istotność współczynnika korelacji r.

Rys. 1. Dopasowanie funkcji potęgowej do zależności
współczynnik korelacji – wielkość próby
Ź r ó d ł o: opracowanie własne.

Tak dobre dopasowanie funkcji (R2 = 0,995) umożliwia przedstawienie alternatywnego i jak się wydaje łatwiejszego sposobu testowania istotności współczynnika korelacji. W tabeli 3 przedstawiono wartość współczynnika korelacji
z odpowiadającą mu minimalną liczebnością próby gwarantującą istotność oraz
wartość liczebności próby uzyskaną z dopasowanej wcześniej funkcji potęgowej,
a także różnicę między prezentowanymi liczebnościami. Zauważmy (por. tab.
3), że dla każdego współczynnika korelacji | r | > 0,6 można uznać go za istotnie
różny od zera, jeżeli liczba obserwacji n, na podstawie której liczony był współczynnik r, jest większa od nist = 4,1679r –1,79. Zamiast zatem tradycyjnego testowania istotności współczynnika korelacji polegającego na obliczeniu odpowiedniej
statystyki testowej, a następnie odczytaniu wartości krytycznych z tablic i ich
wzajemnym porównaniu, można przeprowadzić test istotności z wykorzystaniem
dopasowanej funkcji. Jeżeli bowiem liczebność próby, na podstawie której liczony był współczynnik korelacji, jest większa od nist = 4,1679r –1,79, to współczynnik
taki należałoby uznać za istotnie różny od zera. Przypomnijmy tu, że ten sposób
postępowania jest odpowiedni dla sytuacji, w której przyjęto błąd pierwszego rodzaju równy 5% i jednocześnie | r | > 0,6.
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38416

9605

4269

2402

1538

1068

785

601

475

385

319

268

228

197

172

151

134

120

107

97

88

80

74

68

63

0,01

0,02

0,03

0,04

0,05

0,06

0,07

0,08

0,09

0,10

0,11

0,12

0,13

0,14

0,15

0,16

0,17

0,18

0,19

0,20

0,21

0,22

0,23

0,24

0,25

63,97

69,33

75,39

82,29

90,19

99,29

109,84

122,19

136,75

154,10

174,99

200,47

231,98

271,60

322,38

388,97

478,70

603,71

785,37

1064,04

1523,86

2365,15

4168,58

9265,91

36300,89

nist

0,97

1,33

1,39

2,29

2,19

2,29

2,84

2,19

2,75

3,10

2,99

3,47

3,98

3,60

3,38

3,97

3,70

2,71

0,37

–3,96

–14,14

–36,85

–100,42

–339,09

–115,11

nist – n
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n

r

0,50

0,49

0,48

0,47

0,46

0,45

0,44

0,43

0,42

0,41

0,40

0,39

0,38

0,37

0,36

0,35

0,34

0,33

0,32

0,31

0,30

0,29

0,28

0,27

0,26

r

16

17

18

18

19

20

21

22

23

24

25

26

28

29

31

32

34

36

39

41

44

47

50

54

58

n

16,33

16,99

17,70

18,45

19,24

20,10

21,00

21,98

23,02

24,14

25,34

26,64

28,04

29,55

31,19

32,97

34,91

37,02

39,33

41,87

44,67

47,75

51,17

54,97

59,21

nist

0,33

–0,01

–0,30

0,45

0,24

0,10

0,00

–0,02

0,02

0,14

0,34

0,64

0,04

0,55

0,19

0,97

0,91

1,02

0,33

0,87

0,67

0,75

1,17

0,97

1,21

nist – n

0,75

0,74

0,73

0,72

0,71

0,70

0,69

0,68

0,67

0,66

0,65

0,64

0,63

0,62

0,61

0,60

0,59

0,58

0,57

0,56

0,55

0,54

0,53

0,52

0,51

r

8

8

8

8

8

9

9

9

9

10

10

10

11

11

11

12

12

12

13

13

14

14

15

15

16

n

7,35

7,54

7,75

7,96

8,18

8,42

8,66

8,91

9,17

9,45

9,74

10,04

10,36

10,69

11,04

11,40

11,79

12,19

12,61

13,06

13,53

14,03

14,56

15,11

15,70

nist

–0,65

–0,46

–0,25

–0,04

0,18

–0,58

–0,34

–0,09

0,17

–0,55

–0,26

0,04

–0,64

–0,31

0,04

–0,60

–0,21

0,19

–0,39

0,06

–0,47

0,03

–0,44

0,11

–0,30

nist – n

0,99

0,98

0,97

0,96

0,95

0,94

0,93

0,92

0,91

0,90

0,89

0,88

0,87

0,86

0,85

0,84

0,83

0,82

0,81

0,80

0,79

0,78

0,77

0,76

r

Tabela 3. Współczynniki korelacji wraz z odpowiadającymi im liczebnościami próby
gwarantującymi istotność oraz ich różnice

4

4

4

4

4

5

5

5

5

5

5

5

6

6

6

6

6

6

7

7

7

7

7

7

n

4,25

4,34

4,43

4,52

4,61

4,71

4,81

4,91

5,02

5,13

5,24

5,36

5,48

5,61

5,74

5,88

6,02

6,16

6,31

6,47

6,63

6,80

6,97

7,16

nist

0,25

0,34

0,43

0,52

0,61

–0,29

–0,19

–0,09

0,02

0,13

0,24

0,36

–0,52

–0,39

–0,26

–0,12

0,02

0,16

–0,69

–0,53

–0,37

–0,20

–0,03

0,16

nist – n
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2. Interpretacja wyników testowania istotności
współczynnika korelacji
Przeprowadzenie testu istotności współczynnika korelacji musi zostać zakończone przedstawieniem wniosku wynikającego z badania. Przypomnijmy tu raz
jeszcze, że brak odrzucenia hipotezy zerowej interpretuje się jako brak zależności
liniowej, a bardziej formalnie jako „współczynnik korelacji jest nieistotnie różny
od zera”. Natomiast odrzucenie hipotezy zerowej oznacza „współczynnik korelacji jest istotnie różny od zera”, co często interpretuje się jako występowanie
zależności liniowej. Jeżeli zatem ta „zależność liniowa” występuje często, dąży
się do konstrukcji modelu regresji liniowej. Zwróćmy tu jednak uwagę, że odrzucenie hipotezy zerowej może nastąpić dla każdej wartości współczynnika korelacji (zob. tab. 2). Zatem czy zasadna jest konstrukcja modelu regresji dla istotnego
współczynnika korelacji r = 0,01? Wydaje się, że zupełnie bezzasadne byłoby
budowanie takiego modelu, wartość współczynnika determinacji dyskwalifikowałaby bowiem taką zależność. Istotność współczynnika korelacji wynikałaby tu
nie z wartości współczynnika korelacji, lecz z wielkości próby.
Rozpatrzymy teraz przykład, w którym zaprezentowano szkic zadania 4.18
z pracy Krysickiego i in.3
1. Zadano próbę 25-elementową pochodzącą z dwuwymiarowego rozkładu
normalnego.
2. Obliczono współczynnik korelacji r = – 0,1 oraz przeprowadzono test
istotności na poziomie istotności α = 0,05.
Tabela 4. Dane z zadania 4.18
5
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1

6
7
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8
9

1

3

2

3

3

3

2

3

1

1

1

Ź r ó d ł o: opracowanie własne na podstawie: W. Krysicki i in., Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka
matematyczna w zadaniach, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000, s. 174.

Wartość statystyki te = – 0,482 nie znalazła się w zbiorze krytycznym
K = (–∞; –2,069) ∪ (2,069; ∞), co oznacza brak podstaw do odrzucenia hipotezy,
że cechy X i Y są nieskorelowane.
Przeanalizujmy teraz modyfikację tego zadania polegającą na tym, że liczba
wszystkich obserwacji zostanie 20-krotnie zreplikowana, przez co otrzymana została próba zaprezentowana w tabeli 5.
3

W. Krysicki i in., wyd. cyt., s. 174.
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Tabela 5. Dane z zadania 4.18 po modyfikacji
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Dla tak skonstruowanej próby współczynnik korelacji wynosi w dalszym
ciągu – 0,1. Wartość statystyki testowej (ze względu na wielkość próby) wynosi już jednak te = –2,243, co oznacza, że znajduje się w zbiorze krytycznym
K = (–∞; –1,965) ∪ (1,965; ∞). W związku z tym hipotezę zerową, o tym że cechy
X i Y są nieskorelowane, należy odrzucić. Powstaje pytanie o zasadność budowania dla drugiego przykładu modelu regresji, skoro dla pierwotnego przykładu nie
jest to możliwe. Wnikliwy badacz nie będzie miał wątpliwości co do możliwości
dalszych badań przy wykorzystaniu modelu regresji, pozostaje jednak wątpliwość, czy powinien być wykorzystywany test, który mimo że pozwala uzyskać
pozytywny dla badacza rezultat nie może być w żaden sposób wykorzystany.
Wydaje się zatem, że zamiast testować hipotezę o braku zależności liniowej, czyli
hipotezę zerową postaci
H0: ρ = 0,
należałoby testować hipotezę zerową postaci
H0: | ρ | = ρ0.
Kluczowym zagadnieniem staje się tu przyjęcie wartości ρ0. Według autorów
wartość ta powinna wynosić około 0,7, daje to bowiem dla modelu regresji wartość współczynnika determinacji około 50%.
Formalny zapis przedstawianego testu jest następujący4:
H0: | ρ | = ρ0 ,

H1: | ρ | > ρ0.

Zwróćmy tu uwagę, że hipoteza alternatywna może także być lewostronna,
natomiast z charakteru testu wynika zasadność używania wyłącznie testu prawostronnego. Weryfikacja hipotezy zerowej dokonywana jest z wykorzystaniem
statystyki

4

Tamże.
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gdzie

Statystyka T ma dla prób większych od 10 rozkład normalny N(0,1).
Tabela 6. Współczynniki korelacji i wielkość próby gwarantująca odrzucenie
hipotezy zerowej
r

n

r

n

r

n

0,71

6900

0,81

44

0,91

10

0,72

1676

0,82

36

0,92

9

0,73

725

0,83

30

0,93

8

0,74

397

0,84

25

0,94

7

0,75

247

0,85

22

0,95

6

0,76

167

0,86

18

0,96

6

0,77

120

0,87

16

0,97

5

0,78

89

0,88

14

0,98

5

0,79

69

0,89

12

0,99

4

0,80

54

0,90

11

Ź r ó d ł o: opracowanie własne.

W tabeli 6 przedstawiono wielkości próby niezbędne do odrzucenie hipotezy
zerowej dla różnych współczynników korelacji przy założeniu, że poziom istotności wynosi 0,05, a wartość ρ0 = 0,7. Warto zauważyć, że nie ma takiej liczebności próby, która umożliwiłaby uzyskanie istotności współczynnika korelacji, dla
którego r ≤ 0,7.

Zakończenie
Tradycyjnie wykorzystywany test istotności współczynnika korelacji pozwala
na odrzucenie hipotezy zerowej w wyniku pobrania odpowiednio dużej próby.
To poprawne pod względem formalnym „działanie” testu istotności ma jednak
dwojakiego rodzaju skutki. Z jednej strony umożliwia konstrukcję łatwiejszego
jak się wydaje sposobu weryfikacji hipotezy zerowej, pozwala bowiem na porównywanie (przy określonych założeniach) wyłącznie wielkości próby, na podstawie
której liczony był współczynnik korelacji z wartością uzyskaną jako wynik pewnej funkcji współczynnika korelacji. Z drugiej strony wprowadza problemy interpretacyjne, które powstają w sytuacji, gdy obliczenie i testowanie współczynnika
korelacji jest tylko drogą do budowy modelu regresji. W takiej sytuacji autorzy
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zalecają korzystanie z mniej rozpowszechnionego testu weryfikującego występowanie zależności liniowej pomiędzy zmiennymi.
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Zarządzanie ryzykiem
projektów inwestycyjnych

Streszczenie. Inwestycje to główny czynnik kreowania pozycji konkurencyjnej
przedsiębiorstwa na rynku. Każda inwestycja, w tym inwestycja rzeczowa, obarczona
jest ryzykiem. Racjonalne zarządzanie ryzykiem inwestycji przesądza o jej efektywności
ekonomicznej. Zarządzanie ryzykiem inwestycyjnym może odbywać się już na etapie
projektowania inwestycji. Możliwości takie stwarzają modele oceny efektywności projektów inwestycyjnych. W artykule zaproponowane zostały modele oceny projektów
inwestycyjnych w aspekcie zarządzania ryzykiem.
Słowa kluczowe: projekt inwestycyjny, ryzyko projektu, ryzyko rozmyte, NPV probabilistyczny, NPV rozmyty, zarządzanie ryzykiem

Wstęp
Podstawowym celem działalności przedsiębiorstwa w gospodarce rynkowej
jest utrzymanie pozycji konkurencyjnej na rynku, a nawet osiągnięcie przewagi.
Warunkiem koniecznym utrzymania pozycji konkurencyjnej jest szybkie, skuteczne reagowanie na sygnały rynkowe. Elastyczne reagowanie przedsiębiorstwa
na sygnały rynkowe uwarunkowane jest prowadzeniem racjonalnej polityki
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inwestycyjnej. Inwestycja według W. Rogowskiego to długookresowa obarczona
ryzykiem alokacja środków finansowych w celu osiągnięcia korzyści w przyszłości.
W przytoczonej definicji inwestycji oprócz elementu czasu oraz elementu
psychologicznego (wyrzeczenie się wyniku pewnego na rzecz przyszłych korzyści) występuje niepewność osiągnięcia założonego celu.
Niepewność, a w szczególności ryzyko przedsięwzięcia inwestycyjnego, ma
istotny wpływ na wynik finansowy przedsiębiorstwa, a w konsekwencji na jego
wartość, stąd bierze się coraz większe zainteresowanie metodami zarządzania
ryzykiem procesu inwestowania. Do skutecznych metod zarządzana ryzykiem
inwestowania zalicza się modele oceny efektywności ekonomicznej projektów
inwestycyjnych.
Projekt inwestycyjny jest wzorem, według którego inwestycja ma być wykonana. Zawiera szereg istotnych założeń technicznych oraz finansowo-ekonomicznych związanych z zamierzoną inwestycją rzeczową, a w szczególności:
– cel inwestowania,
– niezbędne nakłady do realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego,
– wielkość i strukturę finansowania przedsięwzięcia inwestycyjnego,
– harmonogram przebiegu prac,
– kryteria i metody oceny efektywności ekonomicznej inwestycji.
Wymierne kryteria oceny efektywności ekonomicznej inwestycji mają istotne
znaczenie w decyzjach inwestycyjnych przedsiębiorstwa, fakt ten wręcz wymusza
rozwój metodyki badania efektywności inwestycji. Rozwój teorii podejmowania
decyzji oraz technik obliczeniowych pozwala na budowę coraz lepszych modeli
oceny efektywności projektów inwestycyjnych. Modele te są z natury rzeczy
coraz bardziej skomplikowane, gdyż uwzględniają coraz większą liczbę zmiennych oraz w coraz większym stopniu złożone warunki gospodarowania. Oznacza
to z jednej strony lepsze dopasowanie modelu do rzeczywistości, a z drugiej
– ograniczony zakres zastosowań wyznaczony dostępnością danych opisujących
zdarzenia występujące w przedsiębiorstwie i jego otoczeniu. Należy w tym miejscu zaznaczyć, że wybór modelu powinien być podyktowany względami merytorycznymi i praktycznymi, gdyż nieuzasadnione zastosowanie modelu na ogół
prowadzi do błędnych decyzji.
Podstawą rachunku opłacalności inwestycji jest strumień przepływów pieniężnych netto generowany przez inwestycję. Wartość strumienia pieniężnego
generowanego przez inwestycję jest funkcją czasu. Modele oceny efektywności
ekonomicznej inwestycji, które przyjmują w obliczeniach stałą wartość strumienia pieniężnego, to modele statyczne, natomiast te, które uwzględniają zmienną
wartość strumienia pieniężnego, to modele dynamiczne. Różnica pomiędzy
sposobami traktowania strumienia przepływów pieniężnych skutkuje tym, że
w modelach statycznych nie uwzględnia się dynamiki zjawisk występujących
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w otoczeniu przedsiębiorstwa (inflacja, zmiana stóp procentowych, kursy walut…)
oraz czynnika czasu i ryzyka Zarówno nakłady inwestycyjne, jak i przychody
z inwestycji nie są jednakowo cenne, ponieważ nie występują w tym samym
czasie. Czynnik czasu różnicuje więc znacznie opłacalność projektów posiadających tę samą masę zysków, ale różniących się strukturą czasową. Z tego względu
modele statyczne są rzadko stosowane, nadają się tylko do oceny przedsięwzięć
inwestycyjnych stosunkowo prostych i krótkookresowych. Modele dynamiczne,
chociaż wymagają dodatkowej wiedzy ekonomicznej i finansowej o projekcie inwestycyjnym i często skomplikowanych obliczeń, są bardziej przydatne w ocenie przedsięwzięcia inwestycyjnego aniżeli modele statyczne. Istotą modeli
dynamicznych jest zastosowanie w nich dyskonta. Podstawy dyskonta wynikają
z dynamiki zjawisk i procesów ekonomiczno-finansowych zachodzących w gospodarce rynkowo-kapitałowej, a więc procesów wzrostu i akumulacji kapitału
oraz funkcjonowania rynków finansowych. Dyskonto daje możliwość porównywalności wyrazów strumienia pieniężnego generowanego przez inwestycję, co
skutkuje lepszym dopasowaniem modelu do procesów i zjawisk występujących
w procesie inwestowania. Każde przedsięwzięcie inwestycyjne obarczone jest
ryzykiem, co wynika z faktu, że teraźniejszość jest dobrze określona, natomiast
przyszłość jest zawsze niewiadoma. Jeżeli nakłady inwestycyjne można w miarę
precyzyjnie oszacować (dotyczą teraźniejszości), to przychody z inwestycji są
trudne do precyzyjnego oszacowania (ich realizacja wystąpi dopiero w przyszłości), stąd strumień przepływów pieniężnych może być nieprecyzyjnie oszacowany. Modele oceny efektywności ekonomicznej projektów inwestycyjnych,
w których zakłada się, że strumień przepływów pieniężnych jest procesem ściśle
określonym (zakłada się pewność oceny nakładów i przychodów), nazywane są
modelami zdeterminowanymi. Założenie to jest w praktyce trudne do utrzymania, z uwagi na złożoność i zmienność procesów gospodarczych. Alternatywą dla
modeli zdeterminowanych są modele niezdeterminowane, w których dopuszcza
się, że strumień przepływów pieniężnych nie jest precyzyjnie określony. Modele, w których strumień przepływów pieniężnych jest procesem stochastycznym,
nazywać będziemy modelami probabilistycznymi, natomiast modele, w których
strumień przepływów pieniężnych traktowany jest w kategoriach rozmytych,
nazywać będziemy modelami rozmytymi. Modele niezdeterminowane teoretycznie bardziej poprawne aniżeli modele zdeterminowane są trudne w zastosowaniach. Trudność ta powstaje na etapie oszacowania strumienia przepływów
pieniężnych generowanych przez inwestycję. Proces inwestowania jest procesem niepowtarzalnym, stąd metody statystyczne (brak danych statystycznych)
są w zasadzie bezużyteczne. Strumień przepływów pieniężnych szacowany na
podstawie wiedzy eksperckiej to szacunek subiektywny. Z uwagi na fakt, że modele oceny efektywności ekonomicznej projektów inwestycyjnych są wrażliwe
na dane, wydaje się, że wrażliwość ta jest znacznie większa w klasie modeli
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niezdeterminowanych, co oznacza, że ich stosowanie w praktyce powinno być
bardzo ostrożne.

Niezdeterminowane modele oceny efektywności ekonomicznej
projektów inwestycyjnych
Rachunek efektywności ekonomicznej przedsięwzięcia inwestycyjnego opiera się na znajomości strumienia przepływów pieniężnych netto generowanego
przez inwestycję, strumień ten określamy następująco:
CFt = WPt – WDt, t = 0, 1, 2, … n,

(1)

gdzie:
WDt – wydatki (nakłady) generowane przez inwestycję w okresie t,
WPt – przychody generowane przez inwestycję w okresie t,
n – okres życia inwestycji.
Strumień przepływów pieniężnych netto {CFt} będziemy nazywali konwencjonalnym wtedy, gdy zmiana znaku srtrumienia (z ujemnego na dodatni)
występuje tylko raz. Drugim parametrem mającym wpływ na proces decyzyjny
inwestycji jest koszt kapitału. Koszt kapitału to taka stopa zysku, którą przedsiębiorstwo musi uzyskać w wyniku realizacji inwestycji, aby jego wartość rynkowa
nie zmniejszyła się. Inaczej mówiąc to cena płacona za wykorzystanie kapitału,
który zwiększa wartość rynkową przedsiębiorstwa.
W literaturze przedmiotu wymienia się kilka modeli oceny efektywności projektów inwestycyjnych. W opracowaniu ograniczymy się tylko do modelu, który
w praktyce występuje najczęściej, a mianowicie: wartości zaktualizowanej netto
(Net Prezent Value – NPV), mając nadzieję, że zaproponowaną koncepcję zarządzania ryzykiem projektu inwestycyjnego można przenieść na inne modele.
Wartość zaktualizowana netto to aktualna (obecna) wartość strumienia pieniężnego generowanego przez inwestycję, wyznaczona łącznie dla całego okresu
trwania inwestycji przy zadanej stopie dyskontowej. Formalnie wartość zaktualizowaną netto zapisujemy:
(2)
gdzie:
{CFt}
n
r

– strumień przepływów pieniężnych netto generowany przez
inwestycję,
– okres życia inwestycji,
– czynnik dyskontujący,
– stopa dyskontowa.
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W wzorze (2) przyjmuje się, że stopa dyskontowa jest stała w całym okresie
trwania inwestycji. Założenie to w praktyce jest mało realne z uwagi na zmieniające się warunki rynkowe. Jeżeli dopuścimy zmienność stopy procentowej w podokresach trwania inwestycji, to wzór (2) przyjmie postać:
(3)
gdzie czynnik dyskontujący jest postaci:
, ri – stopa dyskontowa
w i-tym podokresie.
Stopę dyskontową w każdym podokresie wyznaczamy na poziomie prognozy,
uwzględniając dane statystyczne oraz opinie ekspertów.
Projekt inwestycyjny przyjmujemy do realizacji, jeżeli NPV jest większe od
zera. Dodatnia wartość NPV oznacza, że stopa rentowności ocenianego przedsięwzięcia inwestycyjnego jest wyższa od stopy granicznej (stopa ta odzwierciedla
graniczną, wymaganą przez inwestora rentowność przedsięwzięcia rozwojowego). Ujemna wartość NPV świadczy o niższej stopie rentowności inwestycji
aniżeli stopa graniczna, z punktu widzenia interesów przedsiębiorstwa taka inwestycja jest więc nieopłacalna. Zastosowanie modelu NPV do oceny inwestycji
wymaga oszacowania kosztu kapitału, który stanowi jednocześnie przesłankę do
oceny stopy dyskontowej przyjętej w rachunkach opłacalności. Stopa ta nigdy nie
może być niższa niż koszt kapitału.
Rozpatrując niezdeterminowane projekty inwestycyjne przyjmuje się, że
nakłady są zdeterminowane lub nie, natomiast wpływy z inwestycji są niezdeterminowane (losowe lub rozmyte). Konsekwencją takiego traktowania nakładów
i wpływów generowanych przez inwestycje jest to, że strumień przepływów pieniężnych netto jest niezdeterminowany. Modele oceny projektów inwestycyjnych,
w których strumień przepływów pieniężnych jest losowy lub rozmyty, stwarzają
możliwość kwantyfikowania ryzyka projektu inwestycyjnego, w konsekwencji
zarządzanie nim. Przyjmuje się bowiem, że stopa zwrotu z inwestycji jest zależna
od ryzyka projektu – jest funkcją ryzyka.
1. NPV probabilistyczny – PNPV
Wartość zaktualizowana netto jest skutecznym modelem oceny efektywności
projektu inwestycyjnego pod warunkiem, że wszystkie wyrazy szeregu {CFt} są
precyzyjnie określone. Praktyka pokazuje, że przyjęty warunek jest rzadko spełniony. Można natomiast spotkać sytuację, gdy wyrazy strumienia przepływów
pieniężnych są zmiennymi losowymi o znanym rozkładzie prawdopodobieństwa,
skończoną wartością oczekiwaną i skończoną wariancją. Z uwagi na specyfikę
projektów inwestycyjnych rozkład ten jest subiektywny, gdyż wyznaczany jest
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w decydującej liczbie przypadków przez ekspertów. Model, w którym strumień
przepływów pieniężnych jest losowy, nazywać będziemy modelem probabilistycznym i oznaczać symbolem PNPV.
NPV probabilistyczny określa się następująco:
(4)
gdzie:
CFt

– losowy strumień przepływów pieniężnych,
– czynnik dyskontujący,
r
– stopa dyskontowa,
n
– czas życia projektu.
PNPV jest oczywiście zmienną losową.
Ocenę wartości zaktualizowanej netto projektu przyjmujemy na poziomie
wartości oczekiwanej, to jest:
(5)
gdzie:
E(PNPV) – wartość oczekiwana zmiennej losowej PNPV,
E(CFt) – wartość oczekiwana zmiennej losowej CFt , t = 0, 1, 2, …, n,
dft
– czynnik dyskontujący,
n
– czas życia projektu.
W przypadku NPV probabilistycznego istnieje możliwość kwantyfikacji ryzyka projektu inwestycyjnego. Miarą tą może być np. odchylenie standardowe
PNPV, które wyznaczamy zgodnie z wzorem:
(6)
przy czym:

gdzie:
S2(.) – wariacja zmiennej losowej,
ri,j – współczynnik korelacji zmiennych losowych CFi oraz CFj ,
pozostałe symbole jak we wzorze (5).
W przypadku gdy zmienne losowe CFt tworzą układ niezależnych zmiennych
losowych, wówczas wzór (6) przyjmuje postać:
(7)
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Syntetyczną miarą ryzyka projektu inwestycyjnego jest współczynnik zmienności określany następująco:
VPNPV = S(PNPV)/E(PNPV).

(8)

Współczynnik zmienności określa wielkość ryzyka projektu inwestycyjnego przypadającą na jednostkę wartości średniej zmiennej losowej PNPV.
Znajomość współczynnika zmienności VPNPV umożliwia zarządzanie ryzykiem
projektu inwestycyjnego, które polega na korekcie stopy dyskontowej. Korekta
stopy dyskontowej wyraża premię za ponoszone ryzyko przez inwestora. Ostatecznie stopa dyskontowa jest funkcją współczynnika zmienności – funkcją
ryzyka (tab. 1).
Zarządzanie ryzykiem projektu inwestycyjnego jest dwuetapowe.
W pierwszym etapie wyznaczamy współczynnik zmienności PNPV przy stopie dyskontowej przyjętej przez inwestora bez uwzględnienia ryzyka.
W drugim etapie wyznaczamy ponownie PNPV, ale przy skorygowanej stopie
dyskontowej zgodnie z tabelą 1.
Skorygowana stopa dyskontowa w zasadzie jest wyższa od stopy dyskontowej przyjętej przez inwestora, co skutkuje zaostrzeniem kryterium oceny projektu
inwestycyjnego.
Tabela 1. Funkcja ryzyka
VPNPV
0,0–0,1

1997.

Stopa dyskontowa
8

0,1–0,3

9

0,3–0,5

11

0,5–0,7

14

0,7–0,9

18

0,9–1,1

23

1,1–1,4

30

Ź r ó d ł o: M. Dobija, Rachunkowość zarządcza i kontroling, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

Zarządzanie ryzykiem projektu inwestycyjnego ilustruje poniższy przykład.
Przykład
Rozważmy dwuletnią inwestycję, która generuje nakład inwestycyjny
w wysokości 3000, stopę zwrotu z tej inwestycji inwestor ustalił na poziomie
7%. Wpływy z inwestycji są losowe, ich rozkład prawdopodobieństwa zawiera
tabela 2.
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Tabela 2. Rozkład prawdopodobieństwa wpływów
Rok

Wpływy WPt

Prawdopodobieństwo

1

2000

0,2

2500

0,6

3000

0,2

2500

0,1

3000

0,2

3500

0,4

4000

0,2

4500

0,1

2

Na podstawie danych z tabeli 2 wyznaczymy wartość oczekiwaną i odchylenie standardowe strumienia {CFt}, t = 1, 2.
Wartość oczekiwana wpływów z inwestycji w poszczególnych latach wynosi: E(CF1) = 2300, E(CF2) = 3500, (E(CF0) = -3000). Odchylenia standardowe
wynoszą odpowiednio: S(CF1) = 374,2, S(CF2) = 547,7. Zgodnie z (5) wartość
oczekiwana bieżącej wartości projektu inwestycyjnego równa jest 2219,8 i jest
większa od zera. Ostateczną decyzję o realizacji projektu inwestycyjnego można podjąć po uwzględnieniu ryzyka. W tym celu wyznaczymy współczynnik
zmienności zmiennej losowej PNPV, który dla rozważanego przykładu wynosi
VPNPV = 0,28. Ryzyko projektu inwestycyjnego można uznać jako średnie. W celach ostrożnościowych należy zaostrzyć kryterium PNPV przez korektę stopy
dyskontowej. Zgodnie z tabelą 1 stopę dyskontową przyjmujemy na poziomie
9% i ponownie wyznaczamy E(PNPV). Ostatecznie wartość oczekiwana zaktualizowanej wartości netto projektu wynosi 1151,7 i ponieważ jest większa od
zera, więc projekt można przyjąć do realizacji. Premią za ryzyko podjęte przez
inwestora jest większa stopa dyskontowa (jest o jeden punkt procentowy wyższa
od stopy dyskontowej wymaganej przez inwestora).
2. NPV rozmyty – FNPV
Jeżeli informacje o przychodach generowanych są nieostre (są liczbami
rozmytymi), to strumień pieniężny generowany przez inwestycję jest szeregiem
rozmytym. Szereg ten będziemy oznaczali następująco:
, t = 0, 1, …, n
(wężyk nad symbolem oznacza jego rozmytą wersję). Model NPV, w którym
strumień przepływów pieniężnych generowanych przez inwestycję jest rozmyty,
będziemy nazywali rozmytym modelem wartości zaktualizowanej netto i oznaczali symbolem FNPV.
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Wartość zaktualizowana netto jako suma zdyskontowanych przepływów rozmytych jest liczbą rozmytą, wyznaczamy ją zgodnie z wzorem:
(9)
gdzie:
– rozmyta wartość zaktualizowana netto,
– rozmyty strumień przepływów pieniężnych,
– rozmyty czynnik dyskontujący,
– rozmyta stopa dyskontowa,
n
– czas życia projektu.
We wzorze (9) określającym rozmyty NPV stopa dyskontowa jest liczbą rozmytą, dopuszczamy więc sytuację, gdzie stopa dyskontowa nie jest precyzyjnie określona. Liczbę rozmytą w sposób jednoznaczny wyznacza funkcja przynależności.
Do wyznaczenia funkcji przynależności FNPV ma zastosowanie zasada rozszerzenia1 oraz zasada dekompozycji2.
Niech f (.) będzie funkcją n zmiennych rozmytych. Jeżeli f (.) jest funkcją
ciągłą, to:
Funkcję przynależności rozmytej zmiennej
rozszerzania wyznaczamy według wzoru:

zgodnie z zasadą
(10)

gdzie
są funkcjami przynależności rozmytych zmiennych .
Funkcję przynależności rozmytej zmiennej będącą funkcją zmiennych rozmytych według zasady rozszerzania wyznacza się poprzez funkcje rozmyte zmiennych objaśniających. Wyznaczenie analitycznej postaci funkcji przynależności
według (10) w ogólnym przypadku nie zawsze jest możliwe. Możliwość taka istnieje dla wybranych klas zmiennych rozmytych, w szczególności dla rozmytych
liczb trójkątnych.
Będziemy dalej zakładali, że wszystkie wyrazy szeregu rozmytego
oraz
stopa dyskontowa są rozmytymi liczbami trójkątnymi typu L – R.
W szczególności jeżeli
jest trójkątną liczbą rozmytą L – R, to zapisujemy
ją w postaci:
p
m
o
(11)
= (CF , CF , CF ),
p
m
o
gdzie: CF , CF , CF oznaczają odpowiednio pesymistyczną, najbardziej możliwą oraz optymistyczną wartość liczby rozmytej. Jeżeli ponadto funkcje L(.) oraz
R(.) są liniowe, to graficzną postać rozmytej liczby trójkątnej ilustruje rysunek 1.

L. Zadech, Fuzzy sets, „Information Control” 1965, no. 8.
Z. Zmeskal, Value at Risk methodology of international index port folio under soft conditions,
„International Review of Financial Analysis” 2005, no. 14.
1
2
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Rys. 1. Trójkątna liczba rozmyta

Do wyznaczenia analitycznej postaci funkcji przynależności w klasie liczb
rozmytych trójkątnych ma zastosowanie zasada dekompozycji.
Zgodnie z nią, funkcja przynależności rozmytej zmiennej wyraża się wzorem:
(12)
gdzie
jest funkcją charakterystyczną przekroju .
Przekrój poziomu α zbioru rozmytego o funkcji przynależności określamy
następująco:
Jest to więc zbiór ostry, który dla liczb trójkątnych jest przedziałem postaci:

gdzie:
Wobec przyjętych założeń oraz własności algebraicznych trójkątnych liczb
rozmytych,
jest również trójkątną liczbą rozmytą o funkcji przynależności
wyznaczonej zgodnie z zasadą rozszerzania i zasadą dekompozycji. Ostatecznie
NPV rozmyty zapisujemy następująco:
p

m

o

= (NPV , NPV , NPV ).

(13)

W przypadku NPV rozmytego występuje niepewność osiągnięcia celu inwestycji – niepewność tę będziemy nazywali ryzykiem rozmytym.
Miarę ryzyka rozmytego definiujemy następująco:
S(

o

p

) = 1⁄2 (NPV – NPV ).

(14)

Dodatkowo określamy współczynnik zmienności wzorem:
VNPV = S(

)/

(np.

m

= NPV ).

(15)

Analogicznie do przypadku NPV probabilistycznego można zarządzać ryzykiem rozmytym projektu inwestycyjnego korygując stopę dyskontową, która
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również jest funkcją współczynnika zmienności. Należy tutaj wyraźnie zaznaczyć, że wielkości rozmyte występujące w modelu rozmytym są subiektywne,
gdyż szacowane są przez ekspertów. Fakt ten z jednej strony stwarza niebezpieczeństwo błędnej oceny projektu inwestycyjnego, z drugiej jednak jest szansą poprawnej prognozy wpływów generowanych przez inwestycję w przypadku, gdy
modele ekonometryczne są bezradne, co ma miejsce w warunkach niestabilnej
gospodarki.

Podsumowanie
Jeżeli zgodzimy się z definicją inwestycji podaną przez W. Rogowskiego, to
musimy zaakceptować niepewność osiągnięcia celu inwestycji. Ryzyko – niepewność mierzalna – jest zjawiskiem, którym można, a nawet trzeba zarządzać.
Warunkiem koniecznym zarządzania ryzykiem inwestycji rzeczowych jest jego
kwantyfikacja. Dlatego też zasadne wydaje się poszukiwanie takich metod, które
umożliwiają pomiar ryzyka, a w dalszej konsekwencji zarządzanie nim. Zaproponowane modele: NPV probabilistyczny oraz NPV rozmyty są niewątpliwie modelami, za pomocą których można na etapie projektowania inwestycji uwzględnić
ryzyko. Model NPV rozmyty wymaga jeszcze weryfikacji empirycznej, w szczególności należy w drodze badań empirycznych określić funkcję ryzyka.
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Modelowanie struktury terminowej
stóp procentowych

Streszczenie. W artykule zostały przedstawione podstawowe metody modelowania
struktury terminowej stóp procentowych. Przedstawiono modele dynamiki stóp procentowych z czasem ciągłym i modele stosowane w praktyce przez banki centralne. Praktyczne
zastosowanie wskazanych modeli przeanalizowano na podstawie wybranych prac empirycznych opartych na estymacji struktury terminowej stóp procentowych w Polsce.
Słowa kluczowe: stopy procentowe, struktura terminowa, modelowanie

Wstęp
Stopa procentowa jest jedną z podstawowych zmiennych ekonomicznych.
Reguluje przepływ kapitału ze sfery realnej, gdzie jest on kreowany, pomnażany
i użytkowany do sfery finansowej, gdzie jest przechowywany i alokowany między
różne zastosowania. Pełni kluczową rolę w mechanizmie osiągania równowagi
krótkookresowej w gospodarce, wpływa na zachowania przedsiębiorstw i gospodarstw domowych. Stopa procentowa jest także kluczową zmienną w modelach
rynków finansowych, w tym w modelach wyceny instrumentów finansowych.
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W gospodarce mamy do czynienia nie z jedną stopą procentową, lecz z ich
wiązką. Najczęściej klasyfikuje się w je według poziomu ryzyka oraz terminu.
Biorąc pod uwagę termin, tradycyjnie dokonuje się rozróżnienia pomiędzy stopami krótkookresowymi a długookresowymi. Pierwsze dotyczą rynku pieniężnego,
drugie rynku kapitałowego. Zależność pomiędzy różnymi miarami stóp procentowych a terminem zwana jest krzywą stóp zwrotu lub strukturą terminową stóp
procentowych.
Jednym z obszarów wykorzystania struktury terminowej stóp procentowych
jest zarządzanie finansowe. Znając ją, inwestor może podjąć właściwą decyzję
związaną z inwestowaniem w instrumenty finansowe. Może wyznaczyć „rzeczywistą wartość” instrumentów dostępnych na rynku i spośród nich wskazać
te, które są przewartościowane oraz te, które są wycenione zbyt nisko. Takiej
oceny tych instrumentów dokonuje porównując rzeczywiste stopy dochodu z ich
poziomami wynikającymi z teoretycznego (wyznaczonego na podstawie modelu)
rozkładu tych stóp. Zgodnie z teorią oczekiwań, struktura terminowa stóp procentowych może stanowić też narzędzie do prognozowania przyszłych poziomów
stóp procentowych, gdyż bieżąca struktura terminowa odzwierciedla oczekiwania
inwestorów co do przyszłych zmian tych stóp.
Kolejnym obszarem zastosowania struktury terminowej stóp procentowych
jest jej wykorzystanie na potrzeby polityki monetarnej. Krótkoterminowe stopy
procentowe stanowią jeden z podstawowych instrumentów wykorzystywanych
przez banki centralne do realizacji prowadzonej polityki monetarnej. Oczekiwania przyszłych poziomów stóp procentowych są powiązane z oceną inwestorów
co do prowadzonej polityki monetarnej. W przypadku jej zaostrzenia inwestorzy
oczekują wzrostu stóp procentowych. Zatem nachylenie krzywej dochodowości
wyznaczone poprzez oczekiwania przyszłych poziomów stóp procentowych odzwierciedla aktualne uwarunkowania polityki monetarnej. Jeśli polityka banku
centralnego jest uznana za stabilną i antyinflacyjną, to zmiany stóp procentowych
pozwalają inwestorom przewidywać przyszłe poziomy stóp procentowych oraz
oczekiwania inflacyjne. Natomiast nieoczekiwane zmiany stóp procentowych
mogą spowodować zmiany kursu walutowego, napływu kapitału, konkurencyjności cenowej gospodarki, wolumenu eksportu i importu, poziomu zatrudnienia
oraz produkcji. Struktura terminowa pozwala więc na przewidywanie koniunktury gospodarczej w krótkim okresie.
Podobnie jak nie ma jednej stopy procentowej, tak również nie ma jednej
struktury terminowej stóp procentowych. Różnice wynikają z użytej miary stopy
zwrotu, klasy ryzyka, poziomu płynności1. Biorąc pod uwagę miarę stopy zwrotu,
najczęściej analizowane są krzywe stóp zwrotu w okresie do wykupu, krzywe stóp
spot oraz stóp forward. Mogą być jednak również konstruowane krzywe oparte na
1

D. Blake, Financial market analysis, Wiley&Sons, Chichester 2000.
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bieżącej, nominalnej i rolowanej stopie zwrotu. Krzywe stóp zwrotu powinny być
konstruowane na podstawie stóp zwrotu określonych dla obligacji homogenicznych, jeżeli chodzi o klasę ryzyka oraz poziom płynności. Strukturę czasową wyznacza się dla określonego momentu. Każdy punkt na wykresie przedstawia stopę
zwrotu i czas do terminu wykupu dla danego papieru wartościowego.
Można wyróżnić trzy podstawowe czynniki wpływające na kształt struktury
terminowej2:
– oczekiwania rynku dotyczące przyszłego kierunku zmian stóp procentowych,
– ewentualna obecność premii za płynność w oczekiwanych dochodach
z lokat w obligacje,
– nieefektywność rynku lub możliwe przeszkody w przepływie funduszy
z lokat długoterminowych do krótkoterminowych (lub odwrotnie).
Od strony teoretycznej kształtowanie się struktury terminowej stóp procentowych tłumaczone jest przez kilka alternatywnych lub uzupełniających się teorii:
teorię oczekiwań, teorię preferencji płynności, teorię środowisk preferowanych,
teorię rynków cząstkowych oraz lokalną hipotezę oczekiwań3. Przedmiotem analiz jest również wykorzystanie ekonometrycznych procedur do jej konstruowania na podstawie danych empirycznych. W niniejszym opracowaniu dokonano
przeglądu popularniejszych modeli ekonometrycznych stosowanych dla tego
celu. Podzielono je na dwie kategorie: modele estymacji struktury terminowej
stóp procentowych oraz modele, w ramach których możliwy jest opis dynamiki
stóp procentowych z czasem ciągłym. W przypadku modeli z czasem ciągłym
standardowe techniki, takie jak metoda największej wiarygodności i metoda
momentów, zawodzą, co jest istotnym problem w przypadku praktycznego wykorzystywania tych modeli.

1. Estymacja struktury terminowej stóp procentowych
W pracach naukowych przedstawiono wiele modeli struktury terminowej stóp
procentowych. Wszystkie powinny spełniać następujące warunki4:
– odzwierciedlać stopy procentowe występujące na rynku, a zwłaszcza
typowe zmiany stóp procentowych obserwowanych na rynkach finansowych,
R.A. Haugen, Teoria nowoczesnego inwestowania, WIG-Press, Warszawa 1996, s. 443.
F. Mishkin, Ekonomika pieniądza, bankowości i rynków finansowych, Wydawnictwo
Naukowe PWN, Warszawa 2002.
4
K. Jajuga, Modelowanie struktury terminowej stóp procentowych – wyzwanie dla ekonometrii,
Dynamiczne Modele Ekonometryczne, Toruń 2005.
2
3
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–

odnosić się do teorii stopy procentowej (np. teorii oczekiwań, teorii płynności czy też preferowanego środowiska).
Estymacja krzywej dochodowości polega na wyznaczeniu funkcyjnej zależności między poziomami stóp procentowych. Spośród wielu metod estymacji
krzywej dochodowości banki centralne zazwyczaj stosują jedną z metod: funkcji
sklejanych5, Nelsona-Siegela6, Svenssona7.
1.1. Metoda funkcji sklejanych
Metoda ta opiera się na optymalnym dopasowaniu funkcji dyskontowej
do obserwowanych stóp obligacji w danym momencie. Wykorzystuje ona funkcję wielomianową do estymacji krzywej dochodowości. W metodzie tej zasadniczym problemem jest określenie stopnia wielomianu stosowanego do estymacji.
W przypadku zbyt niskiego stopnia wielomianu krzywa dochodowości dobrze
dopasowuje się do danych empirycznych, ale tylko w miejscach o dużej koncentracji tych danych, w miejscach o słabszej koncentracji zaś jakość dopasowania
znacznie się pogarsza. Wraz ze wzrostem stopnia wielomianu następuje lepsze
dopasowanie do danych, ale gdy struktura dostępnych danych jest nieciągła,
wtedy mogą w tych punktach występować ekstrema, co jest niezgodne z ekonomiczną racjonalnością modelu. Rozwiązanie tego dylematu zaproponował
J.H. McCullocha, wprowadzając podział krzywej na segmenty i każdy z segmentów przybliżając wielomianem. Metoda ta znana jest jako metoda funkcji
sklejanych. Zazwyczaj stosuje się funkcje sklejane trzeciego stopnia do opisu
czynnika dyskontującego:
(1)
gdzie:
gi(t) – przedziałowe funkcje wielomianowe stopnia trzeciego,
αi – parametr i-tego wielomianu,
s
– liczba punktów (węzłów) dzielących przedział [0,T] na s podprzedziałów.
Metoda ta jest prosta do zastosowania w badaniach, ale jej wadą jest dość
duża dowolność w rozmieszczeniu węzłów i doborze ich liczby. Postać krzywej
5
J.H. McCulloch, Measuring the Term Structure of Interest Rate, „Journal of Business” 1971,
nr 8, s. 811-830; J.H. McCulloch, The Tax Adjusted Yield Curve, „Journal of Finance” 1975, nr 30,
s. 811–830.
6
C.R. Nelson, A.F. Siegel, Pasimonious Modeling of Yield Curves, „Journal of Business” 1987,
nr 60, s. 473-489.
7
L.E.O. Svensson, Estimating and Interpreting Forward Interest Rates: Sweden 1992-1994,
National Bureau of Economic Research, Cambridge 1994.

Modelowanie struktury terminowej stóp procentowych

367

nie jest osadzona na podstawach teoretycznych. Otrzymane w ten sposób postacie
krzywej mogą odbiegać od postaci wynikających z teorii finansów czy też obserwowanych w praktyce.
1.2. Model Nelsona-Siegela
W roku 1987 Ch.R. Nelson i F. Siegel zaproponowali nowy model estymacji
struktury terminowej stóp procentowych. Model ten posiada lepsze własności
asymptotyczne dla stóp długookresowych. Opiera się on na wykorzystaniu chwilowej krzywej forwardowej, a równanie struktury terminowej stóp spot opisane
jest następująco:

(2)
gdzie: β0, β1, β2, δ – parametry estymowanej krzywej.
Parametry estymowanej krzywej β0, β1, β2, δ interpretuje się następująco:
parametr β0 jako długoterminowa stopa procentowa, β1 jako spread między stopą
procentową długookresową a stopą procentową krótkookresową, natomiast β2
wpływa na kształt krzywej w taki sposób, że dla β2 > 0 funkcja posiada maksimum, natomiast dla β2 < 0 funkcja posiada minimum. Parametr δ określa szybkość, z jaką stopy procentowe zbliżają się do wartości długookresowej. Im wyższa
jest jego wartość, tym szybciej stopy procentowe stabilizują się na tym poziomie.
Przy szacowaniu wartości parametrów tego modelu można skorzystać z nieliniowej metody najmniejszych kwadratów, minimalizując sumę kwadratów różnic
pomiędzy cenami rynkowymi a teoretycznymi obligacji (można także zastosować
stopy zwrotów, ale większość banków centralnych stosuje ceny obligacji). Problem pojawia się przy określeniu wartości startowych parametrów niezbędnych
do wyznaczenia ich oszacowania. Można oprzeć się na interpretacji parametrów
modelu i jako β1 przyjmuje się wewnętrzną stopę zwrotu obligacji o najdłuższym
terminie do wykupu. Suma współczynników β1 + β2 jest interpretowana jako stopa
procentowa krótkookresowa, wobec tego jako β2 przyjmuje się różnicę pomiędzy
stopą procentową krótkookresową a β1. Natomiast β0 i δ można szacować odczytując z przebiegu struktury terminowej stóp procentowych wyznaczonej metodą
bootstrapową8. Oszacowania parametrów równania Nelsona-Siegela otrzymuje
się stosując metody numeryczne dla tak ustalonych wartości startowych. Model
8

1993.

B. Efron, R.J. Tibishrani, An Introduction to the Bootstrap, Chapman and Hall, London
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ten w przeciwieństwie do poprzedniego opiera się na podstawach teoretycznych,
jednakże jego estymacja jest znacznie trudniejszym zadaniem. Stosowanie tej
metody pozwala na otrzymanie krzywej dochodowości, której dopasowanie do
danych empirycznych jest dość duże. W przypadku bardziej złożonego kształtu struktury terminowej stóp procentowych model ten odbiega od rzeczywistej
struktury terminowej, co jest związane z jego niską elastycznością.
1.3. Metoda Svenssona
Poprawę elastyczności w modelowaniu struktury terminowej stóp procentowych zaproponował Svensson, rozszerzając model Nelsona-Siegela o dodatkowy parametr β3. Podobnie jak poprzedni model, opiera się on na wykorzystaniu
struktury stóp forward, a równanie struktury terminowej stóp spot jest następujące:

(3)

gdzie: β0, β1, β2, β3, δ1, δ2 – parametry estymowanej krzywej.
Podobnie jak w modelu Nelsona-Siegela, parametry β0, β1, β2 posiadają tę samą
interpretację, parametr β3 zaś wpływa na kształt krzywej. Parametry δ1 i δ2 określają szybkość, z jaką stopy procentowe zbliżają się do wartości długookresowej.
Metoda ta charakteryzuje się lepszym dopasowaniem do danych empirycznych, ale jej estymacja jest jeszcze bardziej złożona, gdyż wprowadza się dwa
dodatkowe parametry, które należy oszacować. Podobnie jak w modelu Nelsona-Siegela, można oszacować parametry stosując metody numeryczne.

2. Modele dynamiki stóp procentowych
Modele wyjaśniające zmianę struktury terminowej stóp procentowych są
określane jako modele dynamiki stóp procentowych. W modelach tych na podstawie danych empirycznych dokonuje się estymacji parametrów przyjętego ogólnego modelu opisującego dynamikę stóp procentowych. W literaturze zaproponowano wiele modeli dynamiki stóp procentowych i ich zastosowań. Wśród nich na
uwagę zasługują modele ekonometrii finansowej. Rozwój tych modeli przypada
na lata osiemdziesiąte XX w.
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Modelowanie finansowych szeregów czasowych jest zagadnieniem szeroko
rozpatrywanym w literaturze. Jednorównaniowe modele regresji, wielorównaniowe modele VAR oraz wielorównaniowe modele GARCH pozwalają na analizę współzależności między zjawiskami finansowymi, a także między innymi
procesami, które są punktem odniesienia dla zdarzeń zachodzących na rynkach
finansowych9. W modelowaniu poziomów stóp procentowych wykorzystuje się
modele ARIMA (warunkowej wartości oczekiwanej), natomiast przy modelowaniu zmienności stóp procentowych – modele GARCH (warunkowej wariancji)
wraz z ich modyfikacjami i uogólnieniami.
Wyjaśnienie zmian struktury terminowej stóp procentowych przez pryzmat
ekonometrii finansowej jest jednym z możliwych podejść. Na uwagę zasługują
również modele dynamiki stóp procentowych, w których dynamikę zjawiska opisuje się za pomocą równań różniczkowych. W przeciwieństwie do wspomnianych
wcześniej są one rozpatrywane w czasie ciągłym.
Jednym z podstawowych modeli struktury terminowej opierających się na
równaniach różniczkowych jest model Vasicka10. Model ten charakteryzuje się
powrotem do średniej, a więc stopa procentowa w danym momencie jest skorygowaną o składnik losowy ważoną średnią długoterminowej stopy procentowej oraz stopy z poprzedniego momentu. Waga jest rozumiana jako szybkość
powrotu stopy długoterminowej do średniej długookresowej. Krótkoterminowa
stopa procentowa jest zdefiniowana jako jednoznaczne rozwiązanie równania
różniczkowego
(4)
gdzie:
µ > 0 – długoterminowy poziom stopy procentowej,
κ > 0 – szybkość, z jaką stopa procentowa r w momencie t zmierza do µ,
σ > 0 – współczynnik wpływający na zmienność procesu W,
W
– proces Wiennera.
W modelu Vasicka wariancja stopy procentowej nie jest zależna od r. Rozszerzenie tego modelu o tak rozumianą wariancję zaproponowali Cox, Ingersoll
i Ross, modyfikując model Vasicka do postaci (CIR)11:
(5)

M. Osińska, Ekonometria finansowa, PWE, Warszawa 2006.
O. Vasicek, An equilibrium characterization of the term structure, „Journal of Financial
Economics” 1977, nr 5, s. 177-188.
11
J.C. Cox, J.E. Ingersoll, S.A. Ross, A theory of term structure of interest rates, „Econometrica”
1985, nr 53, s. 385-407.
9

10
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Wprowadzenie w modelu wariancji procesu stopy procentowej zależnej od
poziomu r pozwala na uchwycenie często obserwowanej dodatniej zależności
pomiędzy poziomem stopy procentowej a jej zmiennością.
Zarówno model Vasicka, jak i model CIR opisują w postaci analitycznej
formuły cenę obligacji zerokuponowej w zależności od poziomu krótkoterminowej stopy procentowej, czasu kalendarzowego oraz terminu zapadalności
obligacji12.
Oprócz modeli Vasicka i CIR, wśród modeli powracających do średniej warto
wspomnieć o modelach Brennana-Schwartza oraz Constant Elasticity of Variance
(CEV).
Model Brennana-Schwartza implikuje warunkową zmienność proporcjonalną
do r2, a krótkoterminowa stopa procentowa jest zdefiniowana równaniem:
drt = κ(µ – rt)dt + σrt dWt .

(6)

Model ten został wykorzystany przez autorów w 1977 r. w numerycznych
modelach rezerw i wycenie obligacji13, natomiast w 1980 r. do budowy modeli dla
obligacji zmiennych14.
W przypadku modelu stałej elastyczności wariacji (CEV) wyprowadzonego
przez Coxa w roku 197515 zakłada się stałość wariancji instrumentu finansowego.
Model opiera się na deterministycznej relacji pomiędzy kursem akcji a zmiennością i opisany jest równaniem:
drt = – κrt dt + σrtγ dWt .

(7)

Wśród modeli powracających do średniej należy zwrócić uwagę na modele
Mortona16, Dothana17 czy Rendlemana-Barttera18, które są rozpatrywane w literaturze przedmiotu. Zaprezentowano tu najpopularniejsze modele dynamiki stóp
procentowych. Ich popularność wynika z prostoty tych modeli oraz możliwości
zastosowania ich w wycenie instrumentów zerokuponowych i pochodnych.
12
M. Stamirowski, Jednoczynnikowe modele Vasicka oraz CIR – analiza empiryczna na
podstawie danych z polskiego rynku obligacji skarbowych, „Bank i Kredyt” 2003, nr 7, s. 35-46.
13
M. Brennan, E. Schwartz, Savings bonds, retractable bonds and callable bond, „Journal of
Finance” 1977, nr 44, s. 133-155.
14
M. Brennan, E. Schwartz, Analyzing convertible bonds, „Journal of Financial and Quantitative
Analysis” 1980, nr 15, s. 907-929.
15
J. Cox, Notes on option pricing I: constant elasticity of variance diffusions, Working paper,
Standford University 1975.
16
R. Merton, Theory of rational option pricing, „Bell Journal of Economics and Management
Science” 1973, nr 4, s.141-183.
17
U. Dothan, On the term structure interest rates, „Journal of Financial Economics” 1978, nr 6,
s. 59-69.
18
R. Rendleman, B. Batter, The Pricing of Options on Debt Securities, „Journal of Financial and
Qualitative Analysis” 1980, nr 15, s. 11-24.
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3. Modele struktury terminowej stóp procentowych w Polsce
W literaturze światowej poświęcono wiele uwagi badaniom struktury terminowej stóp procentowych. Literatura dotycząca badania tego zagadnienia
w odniesieniu do rynku polskiego jest stosunkowo uboga. Problem krzywej
dochodowości był przedmiotem analiz prowadzonych między innymi przez Gurazdowskiego19, Kliber20, Marciniaka21 oraz Świętonia22. Na podstawie danych
pochodzących z polskich rynków finansowych, wymienieni autorzy rozpatrywali
przydatność metod estymacji krzywej dochodowości za pomocą metody funkcji
sklejanych, metody Nelsona-Siegela oraz metody Svenssona. Przy estymacji
struktury terminowej w Polsce głównym problemem jest brak płynności obligacji
dla okresów poniżej jednego roku oraz dla okresów powyżej 5 lat. O ile problem
struktury dla okresów poniżej jednego roku jest rozstrzygany przez wprowadzenie danych dotyczących stóp międzybankowych, o tyle estymacja struktury dla
terminów dłuższych niż 10 lat jest właściwie niemożliwa.
Prowadzone analizy porównawcze wymienionych metod estymacji krzywej
dochodowości pozwalają na sformułowanie dość ogólnych wniosków dotyczących tego zagadnienia. Spośród trzech metod najlepsza wydaje się metoda
funkcji sklejanych. Przyczyny tego można upatrywać w fakcie, że metoda ta
reaguje bardziej elastycznie na zmiany kształtu krzywej dochodowości. Analizując dwa kolejne modele (Nelsona-Siegela i Svenssona), autorzy wskazują
na lepsze praktyczne zastosowanie metody Nelsona-Siegela. Właściwie oba
modele pozwalają na podobne oszacowania struktury terminowej stóp procentowych. Model Svenssona nieznacznie poprawia jakość oszacowania, ale jest
to spowodowane wprowadzeniem dodatkowych dwóch parametrów, przez co
estymacja staje się trudniejsza, natomiast poprawa jakości oszacowania jest
nieznaczna. Gurazdowski analizując model Svenssona wskazuje, iż w krótkim
końcu model ten nie jest wystarczająco elastyczny, a w długim końcu mamy do
czynienia ze znacznymi niedokładnościami wyceny papierów o bardzo krótkim
okresie do wykupu.
Zarówno w metodzie Nelsona-Siegela, jak i metodzie Svenssona niewielka
liczba obserwacji nie jest wystarczająca do osiągnięcia odpowiedniego kształtu
przez estymowaną krzywą.
E. Gurazdowski, Wykorzystanie modelu zmiennej sztywności krzywej stóp terminowych do
przybliżania krzywej rynku pieniężnego, „Bank i Kredyt” 2003, nr 2, s. 87-92.
20
P. Kliber, Estymacja struktury terminowej stóp procentowych w Polsce, „Bank i Kredyt”
2009, nr 1, s. 109-126.
21
M. Marciniak, Yield Curve Estimation AT the National Bank of Poland, „Bank i Kredyt” 2006,
nr 10, s. 52-74.
22
M. Świętoń, Terminowa struktura dochodowości skarbowych papierów wartościowych
w Polsce w latach 1998-2001, „Materiały i Studia” 2002, nr 150, s. 1-94.
19
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Podobnie jak modele estymacji krzywej dochodowości, tak i jednoczynnikowe modele terminowej struktury stóp procentowych posiadają swoje wady i zalety. Najczęściej w literaturze są rozpatrywane dwa modele – omówione wcześniej
w artykule – model Vasicka i model CIR. Mimo iż powstało wiele innych modeli,
które lepiej dopasowują się do obserwowanej struktury terminowej stóp procentowych, to te klasyczne modele posiadają pewne walory w praktycznym zastosowaniu. Oba modele pozwalają na estymację rynkowej ceny ryzyka. Analizę
tych modeli przedstawił Stamirowski23. Na podstawie przeprowadzonych badań
stwierdzono, że modele te prawie identycznie pozwoliły oszacować krzywe
dyskontowe. Niestety nie wydają się one przydatne do wyceny instrumentów finansowych. W przypadku obligacji o stosunkowo krótkich terminach do wykupu
ich ceny były systematycznie zawyżane, natomiast ceny obligacji o stosunkowo
odległych terminach do wykupu były zaniżane.

Podsumowanie
Głównym empirycznym problemem modelowania struktury terminowej stóp
procentowych w Polsce jest brak płynności stóp procentowych o terminach zapadalności poniżej roku oraz powyżej pięciu lat. Drugim ważnym problemem jest
niewystarczająca długość szeregów czasowych, co utrudnia estymację struktury.
Strukturę terminową stóp procentowych krótkookresowych zazwyczaj estymuje
się na podstawie danych dotyczących stóp międzybankowych. Natomiast estymacja struktury terminowej dla stóp o terminie zapadalności powyżej pięciu
lat jest zadaniem trudnym. Obligacje dziesięcioletnie są emitowane od maja
1999 r. Początkowo były one emitowane co pół roku, aktualnie co miesiąc. Tak
krótkie szeregi czasowe utrudniają właściwą estymację struktury terminowej
tych instrumentów. Biorąc pod uwagę te problemy w modelowaniu struktury
terminowej stóp procentowych, w Polsce można wykorzystywać metodę funkcji
sklejanych, która dość dobrze opisuje krzywą dochodowości, a jej estymacja jest
mniej skomplikowanym zadaniem niż estymacja tej krzywej metodą Nelsona-Siegela lub Svenssona. W modelowaniu struktury terminowej z wykorzystaniem
jednoczynnikowych modeli stopy procentowej można zarówno stosować model
Vasicka, jak i model CIR. Oba te modele podobnie opisują strukturę terminową
stóp procentowych, mogą więc być stosowane alternatywnie.

23

M. Stamirowski, wyd. cyt., s. 35-46.

Modelowanie struktury terminowej stóp procentowych

373

Literatura
Blake D., Financial market analysis, Wiley&Sons, Chichester 2000.
Brennan M., Schwartz E., Savings bonds, retractable bonds and callable bond, „Journal
of Finance” 1977, nr 44.
Brennan M., Schwartz E., Analyzing convertible bonds, „Journal of Financial and Quantitative Analysis” 1980, nr 15.
Cox J., Notes on option pricing I: constant elasticity of variance diffusions, Working paper, Standford University 1975.
Cox J.C., Ingersoll J.E., Ross S.A., A theory of term structure of interest rates, „Econometrica” 1985, nr 53.
Dothan U., On the term structure interest rates, „Journal of Financial Economics” 1978,
nr 6.
Efron B., Tibishrani R.J., An Introduction to the Bootstrap, Chapman and Hall, London
1993.
Gurazdowski E., Wykorzystanie modelu zmiennej sztywności krzywej stóp terminowych
do przybliżania krzywej rynku pieniężnego, „Bank i Kredyt” 2003, nr 2.
Haugen R.A., Teoria nowoczesnego inwestowania, WIG-Press, Warszawa 1996.
Jajuga K., Modelowanie struktury terminowej stóp procentowych-wyzwanie dla ekonometrii, Dynamiczne Modele Ekonometryczne, Toruń 2005.
Kliber P., Estymacja struktury terminowej stóp procentowych w Polsce, „Bank i Kredyt”
2009, nr 1.
Marciniak M., Yield Curve Estimation AT the National Bank of Poland, „Bank i Kredyt”
2006, nr 10.
McCulloch J.H., Measuring the Term Structure of Interest Rate, „Journal of Business”
1971, nr 8.
McCulloch J.H., The Tax Adjusted Yield Curve, „Journal of Finance” 1975, nr 30.
Merton R., Theory of rational option pricing, „Bell Journal of Economics and Management Science” 1973, nr 4.
Mishkin F., Ekonomika pieniądza, bankowości i rynków finansowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
Nelson C.R., Siegel A.F., Pasimonious Modeling of Yield Curves, „Journal of Business”
1987, nr 60.
Siegel F., Nelson Ch.R., Long-Term Behavior of Yield Curves, „Journal of Financial and
Qualitative Analysis” 1998, nr 1.
Osińska M., Ekonometria finansowa, PWE, Warszawa 2006.
Rendleman R., Batter B., The Pricing of Options on Debt Securieties, „Journal of Financial and Qualitative Analysis” 1980, nr 15.
Stamirowski M., Jednoczynnikowe modele Vasicka oraz CIR – analiza empiryczna na
podstawie danych z polskiego rynku obligacji skarbowych, „Bank i Kredyt” 2003,
nr 7.
Świętoń M., Terminowa struktura dochodowości skarbowych papierów wartościowych
w Polsce w latach 1998-2001, „Materiały i Studia” 2002, nr 150.

374

Jerzy Rembeza, Aneta Kłodzińska

Svensson L.E.O., Estimating and Interpreting Forward Interest Rates: Sweden 1992-1994, National Bureau of Economic Research, Cambridge 1994.
Vasicek O., An equilibrium characterization of the term structure, „Journal of Financial
Economics” 1977, nr 5.

375
Zeszyty Naukowe
Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu
Nr 20/2011

Tomasz Rólczyński
Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu

Próba identyfikacji ryzyka związanego
z decyzjami inwestycyjnymi
podejmowanymi przez osoby fizyczne

Streszczenie. Każdy podmiot funkcjonujący w gospodarce jest narażony na ryzyko.
Instytucje finansowe dokonujące transakcji na rynku finansowym (i nie tylko) potrafią
najczęściej zidentyfikować i ocenić ryzyko związane z podjętymi działaniami, a także nim
zarządzać. Inaczej sytuacja wygląda w przypadku osób fizycznych, ponieważ nie są one
najczęściej wyspecjalizowane w ocenie ryzyka, a nawet można powiedzieć, że nie zawsze
potrafią prawidłowo zidentyfikować wszystkie jego rodzaje.
Słowa kluczowe: ryzyko inwestycyjne, ryzyko finansowe, klasyfikacja ryzyka, osoba
fizyczna, zarządzanie ryzykiem

Wprowadzenie
Podejmowanie decyzji występuje w życiu każdego człowieka. Każdy człowiek codziennie podejmuje różnorodne decyzje w domu i w pracy, dotyczące
sfery prywatnej i służbowej. Podejmowanie decyzji związane jest z realizacją
potrzeb bieżących oraz przyszłych. Na podstawie decyzji określa się zatem, jakie potrzeby i w jakiej kolejności będą realizowane. Osoba podejmująca decyzję
dokonuje wyboru przyszłego zachowania oraz, co się z tym wiąże, powinna być
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świadoma konsekwencji swoich decyzji (zarówno korzystnych, jak i niekorzystnych). Przez decyzję inwestycyjną osoby fizycznej należy rozumieć taką alokację środków pieniężnych, która ma zapobiec utracie wartości pieniądza związanego z inflacją i/lub osiągnięciu dodatkowych korzyści majątkowych w przyszłości.
Decyzje inwestycyjne dotyczą zatem przyszłości i polegają na rezygnacji z bieżącej konsumpcji na rzecz uzyskania zysków w przyszłości i/lub dokonania konsumpcji z tych środków w przyszłości bez utraty ich wartości. Inwestycją będzie
więc nie tylko kupno akcji czy też jednostek uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym, ale również ulokowanie środków na depozycie złotowym lub walutowym,
zakup obligacji i bonów, jak również kupno mieszkania z przeznaczeniem na jego
wynajem lub odsprzedanie w przyszłości.

Rys. 1. Struktura oszczędności gospodarstw domowych w końcu III kwartału 2009 r.
Ź r ó d ł o: opracowanie własne na podstawie danych NBP, MF, GUS, TFI, PTE.

Rysunek 1 przedstawia strukturę alokacji oszczędności gospodarstw domowych w końcu III kwartału 2009 r. Widoczne na rysunku możliwości alokacji
oszczędności charakteryzują się różnym stopniem ryzyka finansowego. Prawie
połowę oszczędności gospodarstw domowych stanowią depozyty złotowe i walutowe, które mogą być uważne za jedno z mniej ryzykownych kierunków inwestycji, ponieważ limit gwarancji bankowych w stosunku do jednego deponenta wynosi obecnie równowartość 50 tys. euro1. Otwarte fundusze emerytalne mogą być
również uznane za pewnego rodzaju kierunek inwestycji dokonywanych przez
osoby fizyczne, chociaż ze względu na obligatoryjność trudno tu analizować możliwość wyboru takiej inwestycji, jednak istotny jest wybór instytucji zarządzającej
funduszami na przyszłe emerytury i w tym sensie związane jest to z ponoszeniem
ryzyka. Gospodarstwa domowe dokonują również inwestycji uważanych za obarczone wyższym stopniem ryzyka, to znaczy w akcje spółek publicznych (5,10%),
1
Ustawa z dnia 23 października 2008 r. o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu
Gwarancyjnym, Dz.U. nr 209, poz. 1315.
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fundusze inwestycyjne (6,60%), zagraniczne fundusze inwestycyjne (0,30%),
ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe (4%). Podwyższone ryzyko tych inwestycji związane jest z możliwością realizacji wyższej stopy zwrotu z inwestycji
niż np. w przypadku lokat bankowych czy obligacji Skarbu Państwa. Inwestycje
w bony i obligacje stanowią 1,8% oszczędności gospodarstw domowych, co
wynikać może z subiektywnego wartościowania tych instrumentów (czyli zbyt
niskiej stopy zwrotu dla osób fizycznych) lub zbyt niskiego poziomu wiedzy dotyczącej tego typu instrumentów.
Decyzje inwestycyjne z natury rzeczy mają charakter ryzykowny, co oznacza, że związane są z niepewnością wystąpienia nieprzewidzianych zjawisk
(korzystnych lub niekorzystnych), które spowodują, że podjęte działanie inwestycyjne przyniesie skutek inny od zamierzonego. Podmiot podejmujący
decyzje inwestycyjne powinien być świadomy konsekwencji swoich wyborów
(dotyczących alokacji środków pieniężnych) zarówno pozytywnych, jak i negatywnych (w przypadku gdy nie uda mu się zrealizować zamierzonej stopy zwrotu
z inwestycji).
Celem artykułu jest zidentyfikowanie i dokonanie klasyfikacji ryzyka, które
jest związane z dokonywaniem inwestycji przez osoby fizyczne.

1. Ryzyko osobowe i ryzyko wydarzeń,
na które narażone są osoby fizyczne
Ryzyko najczęściej rozumiane jest jako coś negatywnego, czyli występuje
możliwość, że „coś się nie uda”. Tymczasem w punktu widzenia ekonomicznego
ryzyko powinno być rozumiane w sensie neutralnym oznaczającym, że rezultat
pewnego działania będzie inny od przewidywanego2. Oznacza to, że z jednej strony ryzyko traktowane jest negatywnie, jako zagrożenie, z drugiej zaś może być
rozumiane w sposób pozytywny, jako szansa osiągnięcia rezultatów lepszych od
spodziewanych lub jako „premia” za ponoszenie ryzyka.
W literaturze przedmiotu istnieje wiele klasyfikacji ryzyka. Gospodarstwo
domowe, jak i przede wszystkim osoby fizyczne3 narażone są na takie rodzaje
ryzyka jak: ryzyko osobowe (choroba, inwalidztwo i śmierć), ryzyko wydarzeń
(np. ryzyko bezrobocia, ryzyko związane z trwałymi dobrami konsumpcyjnymi,
Zarządzanie ryzykiem, red. K. Jajuga, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2007, s. 13-14.
Główny Urząd Statystyczny na potrzeby narodowego spisu powszechnego za gospodarstwo
domowe uznał osoby wspólnie mieszkające, spokrewnione lub niespokrewnione, wspólnie
utrzymujące się, lub jedną osobę utrzymującą się samodzielnie. Wśród gospodarstw domowych
wyróżnia się gospodarstwa jednoosobowe i wieloosobowe (dwie lub więcej osób), jak również
gospodarstwa domowe rodzinne i nierodzinne. W skład gospodarstwa domowego mogą wchodzić
2
3
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ryzyko związane z odpowiedzialnością), ryzyko finansowe. Przez ryzyko osobowe należy rozumieć takie ryzyko, które powoduje uszczerbek w dobrach
osobistych, do których należy zdrowie, życie, zdolność do pracy4. Ryzykiem
wydarzeń nazwać można ryzyko polegające na wystąpieniu nieoczekiwanych
wydarzeń mogących mieć wpływ (pozytywny, jak i negatywny) na zmianę
sytuacji finansowej osoby fizycznej. Takie ryzyko jak śmierć, inwalidztwo, ryzyko związane z utratą pracy czy też ryzyko związane z trwałymi dobrami konsumpcyjnymi i z odpowiedzialnością można ubezpieczyć. Trudno jest jednak
wycenić przedmiot ubezpieczenia w ubezpieczeniach na życie. Składka ubezpieczeniowa może wynosić tyle, ile ubezpieczający jest w stanie zapłacić, nie
można bowiem określić, ile warte jest czyjeś życie czy zdrowie. W odniesieniu
do inwestycji dokonywanych przez osoby fizyczne, ryzyko osobowe jest istotne, ponieważ w tym przypadku ważną rolę odgrywa często systematyczność inwestowania (oszczędzania). Dotyczy to na przykład ubezpieczenia z funduszem
kapitałowym. W takich przypadkach inwalidztwo czy utrata pracy mogą uniemożliwić dalsze inwestowanie lub nawet zakończenie rozpoczętej inwestycji.
Zaznaczyć trzeba, że ryzyko osobowe i ryzyko wydarzeń w większości przypadków będą traktowane jako ryzyko negatywne. Wynika to z ich charakteru,
gdyż związane są ze stanem zdrowia osoby fizycznej lub poziomem warunków
życia i pracy, a negatywna realizacja ryzyka będzie oznaczała np. pogorszenie
stanu zdrowia. Dotyczy to również ryzyka bezrobocia, negatywna realizacja
tego ryzyka oznacza utratę pracy. Możliwa jest tu jednak sytuacja odwrotna,
polegająca na nieoczekiwanej (niespodziewanej) poprawie warunków pracy,
np. awans, dodatkowe zajęcie, nowa oferta pracy, i w takim wypadku ryzyko
bezrobocia będzie miało wydźwięk pozytywny (a w zasadzie można mówić
o zmniejszeniu się ryzyka bezrobocia), co z kolei może wpływać na zwiększone
możliwości dokonywania inwestycji. Te rodzaje ryzyka nie występują praktycznie w przypadku inwestycji dokonywanych przez instytucje działające na rynku
kapitałowym, ponieważ są to osoby prawne. Z punktu widzenia inwestycji dokonywanych przez osoby fizyczne najważniejsze jest ryzyko finansowe.

również dzieci, które nie posiadają pełnej zdolności do czynności prawnych. Decyzje inwestycyjne
mogą być więc podejmowane niezależnie przez pełnoletnie osoby fizyczne wchodzące w skład
gospodarstwa domowego. Art. 10 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny Dz.U.
nr 16, poz. 93.
4
W. Ronka-Chmielowiec, Ryzyko w ubezpieczeniach – metody oceny, Wydawnictwo AE we
Wrocławiu, Wrocław 1997, s. 19.
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2. Klasyfikacja ryzyka związanego z decyzjami finansowymi
Podział rodzajów ryzyka inwestycyjnego w ogóle zaproponowali m.in.
W. Tarczyński, K. Jajuga5. Dotyczą one rynku finansowego jako całości i z tego
względu są również użyteczne przy identyfikacji ryzyka związanego z dokonywaniem inwestycji przez osoby fizyczne (patrz tab. 1).
Tabela 1. Rodzaje ryzyka finansowego
Rodzaje ryzyka finansowego osób fizycznych
Ryzyko rynkowe

Ryzyko kredytowe

Ryzyko operacyjne

Ryzyko prawne

Ryzyko kursowe

ryzyko kraju

ryzyko organizacyjne

ryzyko regulacji
prawnych
(dotyczących
instrumentów
finansowych)

Ryzyko stóp
procentowych

ryzyko upadłości

ryzyko kontroli

ryzyko zmian stawek
podatkowych

Ryzyko płynności
instrumentów
finansowych

ryzyko płynności
firmy

ryzyko systemowe

Ryzyko cen towarów

ryzyko koncentracji

ryzyko defraudacji

Ryzyko wycofania
kapitału

ryzyko drugiej strony
transakcji

ryzyko katastrofy

Ryzyko bankructwa

ryzyko reputacji
ryzyko regulacyjne
ryzyko
administracyjne

Ź r ó d ł o: opracowanie własne na podstawie: Zarządzanie ryzykiem, red. K. Jajuga, Wydawnictwo
Naukowe PWN, Warszawa 2007, s. 18-25; W. Tarczyński, M. Łuniewska, Dywersyfikacja ryzyka na polskim
rynku kapitałowym, Placet, Warszawa 2004, s. 39-41; B. Świecka, Niewypłacalność gospodarstw domowych,
Difin, Warszawa 2009, s. 118-126.

Ryzyko finansowe określić można jako zagrożenie poniesienia straty z inwestycji (lub osiągnięcia niespodziewanie dużego zysku) wynikającej ze zmiany
sytuacji rynkowej, błędów ludzkich, zmian prawnych lub zmiany sytuacji finansowej kontrahentów.
W ramach ryzyka finansowego wyróżnia się następujące grupy ryzyka: kredytowe, rynkowe, operacyjne, prawne.
Zob. Zarządzanie ryzykiem, red. K. Jajuga, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007,
s. 18-25; W. Tarczyński, M. Łuniewska, Dywersyfikacja ryzyka na polskim rynku kapitałowym,
Placet, Warszawa 2004, s. 39-41.
5
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Ryzyko kredytowe jest to ryzyko spowodowane niedotrzymaniem warunków
kontraktów finansowych przez jedną ze stron. Ryzyko takie może pojawiać się
w przypadku emitentów dłużnych papierów wartościowych. Najniższy poziom
tego ryzyka występuje (w kolejności) dla papierów emitowanych przez:
– Skarb Państwa,
– jednostki samorządowe,
– instytucje finansowe,
– przedsiębiorstwa.
Zaznaczyć należy, że papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa są
w praktyce uważane za instrumenty finansowe „wolne od ryzyka”, przyjmuje się
bowiem, że Skarb Państwa dotrzymuje zawsze swoich zobowiązań finansowych.
Jednak działania i decyzje podejmowane przez rząd lub inne organy państwa (np.
Radę Polityki Pieniężnej) mogą wpływać na wartość takich instrumentów na rynku wtórnym, np. za pośrednictwem stóp procentowych, decyzji o emisji obligacji,
czy jak to ma miejsce obecnie w Stanach Zjednoczonych, decyzji o „dodrukowaniu” pieniędzy w celu skupienia od banków obligacji rządowych, co wpływa
nie tylko na ceny obligacji, ale również na kurs waluty, w tym przypadku dolara
amerykańskiego. Wyróżniamy następujące rodzaje ryzyka kredytowego: kraju,
upadłości, płynności firmy, koncentracji, drugiej strony transakcji. Ryzyko koncentracji jest związane z inwestowaniem w instrumenty lub produkty finansowe
związane z jedną branżą. Efektem nieuwzględnienia tego ryzyka może być inwestycja obarczona znacznie większym ryzykiem niż inwestycja zdywersyfikowana
pod względem branżowym.
Ryzyko rynkowe to ryzyko wynikające z koniunktury na rynku instrumentów lub produktów finansowych. Związane jest z możliwością zmian politycznych lub gospodarczych, które mogą skutkować rozchwianiem sytuacji rynkowej,
a przez to wpłynąć na konkretny sektor, firmę, instrument lub produkt finansowy.
W szczególności związane jest z kursem walutowym (ryzyko kursu walutowego),
stopami procentowymi (ryzyko stóp procentowych), wartością instrumentów
finansowych (wartością akcji, jednostek uczestnictwa, certyfikatów inwestycyjnych), a także płynnością tych instrumentów finansowych. Zmiany koniunktury
gospodarczej warunkują ceny towarów (np. złota) oraz ceny nieruchomości (ryzyko cen towarów i ryzyko cen nieruchomości). Jest to ważna z punktu widzenia inwestującej osoby fizycznej grupa ryzyka, dotycząca praktycznie każdego
rodzaju inwestycji, jakich dokonują osoby fizyczne. Ryzyko kursu walutowego,
wynikające ze zmian kursu waluty, dotyczy najczęściej kredytów i pożyczek zaciągniętych na finansowanie inwestycji, inwestycji w waluty lub inwestycji w obligacje denominowane w walutach obcych. W przypadku tego ryzyka wyraźnie
widać możliwość jego pozytywnej i negatywnej interpretacji. Relacje pomiędzy
walutami mogą istotnie wpływać na wysokość rat kredytu, a w przypadku kredytów długoterminowych (np. na 20, 30 lat lub więcej) mogą kilkakrotnie zmieniać
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się w korzystny lub niekorzystny dla kredytobiorcy sposób. Ważkość tego rodzaju
ryzyka dostrzega Komisja Nadzoru Finansowego, która wprowadziła wyższe wymogi dotyczące zabezpieczeń dla kredytów udzielanych w walucie obcej, zostały
one zapisane w tzw. rekomendacjach S oraz T6. Skutkiem tych regulacji powinna
być mniejsza liczba kredytów udzielonych w walutach obcych, a co za tym idzie
osoby fizyczne (oprócz instytucji finansowych) w mniejszym stopniu będą narażone na ryzyko walutowe. Ryzyko walutowe dotyczy również osób fizycznych inwestujących w waluty (również osób, które prowadzą handel walutami w ramach
Foreign Exchange – FX).

Rys. 2. Struktura walutowa nowo udzielanych kredytów
w okresie od 2008 do II kwartału 2010 r.
Ź r ó d ł o: opracowanie własne na podstawie ZBP.

Jak pokazuje rysunek 2, od roku 2008 zwiększył się udział kredytów udzielanych w złotówkach z 30% do około 72% na koniec II kwartału 2010 r. Polacy
zaciągają znacznie mniej kredytów denominowanych we frankach szwajcarskich
(w II kwartale 2010 r. jedynie 4,4%), ale za to rośnie udział kredytów denominowanych w euro – od 0,4% w 2008, 9,2% w 2009, do 23,6% w II kwartale 2010 r.
Zmniejszenie udziału kredytów walutowych powinno być „bezpieczniejsze” dla
klientów banków.
Jak wynika z Rekomendacji S, ogłoszonej przez Komisję Nadzoru Finansowego, zdolność
kredytowa kredytobiorcy starającego się o walutowy kredyt hipoteczny będzie obliczana tak, jak
dla kredytu w złotówkach, natomiast Rekomendacja T mówi m.in., że w przypadku kredytów
walutowych wkład własny klienta powinien wynosić co najmniej 5% przy kredytach udzielanych
do 5 lat i co najmniej 20% przy kredytach udzielanych na ponad 5 lat.
6
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Ryzyko cen nieruchomości dotyczy tych inwestorów, którzy dokonują inwestycji w nieruchomości oraz takich osób fizycznych, które zaciągnęły kredyt na
sfinansowanie zakupu nieruchomości (nawet jeśli cel zakupu nie był typowo inwestycyjny). Ryzyko związane jest z możliwością zmiany cen nieruchomości, np.
w przypadku mieszkań kupionych w okresie tzw. boomu mieszkaniowego, kiedy
czasem inwestor kupował „dziurę w ziemi”, żeby po wybudowaniu budynku odsprzedać mieszkanie z zyskiem, ale również w przypadkach finansowania zakupu
nieruchomości kredytem hipotecznym. Zmiana ceny nieruchomości wpływa na
wartość zabezpieczenia kredytu, a kredytodawcy żądali dodatkowego zabezpieczenia kredytu. Na ryzyko zmian cen nieruchomości można spojrzeć jeszcze
w inny sposób. W latach 2006-2007 nieruchomości (mieszkaniowe) były dobrą
inwestycją, która mogła przynieść w stosunkowo krótkim czasie istotne zyski
(zob. rys. 3). Niezależnie od sposobu finansowania inwestycji, czy to ze środków
własnych czy też kredytem hipotecznym, korzystnie dla inwestorów zmieniająca
się cena mieszkań spowodowała najpierw „masowe” inwestycje w mieszkania,
a następnie „masową” sprzedaż tych mieszkań, na skutek czego ceny transakcyjne spadły poniżej oczekiwań inwestorów i spowodowały przesuniecie podaży
z rynku mieszkaniowego na rynek wynajmu mieszkań, aby odłożyć w czasie
sprzedaż mieszkań.

Rys. 3. Średnie ceny transakcyjne i ofertowe na pierwotnym rynku mieszkań
w Polsce w zł
Ź r ó d ł o: opracowanie własne na podstawie danych NBP.

Na wielkość płaconych rat kredytu mają również wpływ stopy procentowe.
Niekorzystne kształtowanie się stóp procentowych dla osób spłacających kredyt
może oznaczać niezrealizowanie zamierzonego zysku lub w korzystnej sytuacji
nadspodziewane zyski. Ryzyko to może być więc odbierane zarówno w pozytywnym, jak i negatywnym aspekcie.
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Ryzyko operacyjne można zdefiniować jako ryzyko, które wynika z błędów dokonanych przez niesprawne systemy lub przez ludzi (lub niewłaściwe
zarządzanie) przy rozliczaniu transakcji. Jak wynika z treści Nowej Umowy
Kapitałowej, w ramach ryzyka operacyjnego wyróżnia się siedem obszarów jego
występowania7:
– oszustwo wewnętrzne,
– oszustwo zewnętrzne,
– bezpieczeństwo pracy i relacje z pracownikami,
– klienci, produkty i relacje biznesowe,
– zniszczenie fizycznych aktywów,
– wady systemów,
– zarządzanie procesami biznesowymi.
Wymienione obszary ryzyka operacyjnego odnoszą się do rodzajów ryzyka
operacyjnego wymienionych w tabeli 1. Znaczenie ryzyka operacyjnego wzrosło
na skutek „zawirowań” oraz kryzysów na światowym oraz krajowym rynku finansowym. W szczególności istotne wydaje się wskazanie ryzyka utraty reputacji
w odniesieniu do inwestycji dokonywanych przez osoby fizyczne, np. w odniesieniu do tzw. samospełniających się przepowiedni. Może to polegać na tym, że
na skutek utraty reputacji pojawić się może informacja (np. w mediach) mówiąca
o finansowych kłopotach banku, a jego depozytariusze zaczną wycofywać złożone w nim oszczędności, co w rzeczywistości zaowocuje wyprowadzeniem pieniędzy z banku i doprowadzeniem do utraty płynności finansowej.
Ryzyko prawne określa się jako ryzyko wynikające ze zmian prawnych
dotyczących regulacji, którym podlegają zarówno emitenci lub dystrybutorzy
instrumentów lub produktów finansowych, jak i jednostki nabywające te instrumenty lub produkty. Do rodzajów ryzyka prawnego zaliczyć zatem można ryzyko
regulacji prawnych oraz ryzyko zmian stawek podatkowych. Negatywną sytuacją
odpowiadającą realizacji ryzyka prawnego było np. wprowadzenie podatku od
zysków kapitałowych, który dotyczy opodatkowania m.in. odsetek od wkładów
oszczędnościowych, odsetek od papierów wartościowych, dywidend i innych
przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, przychodów z tytułu
udziału w funduszach kapitałowych, przychodów z odpłatnego zbycia prawa
poboru, przychodów z tytułu odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych oraz z realizacji praw z nich wynikających.

7

Za: Zarządzanie ryzykiem, s. 24.
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3. Miejsce identyfikacji ryzyka w procesie
zarządzania ryzykiem
Etapy zarządzania ryzykiem8:
1) identyfikacja ryzyka,
2) ocena (pomiar) ryzyka,
3) sterowanie ryzykiem,
4) monitorowanie i kontrola ryzyka.
Identyfikacja ryzyka polega na określeniu rodzajów ryzyka, na które narażony jest podmiot dokonujący inwestycji (w tym przypadku osoba fizyczna),
który nie zawsze jest świadomy wszystkich rodzajów ryzyka, jakie związane
są z określona inwestycją. Już sama identyfikacja wszystkich rodzajów może
pozwolić na jego uniknięcie, a tym samym na wybór inwestycji obarczonej
mniejszym ryzykiem. Identyfikacja wszystkich rodzajów ryzyka związanych
z dokonywaniem inwestycji jest kluczowa dla zarządzania tym ryzykiem. Pomiar ryzyka w ogóle polega na wyrażeniu poziomu ryzyka w postaci liczbowej
lub w postaci kategorii jakościowej, np. niskie, średnie, wysokie. Sterowanie
ryzykiem polega na doprowadzeniu stopnia ryzyka do akceptowalnego poziomu, często oznacza to minimalizację ryzyka. Służą temu następujące działania:
unikanie ryzyka, redukcja ryzyka, zatrzymanie ryzyka (i pokrycie ewentualnych
strat z własnych środków), transfer ryzyka (transfer odpowiedzialności na inne
podmioty za pomocą ubezpieczeń, gwarancji i poręczeń), dywersyfikacja ryzyka. Ostatni etap podlega stałej analizie całego procesu zarządzania ryzykiem.
Osoba fizyczna dokonująca jakichkolwiek działań na rynku finansowym powinna być świadoma wszystkich rodzajów ryzyka, które wiążą się z podejmowanymi przez nią działaniami. Jeżeli nie ma możliwości kwantyfikacji ryzyka, to
jednak zazwyczaj istnieje możliwość subiektywnej oceny stopnia ryzyka, np.
na podstawie sytuacji gospodarczej państwa, oceny obecnych trendów na rynku
kapitałowym, walutowanym, analizy informacji medialnych dotyczących np.
instytucji finansowych itp. Osoba fizyczna może także, korzystając z ogólnodostępnych informacji, dokonać transferu ryzyka (np. za pomocą ubezpieczeń,
w tym od odpowiedzialności cywilnej), jak również ryzyko zdywersyfikować,
dokonując inwestycji charakteryzujących się różnym stopniem ryzyka finansowego, albo dokonywać różnych inwestycji, które charakteryzują się ujemną
korelacją stóp zwrotu.

8

B. Świecka, Niewypłacalność gospodarstw domowych, Difin, Warszawa 2009, s. 127.

Próba identyfikacji ryzyka związanego z decyzjami inwestycyjnymi

385

Zakończenie
Identyfikacja ryzyka związanego z dokonywaniem inwestycji jest ważna
zarówno dla instytucji finansowych, jak i dla osób fizycznych. Główna różnica
pomiędzy tymi inwestorami polega na tym, że instytucje finansowe są na ogół
świadome ponoszonego ryzyka, potrafią je zmierzyć, ocenić i w odpowiedni sposób nim zarządzać. Osoby fizyczne mają ograniczony dostęp do informacji, które
mogą stanowić podstawę identyfikacji i oceny ryzyka związanego z inwestycjami. Jeśli już takowe posiadają, to zarówno identyfikacja, ocena, jak i zarządzanie
wymagają specjalistycznej wiedzy, którą nie każdy przecież posiada. Pomimo
tego możliwa jest subiektywna ocena ryzyka. Powoduje to jednak narażenie
osoby fizycznej w jeszcze większym stopniu niż „zawodowych inwestorów” na
błędy wynikające z percepcji rzeczywistości i związane z nimi podstawy podejmowania decyzji (np. nadmierna pewność siebie, lęk przed nieznanym, wiara
w trend itd.9).
Niemniej jednak dobrze zidentyfikowane ryzyko daje możliwość poprawnego
zarządzania nim i w efekcie może doprowadzić do jego minimalizacji lub nawet
uniknięcia go. Osoby fizyczne dokonujące inwestycji mogą nie przywiązywać
wagi do ryzyka (bądź nie do wszystkich jego rodzajów) na skutek niewiedzy i nieumiejętności zidentyfikowania oraz oszacowania ryzyka, a także tego, iż decyzje
podejmowane mogą być na podstawie przekazu medialnego (np. pod wpływem
reklamy) lub polecenia „osoby zaufanej”.
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Szyszka A., Finanse behawioralne. Nowe podejście do inwestowania na rynku kapitałowym, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2009.
Świecka B., Niewypłacalność gospodarstw domowych, Difin, Warszawa 2009.
Tarczyński W., Łuniewska M., Dywersyfikacja ryzyka na polskim rynku kapitałowym,
Placet, Warszawa 2004.
Ustawa z dnia 23 października 2008 r. o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, Dz.U. nr 209, poz. 1315.
Zarządzanie ryzykiem, red. K. Jajuga, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.

9
Zob. A. Szyszka, Finanse behawioralne. Nowe podejście do inwestowania na rynku
kapitałowym, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2009, s. 48,
61, 97.
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Pomiar ubóstwa i wykluczenia społecznego
– problemy metodologiczne

Streszczenie. W artykule zostały przedstawione problemy metodologiczne, rozbieżności i kontrowersje, jakie pojawiają się, gdy podejmowana jest próba oceny sfery
ubóstwa czy wykluczenia społecznego. Rozbieżności te ilustrują dane odnoszące się do
podstawowych wskaźników charakteryzujących obydwa zjawiska w Polsce, zaczerpnięte
z publikacji GUS-u i EUROSTAT-u.
Słowa kluczowe: ubóstwo, wykluczenie społeczne, skale ekwiwalentności, granice
ubóstwa, stopa ubóstwa, luka dochodowa

Wprowadzenie
Redukcja ubóstwa i wykluczenia społecznego to podstawowy cel polityki
społecznej UE postawiony w strategii lizbońskiej oraz potwierdzony w drugiej
edycji europejskiej agendy społecznej na lata 2005-20101.
Do realizacji tego celu ma przyczynić się ustanowienie roku 2010 Europejskim Rokiem Walki
z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym. W decyzji o ustanowieniu tego Roku podkreśla się fakt,
że zwiększa się liczba osób zagrożonych ubóstwem (w 2001 r. – 55 mln ludzi – około 15% populacji
UE-15 żyło na progu ubóstwa, natomiast w 2007 r. – 78 mln ludzi – około 16% populacji UE-25).
1
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Realizacji tego celu mają służyć formułowane i przygotowywane przez politykę społeczną odpowiednie programy nakierowane na ograniczenie zjawiska
ubóstwa i wykluczenia społecznego. Sposób tworzenia tych programów i oceny
ich skuteczności, a więc określenia, czy przyczyniają się one do zmniejszenia
skali ubóstwa oraz czy rzeczywiście trafiają do tych, którzy wsparcia potrzebują
najbardziej, wymaga przede wszystkim określenia, jakie grupy społeczne są zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym. To z kolei zależy od sposobu
definiowania i pomiaru obydwu kategorii.
Celem tego artykułu jest prezentacja problemów metodologicznych, rozbieżności i kontrowersji, jakie pojawiają się na poszczególnych etapach analizy zjawiska ubóstwa i wykluczenia społecznego.
Etapy te kolejno dotyczą:
– definiowania obydwu kategorii,
– określenia metod identyfikacji ubogich i wykluczonych społecznie,
– oceny rozmiarów ubóstwa obejmującej pomiar zasięgu, głębokości i dotkliwości czy trwałości ubóstwa,
– wyznaczenia najważniejszych determinant ubóstwa i wykluczenia społecznego,
– porównań przestrzenno-czasowych zjawiska ubóstwa i wykluczenia społecznego.
Rozbieżności w ocenach sfery ubóstwa i wykluczenia społecznego, wynikające z zastosowania różnych rozwiązań metodologicznych, ilustrują dane dotyczące podstawowych wskaźników charakteryzujących obydwa zjawiska w Polsce
w latach 2000-2008. Źródłem danych były publikacje zawierające wyniki badań
z tego zakresu, realizowanych przez GUS i EUROSTAT.

1. Problemy definiowania ubóstwa i wykluczenia społecznego
Podstawowym elementem mającym istotne znaczenie dla pomiaru różnych
charakterystyk ubóstwa jest zdefiniowanie tej kategorii. Brak precyzyjnej i ogólnie akceptowanej definicji tego zjawiska powoduje występowanie rozbieżności
w ocenach zasięgu i głębokości ubóstwa, a w konsekwencji różne koncepcje
zwalczania ubóstwa.
W literaturze przedmiotu prezentowane są różne sposoby pojmowania ubóstwa, wszystkie jednak wiążą ubóstwo z faktem niezaspokojenia określonych
potrzeb na pożądanym poziomie. Seebohm Rowntree i Charles Booth na przełomie XIX i XX w. zapoczątkowali naukowe analizy położenia ludzi ubogich,
stanowiące podstawę podejścia absolutnego do pojmowania ubóstwa. Określali
oni ubóstwo jako niezaspokojenie potrzeb materialnych, związanych z fizyczną
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stroną ludzkiego życia: wyżywieniem, ubraniem, dostępem do lekarza i posiadaniem jakiegoś lokum możliwego do ogrzania w zimie.
Z koncepcją ubóstwa absolutnego związana jest idea podstawowych potrzeb
ludzkich, według której do wymiaru materialnego i fizycznego dodano następnie wymiar infrastrukturalny (obejmujący m.in. urządzenia sanitarne, dostęp do
wody pitnej, usługi transportowe i zdrowotne, edukacyjne i kulturalne), elementy
społeczne związane z rolą jednostki w społeczeństwie (wykonywaniem pracy,
edukacją czy rodzicielstwem) oraz kulturowe (takie jak powszechne zwyczaje
i sposoby świętowania).
W podejściu absolutnym, jednostki (osoby czy gospodarstwa domowe) są
określane jako ubogie, kiedy ich potrzeby nie są zaspokojone w sposób wystarczający, przy czym poziom zaspokojenia tych potrzeb nie jest odnoszony do poziomu zaspokojenia potrzeb innych członków społeczeństwa.
W tym przypadku największe kontrowersje pojawiają się przy ustalaniu
„koszyka potrzeb” (przez kogo i jak mają być określane potrzeby) oraz ustalaniu
minimalnego poziomu ich zaspokojenia uznanego za wystarczający, ze wskazaniem, czy wystarczający to poziom niezbędny do przetrwania czy niezbędny do
normalnego funkcjonowania w rodzinie i społeczeństwie.
Odmienne, relatywne podejście do ubóstwa zaproponował Peter Towsend.
Według jego koncepcji ubóstwo jest zjawiskiem względnym, zależnym od miejsca (w sensie zarówno geograficznym, jak i społecznym) oraz czasu. Zgodnie
z tą koncepcją można być ubogim nawet gdy ma się zaspokojone elementarne
potrzeby życiowe, ponieważ „ludzie są biedni wtedy, gdy nie osiągają standardów
uznawanych za normalne w społeczeństwie, w którym żyją”2. Twierdził on, że
miary ubóstwa absolutnego mają również charakter względny, ponieważ szereg
ludzkich potrzeb określanych jest przez poziom kultury danego kraju, obowiązujące w nim normy społeczne i zwyczaje oraz warunki przestrzenne, np. charakter
rynku czy warunki klimatyczne, w jakich społeczeństwo zamieszkuje. Oznacza
to, że w ujęciu relatywnym poziom zaspokojenia potrzeb jednostek (osób czy
gospodarstw domowych) jest odnoszony do poziomu zaspokojenia potrzeb innych członków społeczeństwa. Ubóstwo jest zatem utożsamiane z nadmiernymi
rozpiętościami w poziomach zaspokajania potrzeb w społeczeństwie3.
Zarówno w absolutnym, jak i relatywnym pojmowaniu ubóstwa ocena poziomu zaspokojenia potrzeb odbywa się wyłącznie przez pryzmat dochodów lub
S. Golinowska, Z Morecka., M Styrc., E Cukrowska., J Cukrowski, Od ubóstwa do
wykluczenia społecznego. Badania. Koncepcja. Wyniki. Propozycje. Polska, Europa i Świat,
Opracowania PBZ, Warszawa 2008.
3
Na posiedzeniu Rady Europy w 1975 r. przyjęto jako powszechnie obowiązującą koncepcję
ubóstwa relatywnego. Koncepcja ta uwzględnia nie tylko społeczne i kulturowe zróżnicowanie
potrzeb, ale również znaczenie ocen własnej pozycji społecznej w relacji do innych.
2
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wydatków konsumpcyjnych, co stanowi kolejny istotny do rozstrzygnięcia problem metodologiczny, sprowadzający się do wyboru: dochody czy wydatki.
Odmiennym od prezentowanych powyżej podejść jest wielowymiarowe
podejście do badania ubóstwa, uwzględniające przy identyfikacji sfery ubóstwa
nie tylko sytuację dochodową, ale również inne czynniki pozadochodowe, takie
jak: wyżywienie, zasobność, warunki mieszkaniowe, edukacja, ochrona zdrowia,
kultura i wypoczynek4.
Brak powszechnie akceptowanej metodologii pomiaru ubóstwa wielowymiarowego powoduje trudności związane z oceną tego zjawiska. Agregatowe
wskaźniki ubóstwa wielowymiarowego są opracowywane, ale nie są jeszcze
rozpowszechnione5.
Poszukiwanie praktycznych rozwiązań wymaga rozwiązania wielu problemów, takich jak:
– określenie wymiarów, które powinny być uwzględnione w ocenie ubóstwa,
– sposób konstrukcji wskaźników opisujących poszczególne wymiary,
– wybór kryterium stanowiącego podstawę do ustalenia kto, w danym wymiarze, jest ubogi,
– ustalenie, czy każdemu wymiarowi należy przypisać taką samą wagę oraz
w jaki sposób wyznaczać wagi, jeśli nie można uznać wymiarów za jednakowo ważne,
– określenie metody konstrukcji syntetycznego wskaźnika ubóstwa wielowymiarowego, który agreguje wszystkie lub tylko pewne wymiary (a jeśli
tak, to które) z przypisanymi im wagami lub w przypadku braku takiego
wskaźnika stworzenie systemu wskaźników charakteryzujących poszczególne wymiary ubóstwa,
– ustalenie, kto jest ubogi przy uwzględnieniu wielu wymiarów naraz6.
Koncepcja ubóstwa wielowymiarowego bliska jest pojęciu wykluczenia
społecznego, którego geneza nawiązuje do wykluczenia z rynku (głównie rynku
pracy), a które często z ubóstwem jest utożsamiane7.
4
W raportach o globalnym rozwoju społecznym (UNDP, 2000) opracowanych na zlecenie
Programu ONZ ds. Rozwoju także zalecane jest wyjście w analizach ubóstwa poza potrzeby
podstawowe.
5
W praktyce stosuje się różne rozwiązania uproszczone uwarunkowane celem badania
i dostępnymi informacjami. Wyjątek stanowi indeks HPI (Human Poverty Index) wprowadzony
przez UNDP, obliczany regularnie i stosowany do porównań międzynarodowych, ponieważ jest
liczony na podstawie danych zagregowanych dla poszczególnych krajów.
6
I. Topińska , J. Ciecieląg, A. Szukiełojć-Bieńkuńska, Pomiar ubóstwa. Zmiany koncepcji i ich
znaczenie. Raport z badań, Opracowania PBZ, Warszawa 2008.
7
Na przykład Amartya Sen, będąc twórcą i zwolennikiem rozszerzonej koncepcji ubóstwa
o dostęp do możliwości realizowania funkcji życiowych, traktuje wykluczenie społeczne jako
korelat ubóstwa, zob. A. Sen, Nierówności. Dalsze rozważania, Społeczny Instytut Wydawniczy
„Znak” Fundacja S. Batorego, Kraków – Warszawa 2000.
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Koncepcja wykluczenia społecznego została zapoczątkowana we Francji
w 1974 r.8 Wykluczenie społeczne jest rozmaicie rozważane i interpretowane
przez różnych autorów. W wielu pracach o wykluczeniu społecznym pisze się
w odniesieniu do:
– koncepcji underclass,
– idei obywatelstwa społecznego,
– funkcji, jakie pełnią więzi społeczne,
– zmian strukturalnych w społeczeństwie w wyniku przejścia od społeczeństwa industrialnego do postindustrialnego,
– życia bez pracy.
W koncepcji underclass rozwijanej w USA, podkreślano sytuowanie się
poza strukturą społeczeństwa (margines, wykluczenia) ze wskazaniem zachowań
sprzecznych z przyjętymi w społeczeństwie normami. W koncepcji tej zawarta
jest teza o dziedziczeniu ubóstwa i powielaniu takich zachowań, które prowadzą
do zależności od pomocy innych. Zależność taka może być traktowana jako rodzaj społecznego pasożytnictwa.
W dyskusjach nad wykluczeniem społecznym podkreśla się również, że zjawisko to jest konsekwencją braku lub nieprzestrzegania podstawowych praw obywatelskich (np. dyskryminacja pewnych grup czy osób), a także niewypełniania
i nieegzekwowania obowiązków wobec społeczeństwa, w którym się żyje.
W prowadzonych badaniach kapitału społecznego podkreśla się znaczenie
więzi społecznych zarówno dla jakości życia poszczególnych osób, jak i grup
społecznych. Więzi społeczne traktowane jako rodzaj wsparcia społecznego,
szczególnie w sytuacjach kryzysowych, mogą również pełnić rolę kontrolną
w kształtowaniu się ładu społecznego.
Interpretowanie wykluczenia społecznego w kontekście życia bez pracy wiąże się z wynikami badań, w których stwierdzono, że długookresowe bezrobocie
i brak wzorców pracy dla młodych pokoleń sprzyjają tworzeniu się środowisk
osób czy grup wykluczonych głównie na terenach wielkich miast9.
W większości definicji wykluczenie społeczne jest określane w kategoriach niemożności uczestniczenia w istotnych aspektach życia społecznego,
gospodarczego, politycznego i kulturalnego, przy czym często nie jest to wynik
wyboru jednostki, ale przeszkód, jakie ona napotyka. Według definicji Komisji
UE wykluczenie społeczne jest procesem, wskutek którego pewne jednostki
Por. R. Lenoir, Les Exclus, SEUIL, Paryż 1974. Autor zwracał uwagę na problem wykluczenia osób niepełnosprawnych z podstawowych sfer życia społecznego, mimo ich materialnego
zabezpieczenia.
9
Szerzej na temat różnych podejść do wykluczenia społecznego zob. S. Golinowska,
Z. Morecka, M. Styrc, E. Cukrowska, J. Cukrowski, Od ubóstwa do wykluczenia społecznego.
Badania. Koncepcja. Wyniki. Propozycje Polska, Europa i Świat, Opracowanie PBZ, Warszawa
2008.
8
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zostaną wypchnięte na margines społeczeństwa i niedopuszczone do pełnego
uczestnictwa w jego życiu, ze względu na brak podstawowych możliwości
kształcenia ustawicznego czy też dyskryminację. W rezultacie jednostki te są pozbawione pracy, dochodów, możliwości kształcenia oraz społecznych i lokalnych
więzi i aktywności. Jednostki te mają ograniczony dostęp do decyzyjnych ośrodków władzy, co wywołuje odczucie bezsilności i nierówności wpływu na decyzje,
które oddziałują na ich codzienne życie. Wykluczenie społeczne jest zatem kategorią, która obejmuje procesy deprywacji i braku udziału w różnych dziedzinach
życia społecznego i politycznego.
Wielowymiarowość wykluczenia stanowi podstawową trudność w definiowaniu, a następnie w mierzeniu tego zjawiska.
Próba zdefiniowania zjawiska wykluczenia społecznego sprowadza się do
tego, aby w pierwszym rzędzie dokonać wyboru najistotniejszych wymiarów wykluczenia społecznego, które dają się jednoznacznie zidentyfikować, a następnie
określić odpowiednie wskaźniki służące do pomiaru tego zjawiska.
Zgodnie z ustaleniami specjalnego komitetu UE (Social Protection Committee), który ma decydujący wpływ na wybór koncepcji, projektowanie badań
i formułowanie określonych przedsięwzięć polityki społecznej wobec wykluczenia społecznego, przyjmuje się, że zjawisko to obejmuje następujące wymiary
deprywacji:
– niedostateczne dochody lub ich brak,
– brak partycypacji w pracy zarobkowej,
– brak mieszkania lub substandardowy poziom jego wyposażenia,
– brak odpowiednich kwalifikacji,
– niski status zdrowotny10.
W badaniach prowadzonych w ramach Diagnozy Społecznej11 uwzględniono
11 aspektów wykluczenia, tzw. kryteriów stanowiących bariery w pełnym uczestnictwie w życiu społecznym. Po zastosowaniu analizy czynnikowej, otrzymano
strukturę 4 czynników ortogonalnych, na podstawie których określono następujące typy wykluczenia przedstawione w tabeli 1.
10
W projekcie Polska Bieda III przyjęto 10 wymiarów (obszarów), z których wyłączenie
stanowi problem w życiu zarówno jednostki (nie pozwalając jej na pełne uczestnictwo w życiu
zbiorowym), jak i społeczeństwa poprzez dezorganizację ładu społecznego, ograniczenie spójności
społecznej i zagrożenie pokoju społecznego. Dla każdego z tych wymiarów wskazano problemy
(przedmioty wskaźnikowania), których zmiany w określonym kierunku mogą oznaczać, że
występuje proces wykluczenia w danym obszarze. Przedstawiono również przykładowe wskaźniki
oraz przekroje, w jakich należy je analizować. Szczegółowe omówienie tego projektu znajduje się
w: S. Golinowska i in., wyd. cyt.
11
Z inicjatywy Rady Monitoringu Społecznego w roku 2000 zostało podjęte badanie panelowe,
realizowane w dwuletnich odstępach, mające na celu prezentację warunków i jakości życia Polaków
w ich własnej ocenie, zob.: Diagnoza społeczna 2009. Warunki i jakość życia Polaków. Raport,
Warszawa 2009.
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Tabela 1. Typy wykluczenia społecznego
Typ wykluczenia

Kryteria

Materialne

ubóstwo, bezrobocie

Strukturalne

mieszkanie na wsi, wykształcenie poniżej średniego oraz co
najwyżej podstawowe wykształcenia ojca

Fizyczne

wiek co najmniej 50 lat, samotność, wykształcenie ojca co
najwyżej podstawowe, niepełnosprawność

Normatywne

uzależnienie (alkohol, narkotyki), konflikt z prawem, poczucie
dyskryminacji

Ź r ó d ł o: opracowanie własne na podstawie: Diagnoza społeczna. Warunki i jakość życia Polaków,
red. J. Czapiński, T. Panek, Warszawa 2009.

Wśród wielu problemów związanych z operacjonalizacją wykluczenia społecznego tak dla celów badawczych, jak i dla potrzeb formułowania oraz realizacji programów polityki społecznej, powinno się zwrócić szczególną uwagę na:
– potrzebę podejścia interdyscyplinarnego,
– możliwość łączenia badań ilościowych i jakościowych,
– konieczność prowadzenia badań panelowych,
– prowadzenie wielowymiarowych badań warunków życia ludności,
– konieczność stałego monitorowania przez statystykę publiczną uzgodnionych wymiarów życia społecznego12.

2. Jak identyfikować ubogich i wykluczonych społecznie?
Wybór pomiędzy pojmowaniem ubóstwa w sposób absolutny lub względny
oraz pomiędzy obiektywnym a subiektywnym sposobem pomiaru tej kategorii
stanowi wstępny etap przy ustalaniu i podejmowaniu decyzji co do kryteriów
ubóstwa, umożliwiających identyfikację osób ubogich13.
Początkowo przyjmowano, że możliwości zaspokojenia potrzeb najlepiej
odzwierciedla poziom dochodu, jakim dana jednostka dysponuje. Pomimo że jest
to znaczne uproszczenie, za takim ujęciem przemawiał fakt, iż wysokość dochodu
można było oszacować na podstawie badań reprezentacyjnych, które dla wielu
krajów były prowadzone regularnie przez wiele lat. Nadal w krajach Unii Europejskiej w metodologii EUROSTAT-u podstawę analiz ubóstwa stanowi dochód.
Zob. S. Golinowska i in., wyd. cyt.
W ujęciu obiektywnym poziom zaspokojenia potrzeb badanych jednostek (osób czy
gospodarstw domowych) oceniany jest najczęściej przez ekspertów, niezależnie od samych
jednostek, natomiast w ujęciu subiektywnym poziom ten oceniają same jednostki objęte badaniem.
12
13
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Jednak – w opinii wielu ekspertów – posługiwanie się dochodem cechuje wiele
wad, m.in. to, że dochód jest niechętnie ujawniany przez respondentów (często
obserwuje się brak danych o poziomie dochodu lub poziom ten jest zaniżany)
i podlega częstym wahaniom w czasie.
Lepszym miernikiem, pozbawionym powyższych wad, jest wartość konsumpcji, którą początkowo oceniano na podstawie wydatków konsumpcyjnych
gospodarstw domowych. Stopniowo wydatki zastępowano szacunkami strumieni
konsumpcji, które uwzględniają zarówno wartość bieżącego spożycia (w tym
żywności, dóbr nietrwałych i usług), jak i wartość zużytego majątku (np. mieszkania i jego wyposażenia). Jeśli dane o dochodach i konsumpcji są w miarę rzetelne,
to oceny rozmiarów ubóstwa uzyskiwane na ich podstawie są zbliżone14.
Przedmiotem wielu kontrowersji jest odpowiedź na istotne pytanie: jak wyodrębnić podzbiorowość osób czy gospodarstw ubogich.
Problem sprowadza się do tego, w jaki sposób wyznaczyć pewien krytyczny
poziom czy to dochodów, czy konsumpcji – zwany linią ubóstwa lub granicą
ubóstwa – poniżej którego zaspokojenie podstawowych potrzeb nie jest możliwe.
Jak wiadomo, potrzeby poszczególnych gospodarstw domowych zależą w dużym stopniu od takich cech demograficznych jak wielkość gospodarstwa oraz
jego skład demograficzny. Oznacza to, że linie ubóstwa powinny być wyznaczane
niezależnie dla różnych typów gospodarstw domowych. Porównywalność potrzeb gospodarstw domowych o różnym składzie umożliwiają parametry zwane
skalami ekwiwalentności. Uwzględniając te skale, wyznacza się rozkłady dochodów ekwiwalentnych lub wydatków ekwiwalentnych, stanowiących podstawę do
obliczania linii ubóstwa.
Rezultatem wielu prac zarówno o charakterze teoretycznym, jak i aplikacyjnym było pojawienie się wielu różnych metod wyznaczania skal ekwiwalentności, co zaowocowało wielką różnorodnością tych skal15.
Z uwagi na to, że ocena sfery ubóstwa zależy w sposób istotny od tego, jaki
jest rozkład ekwiwalentnych dochodów, pojawia się kolejny problem metodologiczny: jaka skala ekwiwalentności (normatywna – a jeśli tak, to oryginalna czy
zmodyfikowana skala OECD – czy też wyznaczona jakąś metodą statystyczną,
np. Engla lub Rothbartha) powinna być wybrana w celu wyznaczenia linii ubóstwa.
Zob. np. A. Szulc, Poverty In Poland during the 90s. Are the Results Robust?, „Review
of Income and Wealth” 2006, Series 52, nr 3, s. 423-448; Z. Rusnak, Statystyczna analiza dobrobytu
ekonomicznego gospodarstw domowych, Prace Naukowe AE im. O. Langego we Wrocławiu,
nr 1182, Wrocław 2007.
15
Obszerne omówienie problematyki wyznaczania skal ekwiwalentności znaleźć można m.in.
w pracach: Z. Rusnak, wyd. cyt.; A. Szulc, wyd. cyt.; Statystyka społeczna, PWE, Warszawa 2007.
14
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Konsekwencją różnych koncepcji ubóstwa jest całkowicie odmienny sposób
wyznaczania linii ubóstwa i jak na razie nie ma jednoznacznie ustalonego kryterium, które pozwoliłoby wybrać sposób najlepszy.
W podejściu absolutnym stosuje się kilka rozwiązań, przyjmując najczęściej
za linię ubóstwa pieniężną wartość koszyka dóbr i usług uznanych za niezbędne
do życia16.
Sprawą dyskusyjną jest ustalenie składu takiego koszyka oraz jego wycena.
Na ogół zajmują się tym eksperci, którzy starają się stosować istniejące normy
i standardy dotyczące np. wyżywienia, mieszkania czy opieki zdrowotnej.
Innym rozwiązaniem jest arbitralne ustalenie granicy ubóstwa na poziomie
takim, jaka jest kwota niezbędna do życia. Takie rozwiązanie stosuje w swoich
badaniach i publikacjach Bank Światowy, przyjmując jako wartość granicy 1,25 $
lub 2 $ wg PPP dziennie na osobę.
W przypadku koncepcji ubóstwa relatywnego stosowane są również rozmaite
rozwiązania. Granica ubóstwa wyznaczana jest jako arbitralnie ustalona pewna
część mediany (zwykle na poziomie 60% oraz dodatkowo na poziomach 40%
i 50%) lub wartości przeciętnej (najczęściej na poziomie 50%) dochodu ekwiwalentnego lub wydatków ekwiwalentnych17.
Absolutne linie ubóstwa są zmieniane w czasie, ponieważ powinny uwzględniać zmiany, jakie zachodzą w modelach konsumpcji, w strukturze podaży dóbr
i usług czy też zmiany w strukturze cen.
W przypadku podejścia wielowymiarowego, z powodu braku jednoznacznych, ogólnie przyjętych kryteriów identyfikacji ubóstwa, sprawą dyskusyjną jest
odpowiedź na pytanie – jak identyfikować ubogich, uwzględniając kilka wymiarów naraz, bez wyznaczania granic ubóstwa?
Proponowane są dwa skrajne podejścia, według których osoba jest uboga, jeśli jest uznana za ubogą tylko w jednym wymiarze albo jeśli jest uznana za ubogą
we wszystkich wymiarach. W praktyce obydwa podejścia są rzadko stosowane,
ponieważ w pierwszym oszacowana liczba ubogich jest zbyt duża, a w drugim
zbyt mała.
Inna propozycja sposobu identyfikacji ubogich w przypadku wielowymiarowego ujęcia ubóstwa bazuje na teorii zbiorów rozmytych. Punktem wyjścia
jest specyfikacja zmiennych, które można traktować jako symptomy ubóstwa,

16
W Polsce jest to koszyk minimum egzystencji opracowany w Instytucie Pracy i Spraw
Socjalnych. Wyznaczane również na bazie koszyka dóbr i usług tzw. minimum socjalne, określone
jako „zbyt hojne” m.in. przez ekspertów Banku Światowego w 1995 r., zaczęło być stosowane od
tej pory jako granica niedostatku, a nie ubóstwa.
17
Poziom 60% mediany dochodu ekwiwalentnego stosuje w swych badaniach Eurostat,
natomiast GUS na potrzeby analiz ubóstwa w kraju stosuje poziom 50% przeciętnych wydatków
ekwiwalentnych.
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niezależnie dla każdego z wymiarów ubóstwa. Pojawia się zatem problem, jakie
zmienne przyjąć i jakie warunki powinny te zmienne spełniać.
Z uwagi na to, że stopień zagrożenia ubóstwem w ujęciu wielowymiarowym
jest oceniany za pomocą funkcji przynależności do sfery ubóstwa ze względu na
wyróżnione symptomy, pojawia się kolejny problem związany ze sposobem konstrukcji tej funkcji18.
Identyfikacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, podobnie jak
identyfikacja ubóstwa wielowymiarowego, jest ciągle problemem otwartym,
który nie został jednoznacznie rozwiązany nie tylko od strony teoretycznej, ale
również w zakresie badań empirycznych.
Określenie w pełni obiektywnej granicy wykluczenia jest równie trudne, jak
ustalenie jednoznacznego i uniwersalnego progu ubóstwa. W badaniach realizowanych w ramach Diagnozy społecznej operacyjną miarą zróżnicowania barier
czy czynników wykluczenia jest odchylenie standardowe. Stosując tę miarę
w odniesieniu do czterech typów wykluczenia, wyznaczono dwie graniczne wartości dla zagrożenia wykluczeniem i dla wykluczenia społecznego. Jako granice
wykluczenia i zagrożenia wykluczeniem przyjęto odpowiednio wielkość jednego
lub dwóch odchyleń standardowych od wartości średniej czynnika definiującego
dany typ wykluczenia19.
Inne podejście do pomiaru zjawiska wykluczenia zaprezentowano w pracy
I. Topińskiej i in.20
Zastosowane w tym podejściu rozwiązania metodologiczne były rezultatem
wieloletniej współpracy GUS i francuskiego Narodowego Instytutu Statystyki
i Badań Ekonomicznych (INSEE) w zakresie badań i analiz warunków życia.
Uwzględnione zostały następujące aspekty wykluczenia społecznego jednostki:
– ograniczenie więzi społecznych, czego symptomami są m.in. brak przynależności do różnego rodzaju organizacji społecznych i zaangażowania
w życie religijne, ograniczone kontakty rodzinne i pozarodzinne, brak
przyjaciół i złe stosunki sąsiedzkie,
– brak poczucia dobrobytu, przejawiający się brakiem zadowolenia ze swojego życia,
– brak poczucia bezpieczeństwa w różnych sferach życia, wyrażający się
m.in. obawą o stosunki panujące w najbliższej rodzinie, brakiem pewno18
Zasady konstrukcji funkcji przynależności ze względu na różne symptomy ubóstwa oraz
sposób wykorzystania tych funkcji do oceny stopnia kumulacji zagrożeń ubóstwem w różnych jego
wymiarach: głównie monetarnym, czyli dochodowym i niemonetarnym, obejmującym wszystkie
wymiary pozadochodowe, opisane są szczegółowo w pracy: Statystyka społeczna.
19
Diagnoza społeczna.
20
I. Topińska, J. Ciecieląg, A. Szukiełojć-Bieńkuńska, Pomiar ubóstwa. Zmiany koncepcji i ich
znaczenie. Raport z badań, Opracowania PBZ, Warszawa 2008.

Pomiar ubóstwa i wykluczenia społecznego – problemy metodologiczne

397

ści co do możliwości korzystania z opieki medycznej, brakiem poczucia
bezpieczeństwa finansowego i obawą przed ubóstwem,
– niska samoocena stanu zdrowia, której symptomem jest złe samopoczucie
psychiczne.
W rezultacie podano 14 objawów wykluczenia (wyżej wymieniono tylko
część z nich), które po zsumowaniu dały wskaźnik syntetyczny. Jako próg zagrożenia wykluczeniem społecznym przyjęto wartość wskaźnika syntetycznego
równą 5, co oznacza, że jednostka jest zagrożona wykluczeniem, jeśli zaobserwowano u niej co najmniej 5 spośród 14 wyszczególnionych symptomów. W wyniku
takiego postępowania 11,5% osób w wieku co najmniej 18 lat uznano za zagrożone wykluczeniem społecznym.
Z podanych powyżej przykładów widać, że problem metodologiczny oceny
wykluczenia społecznego sprowadza się do ustalenia m.in.:
– jakie aspekty wykluczenia powinny być uwzględnione,
– jakimi wskaźnikami je scharakteryzować,
– jaką funkcję agregującą zastosować w celu wyznaczenia wskaźnika syntetycznego,
– jaką przyjąć wartość progową, aby zidentyfikować jednostki zagrożone
wykluczeniem społecznym.

3. Problemy pomiaru ubóstwa i wykluczenia społecznego
Na podstawie różnych linii ubóstwa konstruowane są wskaźniki pozwalające
na ocenę zasięgu, głębokości, dotkliwości i intensywności odpowiedniego rodzaju
ubóstwa. Do najprostszych i najczęściej stosowanych wskaźników określających
sferę ubóstwa należą stopa ubóstwa i średnia luka dochodowa lub wydatkowa21.
Jeśli X jest zmienną losową oznaczającą dochód lub wydatki gospodarstwa
domowego o dystrybuancie F(x) i wartości przeciętnej E(X) = µ, a x* odpowiednio granicą ubóstwa, to wskaźniki ubóstwa charakteryzujące sferę ubóstwa można wyrazić za pomocą wzorów zaprezentowanych w tabeli 2.
Stopa ubóstwa określająca frakcję osób (czy gospodarstw) ubogich ma podstawową wadę polegającą na tym, że nie pozwala ocenić, w jakim stopniu zjawisko
to dotyka gospodarstw uznanych za ubogie: czy są to gospodarstwa o poziomie dochodów bliskim granicy ubóstwa, czy też dochody ich są praktycznie na poziomie
zerowym. Ponadto wskaźnik ten jest niewrażliwy na spadek dochodów gospodarstw
uznanych za ubogie, jak również na transfery dochodów między gospodarstwami
ubogimi i transfery dochodów od gospodarstw ubogich do zamożniejszych.
21

Por. Warunki życia ludności w 1997 r. GUS, DSS, Warszawa 1998.
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Tabela 2. Podstawowe wskaźniki ubóstwa
Zastosowanie

Wskaźnik

Zasięg
ubóstwa

stopa ubóstwa P0 = F(x*)

Głębokość
ubóstwa

średnia luka dochodowa
lub wydatkowa23

dekompozycja stopy ubóstwa22

Oznaczenia
x – granica ubóstwa,
k – liczba rozłącznych grup
(wyróżnionych np. ze względu
na typ rodziny biologicznej,
główne źródło utrzymania itp.),
gi – odsetek gospodarstw należących
do i-tej grupy,
– stopa ubóstwa w i-tej grupie
*

n – liczba wszystkich osób lub
gospodarstw objętych badaniem,
nP – liczba osób lub gospodarstw
ubogich,
xiek – dochody lub wydatki
ekwiwalentne i-tego
gospodarstwa zaliczanego
do ubogich

Dotkliwość
ubóstwa

oznaczenia symboli jak wyżej

Intensywność
ubóstwa

oznaczenia symboli jak wyżej

Trwałość
ubóstwa24

indeks mobilności Shorrocksa

tr(N)

– macierz transformacji,
– liczba gospodarstw,
które w okresie
(t – 1, t) przeszły
z j-tego stanu przynależności do sfery
ubóstwa do k-tego
stanu,
– ślad macierzy N

Ź r ó d ł o: opracowanie własne na podstawie: I. Topińska i in., wyd. cyt.; Z. Rusnak, wyd. cyt.

Pewnym rozwiązaniem jest wskaźnik średniej luki dochodowej (lub wydatkowej), informujący, o ile procent przeciętne dochody (wydatki) gospodarstw domowych uznanych za ubogie są niższe od wartości przyjętej za granicę ubóstwa.
Przy tym im uboższe jest gospodarstwo, tym większy jest jego udział w pomiarze
22
Można pokazać, że również średni dochód osób ubogich w całej zbiorowości jest średnią
ważoną utworzoną ze średnich dochodów osób ubogich w każdej grupie, przy czym wagi są
proporcjonalne do udziału dochodów osób ubogich w danej grupie.
23
Jeśli w mianowniku uwzględniona jest liczba nP , to wskaźnik P1 określa średnią lukę
ubogich.
24
Obszerne omówienie metod oceny trwałości ubóstwa patrz: Statystyka społeczna.
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głębokości ubóstwa. Wskaźnik średniej luki dochodowej jest wrażliwy na transfery dochodów od gospodarstw ubogich do gospodarstw, które znajdują się powyżej
linii ubóstwa przed takimi transferami lub po takich transferach25.
Bezpośrednim uogólnieniem luki dochodowej jest miara ubóstwa zależna od
dodatniego parametru α w sposób następujący26:

Jeśli α = 0 lub 1, to miara ta jest równa odpowiednio stopie ubóstwa lub jest
identyczna ze średnią luką dochodową. Jeśli wartość α = 2, to otrzymuje się miarę
wrażliwą na rozkład dochodów wśród ubogich, wykorzystywaną do oceny dotkliwości ubóstwa. Miara ta z uwagi na swoją addytywną strukturę spełnia własność
dekompozycji27.
Indeksem uwzględniającym zarówno zasięg i głębokość ubóstwa, jak i nierówności w rozkładzie luk dochodowych badanych gospodarstw jest wskaźnik
Sena-Shorrocksa-Thona (SST) służący jako miara intensywności ubóstwa28.
W analizach sfery ubóstwa pojawia się również problem oceny charakteru
tego zjawiska, czy jest to ubóstwo przejściowe czy trwałe. Często stosowanym
wskaźnikiem mobilności gospodarstw ze względu na ich zagrożenie ubóstwem
jest obliczany na podstawie macierzy przejścia wskaźnik Shorrocksa. Wskaźnik
ten przyjmuje wartości z przedziału [0, n/n – 1], im wyższa wartość, tym wyższa
mobilność gospodarstw domowych.
Ocena charakteru ubóstwa jest możliwa tylko wtedy, gdy badanie gospodarstw
domowych jest badaniem panelowym, polegającym na obserwacji we wszystkich
okresach tych samych gospodarstw domowych, co w praktyce statystycznej nie
jest jeszcze badaniem powszechnie realizowanym.
Problem oceny rozmiaru sfery ubóstwa sprowadza się do wyboru odpowiednich wskaźników ubóstwa, a ten z kolei podyktowany jest dostępem do odpowiednich danych statystycznych.
Por. Z. Rusnak, wyd. cyt. W pracy: N.C. Kakwani, Income Inequality and Poverty. Methods
of Estimation and Policy Applications, New York, Oxford, London 1980; jako miara ubóstwa
proponowany jest wskaźnik, który określa, jaki procent całkowitego dochodu powinien być
transferowany od gospodarstw zamożniejszych do ubogich, tak aby dochód każdego gospodarstwa
poniżej linii ubóstwa wzrósł do linii ubóstwa. Podane jest również uogólnienie tego wskaźnika,
uwzględniające nierówności dochodowe wśród ubogich.
26
Miara została opisana w: J. Foster, J. Greer, Thorbecke, A Class of Decomposable Poverty
Measures, „Econometrica” 1984, vol. 52, s. 761-765.
27
Wskaźniki P α (dla α = 0, 1, 2) stosowane są w analizach sfery ubóstwa prowadzonych przez
Bank Światowy.
28
Indeks SST został zaproponowany przez A. Sena, a następnie zmodyfikowany przez D. Thona
i A.F. Shorrocksa, za: Statystyka społeczna.
25

400

Zofia Rusnak

Stosowanie w praktyce statystycznej różnych wskaźników charakteryzujących sferę ubóstwa powoduje, że otrzymane wyniki są często nieporównywalne
zarówno w przekroju przestrzennym, jak i czasowym.
W celu umożliwienia takiej porównywalności EUROSTAT zobligował kraje
należące lub przystępujące do Unii Europejskiej do stosowania tzw. wskaźników
Laekenowskich zaliczanych do trzech następujących grup29:
A – grupa wskaźników strukturalnych, do której należą: wskaźniki zagrożenia ubóstwem po uwzględnieniu i bez uwzględnienia transferów społecznych oraz wskaźnik kwintylowego zróżnicowania dochodów;
B – grupa wskaźników podstawowych, obejmująca wskaźniki zagrożenia
ubóstwem według płci i wieku, według rodzaju aktywności ekonomicznej i płci, według typów gospodarstw domowych i typu własności
mieszkania oraz relatywny wskaźnik głębokości ubóstwa;
C – grupa wskaźników pomocniczych, drugorzędnych, do których należą:
wskaźniki zagrożenia ubóstwem przy przyjęciu różnych granic ubóstwa
(jako dyspersja wokół granicy ubóstwa), wskaźniki zagrożenia ubóstwem
bez uwzględniania dochodów z transferów społecznych według płci
i współczynnik Giniego jako miara nierówności rozkładu dochodów.
Zgodnie z zaleceniami EUROSTAT-u, wskaźniki opisujące zjawisko wykluczenia społecznego powinny spełniać następujące kryteria: odzwierciedlać
negatywne aspekty obserwowane powszechnie w różnych dziedzinach życia
w krajach UE, pozwalać na porównania czasowe i przestrzenne tego zjawiska
oraz wykazywać związki z ubóstwem bazującym na obserwacjach dochodów.
W konsekwencji pojawiają się podstawowe problemy dotyczące wyboru
m.in.:
– dziedzin życia, które są szczególnie ważne ze względu na zagrożenie zjawiskiem wykluczenia,
– wskaźników charakteryzujących to zjawisko,
– sposobu zbierania porównywalnych danych statystycznych.
Jako przykład służyć mogą przedstawione w tabeli 2 wskaźniki charakteryzujące różne aspekty wykluczenia społecznego. Stanowiły one podstawę oceny
i porównań tego zjawiska w odniesieniu do dwóch grup społecznych, dzieci oraz
W wyniku intensywnych konsultacji na szczycie w Laeken przyjęto zestaw 18 wskaźników
nakierowanych na monitorowanie ubóstwa i wykluczenia społecznego w obszarach ubóstwa
dochodowego, zatrudnienia, zdrowia i edukacji w krajach członkowskich Unii Europejskiej.
Obszerne omówienie metodologii obliczania wskaźników Laekenowskich i społecznego wykluczenia
oraz innych wskaźników przekrojowych znajduje się w opracowaniu EUROSTAT-u The „Laeken”
Indicators – EU-SILC – guidelines, http://europa.eu.int/comm/eurostat. Zestaw ten ulega ciągłym
modyfikacjom. Informacje na ten temat dostępne są na stronie internetowej Komisji Europejskiej, za:
A. Szukiełojć-Bieńkuńska, Miary ubóstwa i wykluczenia społecznego w praktyce i propozycjach
Eurostatu, w: Ubóstwo i wykluczenie społeczne. Badania. Metody. Wyniki, IPiSS, Warszawa 2005.
29
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osób starszych, które w coraz większym stopniu narażone są na wykluczenie.
Ocena społecznego wykluczenia została dokonana na podstawie rozkładu wartości wskaźnika dobrobytu w danej zbiorowości.
Tabela 3. Wskaźniki charakteryzujące zjawisko wykluczenia społecznego
Aspekty wykluczenia

Wskaźniki wyrażające odpowiednio:

Trudności finansowe

Odsetek osób żyjących w gospodarstwach, które:
1) mają duże trudności, aby związać koniec z końcem,
2) zalegają z różnymi opłatami za użytkowanie
mieszkania

Podstawowe potrzeby

Odsetek osób żyjących w gospodarstwach, których
nie stać na:
3) mięso, ryby lub kurczaki co drugi dzień,
4) nowe ubrania,
5) spędzenie tygodnia wakacji poza domem

Warunki mieszkaniowe

Odsetek osób żyjących w:
6) mieszkaniach bez łazienki lub prysznica,
7) mieszkaniach, w których jest wilgoć na ścianach,
podłogach itp., mieszkaniach o małej przestrzeni

Wyposażenie w dobra trwałego użytku

Odsetek osób, które z powodu braku odpowiednich
zasobów finansowych nie mają dostępu do:
8) samochodu,
9) telefonu,
10) odbiornika telewizji kolorowej

Ź r ó d ł o: opracowanie własne na podstawie: C. D’Ambrosio, C. Gradin, Income Distribution and Social
Exclusion of Children. Evidence from Italy and Spain in the 1990s, „Journal of Comparative Family Studies”
2003, nr 34, s. 479-495.

Wartości wskaźnika dobrobytu uj dla j-tej jednostki zostały wyznaczone za
pomocą wzoru:

gdzie I oznacza całkowitą liczbę dóbr (artykułów) w obszarze podlegającym analizie, dla których są dostępne informacje, wi – odsetek osób w danej zbiorowości,
które posiadają i-te dobro lub nie mają żadnych problemów, jeśli chodzi o dostęp
do tego dobra, natomiast Zij – zmienna zero-jedynkowa, przyjmująca wartość 1,
jeśli j-ta jednostka (osoba, rodzina) żyje w gospodarstwie wyposażonym w i-te
dobro lub nie zgłasza problemów w związku z dostępem do tego dobra, oraz wartość 0 w przeciwnym przypadku.
Wskaźnik dobrobytu przyjmuje wartości z przedziału [0,1], przy czym wartość 0 odpowiada całkowitej deprywacji, a wartość 1 oznacza jej brak. Grupę
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osób o wysokim ryzyku deprywacji w dziedzinie objętej analizą tworzą jednostki
z danej zbiorowości, dla których wskaźnik uj przyjmuje wartości poniżej pewnej
ustalonej granicy (np. poniżej 60% z mediany w rozkładzie powyższego wskaźnika dobrobytu).
W analizach sfery ubóstwa istotne znaczenie dla oceny tego zjawiska mają badania, których celem jest ustalenie wpływu, jaki na stopień zagrożenia ubóstwem
mają różne determinanty ubóstwa, czyli zmienne społeczno-demograficzne charakteryzujące gospodarstwa domowe czy osoby objęte badaniem. Wybór potencjalnych determinant ubóstwa stanowi podstawę konstrukcji modeli probitowych
lub logitowych, pozwalających na określenie prawdopodobieństwa znalezienia
się gospodarstwa domowego w sferze ubóstwa lub zagrożenia ubóstwem. W modelu takim determinanty ubóstwa są zmiennymi objaśniającymi, a oszacowane
parametry stojące przy poszczególnych zmiennych są relatywnymi wskaźnikami
ryzyka wejścia w sferę ubóstwa.

4. Przykłady różnych ocen sfery ubóstwa
i wykluczenia społecznego
Przedstawione w tym punkcie tabele i wykresy ilustrują rozbieżności w ocenach zasięgu sfery ubóstwa czy wykluczenia w Polsce.
Rozbieżności te są konsekwencją m.in.:
– sposobu podejścia do zjawiska ubóstwa i wykluczenia społecznego,
– wykorzystania różnych źródeł danych,
– zastosowania rozmaitych rozwiązań metodologicznych dotyczących
identyfikacji ubogich i wykluczonych społecznie oraz pomiaru obydwu
kategorii.
Różnice w zasięgu sfery ubóstwa obiektywnego (wyznaczonego na podstawie
minimum egzystencji i relatywnej linii ubóstwa) oraz ubóstwa subiektywnego
w Polsce w latach 2000-2008 dla ogółu gospodarstw domowych prezentuje rysunek 1.
W przypadku granic ubóstwa obiektywnego, do 2005 r. można zaobserwować
nieznaczny wzrost, a w latach następnych spadek odsetka osób zagrożonych ubóstwem tak relatywnym, jak i skrajnym. Odnotowany duży spadek stopy ubóstwa
skrajnego w 2006 r. w porównaniu z 2005 r. wynika nie tylko z poprawy sytuacji
materialnej części gospodarstw domowych, ale także z niższego w porównaniu
z rokiem 2005 poziomu minimum egzystencji. W przypadku ubóstwa subiektywnego, odsetek gospodarstw znajdujących się poniżej lejdejskiej granicy ubóstwa,
odpowiadającej w przybliżeniu poziomowi dochodów deklarowanych przez
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Rys. 1. Stopy ubóstwa obiektywnego i subiektywnego w Polsce w latach 2000-2008
Ź r ó d ł o: opracowanie własne na podstawie: Warunki życia ludności Polski w latach 2004-2005,
GUS, DSS, Warszawa 2007; Warunki życia ludności Polski w 2008 r. Informacja sygnalana z badań GUS,
http://www.stat.gov.pl.

respondentów jako ledwie wystarczające, wykazywał latach 2000-2008 wyraźną
tendencję spadkową30.
Konsekwencją wdrożenia przez GUS empirycznych badań dochodów i warunków życia EU-SILC jest m.in. różna ocena zmian w czasie wskaźników
charakteryzujących sferę ubóstwa czy zróżnicowanie dochodów. Z danych prezentowanych w tabeli 4 wynika, że w 2004 r. w porównaniu z 2003 r. stopa ubóTabela 4. Wpływ zmiany źródeł danych na wybrane wskaźniki ubóstwa
Wyszczególnienie

BBGD 2003

BBGD 2004

EU-SILC 2004

18

19

21

0-15

25

26

29

16-64

18

18

21

8

7

7

5,4

5,6

6,6

Stopa ubóstwa ogółem w [%]
Stopa ubóstwa wg wieku w [%]

65+
Wskaźnik S80/S20

Ź r ó d ł o: opracowanie własne na podstawie na podstawie: I. Topińska i in., wyd. cyt.

stwa ogółem według badań budżetów gospodarstw domowych (BBGD) wzrosła
o 1 punkt procentowy, a według EU- SILC o 3 p.p. , a w grupie dzieci do 15 lat
stopa ubóstwa była odpowiednio bez zmian lub nastąpił przyrost o 3 p.p.
30
Należy przy tym podkreślić, że zarówno poziom stopy ubóstwa, jak i zmiany w czasie
wykazują silne zróżnicowanie w zależności od takich chrakterystyk gospodarstw jak: typ i wielkość
gospodarstwa, główne źródło dochodu czy miejsce zamieszkania.
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Badanie budżetów gospodarstw domowych wskazało zróżnicowanie sytuacji dochodowej w 2004 r. na podobnym poziomie jak w 2003 r., podczas gdy
według EU-SILC nastąpił wyraźny wzrost zróżnicowania dochodów (z 5,4 na 6,6,
co oznacza, że dochody 20% osób najzamożniejszych były 6,6 razy wyższe od
dochodów 20% najuboższych osób, a nie 5,4 razy).
Rozbieżności w ocenach zasięgu sfery ubóstwa relatywnego wynikające z zastosowania różnych granic ubóstwa oraz różnych skal ekwiwalentności zostały
zaprezentowane w tabeli 5.
Tabela 5. Wpływ granic ubóstwa i skal ekwiwalentności na zasięg ubóstwa
(dane za rok 2003)31
Stopa ubóstwa w [%] dla różnych granic ubóstwa
Wyszczególnienie
Gosp. ogółem
Gosp.
jednoosobowe
Gosp.
2-osobowe
bez dzieci
Gosp.
2 os. dorosłe
+ 2 dzieci
Miasto
Wieś
Pracujący
najemnie

60% z mediany dochodów

60% z mediany wydatków

50% średnich
wydatków
skala 0,7/0,5
20,4

skala 0,7/0,5

skala 0,5/0,3

skala 0,7/0,5

skala 0,5/0,3

18,1

16,7

17,6

16,2

7,1

12,3

4,8

9,5

5,9

8,5

10,0

5,8

7,8

5,8

18,1

16,8

14,9

13,9

19,3

12,8
26,2

12,1
23,8

11,8
26,4

11,0
24,2

13,7
31,2

8,7

7,9

10,7

9,7

17,0

Ź r ó d ł o: opracowanie własne na podstawie: I. Topińska i in., wyd. cyt.; Warunki życia ludności w 2004 r.
GUS, DSS, Warszawa 2006.

Jak można zauważyć, granice ubóstwa wyznaczone na poziomie 60% mediany z wydatków czy dochodów ekwiwalentnych dają w rezultacie zastosowania
zmodyfikowanej skali ekwiwalentności OECD (czyli skali typu 0,5/0,3) niższe
oceny zasięgu sfery ubóstwa relatywnego niż w przypadku zastosowania skali
oryginalnej (typu 0,7/0,5).
Największe różnice występują wówczas, gdy zamiast granicy relatywnej na
poziomie 60% mediany z dochodów ekwiwalentnych przy skali zmodyfikowanej
(taką granicę stosuje w analizach ubóstwa EUROSTAT) zastosowano granicę na
poziomie 50% średnich wydatków ekwiwalentnych przy skali oryginalnej (czyli
taką granicę, jaką na potrzeby krajowych analiz ubóstwa stosuje GUS).
Analizy dotyczące wpływu zastosowanej granicy ubóstwa i skali ekwiwalentności na ocenę
zasięgu i głębokości ubóstwa dla różnych typów gospodarstw domowych znajdują się również w:
Z. Rusnak, wyd. cyt.
31
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Z danych dotyczących wybranych wskaźników lejkenowskich prezentowanych w tabeli 6 wynika, że uwzględnienie transferów społecznych pociąga za
sobą istotne zmniejszenie stopy ubóstwa. Ponadto dla wszystkich typów gospodarstw można zaobserwować spadek stopy ubóstwa w latach 2005-2008. Wyjątek
stanowią gospodarstwa jednoosobowe, dla których odnotowano w roku 2008
znaczny wzrost tego wskaźnika (o 4,7 p.p.).
Tabela 6. Wybrane wskaźniki zagrożenia ubóstwem w latach 2005-2008
(dane EUROSTAT-u)
Wskaźniki zagrożenia ubóstwem

2005

2006

2007

2008

Ogółem: z transferami

20,6

19,1

17,2

16,9

Ogółem: bez transferów

29,8

28,6

26,5

25,1

0-18 lat: z transferami

29,3

26,3

24,2

22,4

0-18 lat: bez transferów

39,0

36,3

34,5

32,5

Gospodarstwo jednoosobowe

16,4

15,9

15,6

20,3

Gospodarstwo z dziećmi

25,2

23,3

21,1

20,2

Gospodarstwo 2 dorosłych +1 dziecko

16,6

14,2

15,3

13,9

Gospodarstwo 2 dorosłych + 3 lub więcej
dzieci na utrzymaniu

44,8

37,7

36,2

34,4

Ź r ó d ł o: opracowanie własne na podstawie danych z Eurostatu i z opracowania Dochody i warunki
życia ludności Polski (raport z badania EU-SILC 2007 i 2008), Informacje i opracowania statystyczne, GUS,
Warszawa 2009.

W zależności od tego, jak definiowana jest kategoria wykluczenia społecznego, różnie prezentuje się odsetek osób zagrożonych tym zjawiskiem. Odsetek
osób zagrożonych poszczególnymi typami wykluczenia społecznego wyróżnionymi w ramach badania Diagnozy społecznej w 2009 r. dla wybranych typów
gospodarstw przedstawiono na rysunku 2.
Największy odsetek osób zagrożonych wykluczeniem społecznych (ponad
45%) stanowią osoby utrzymujące się z niezarobkowych źródeł i jest to głównie
wykluczenie typu materialnego.
W przypadku gospodarstw jednoosobowych, prawie 25% osób jest zagrożonych wykluczeniem i jest to głównie wykluczenie typu fizycznego. Wieloaspektowy charakter wykluczenia społecznego powoduje, że to, jakie symptomy tego
zjawiska zostały w badaniu uwzględnione, ma wpływ na identyfikację grup społecznych najbardziej zagrożonych różnymi przejawami wykluczenia.
Wyniki badań realizowanych przez GUS i systematycznie prezentowanych
w publikacjach Warunki życia ludności oraz badań realizowanych w ramach
Diagnozy społecznej wskazują, że do grup poważnie zagrożonych wykluczeniem
społecznym w Polsce należą przede wszystkim:
– dzieci i młodzież wypadająca z systemu szkolnego,
– dzieci z rodzin dysfunkcyjnych,
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Rys. 2. Zagrożenie różnego typu wykluczeniem w Polsce w 2009 r.
dla wybranych typów gospodarstw
Ź r ó d ł o: opracowanie własne na podstawie: Diagnoza społeczna.

–
–

osoby długookresowo bezrobotne,
niektóre kategorie ludności wiejskiej: pracownicy byłych Państwowych
Gospodarstw Rolnych, rolnicy produkujący tylko na potrzeby własne,
– osoby bezdomne lub zagrożone eksmisją z zamieszkiwanych lokali,
– imigranci zarobkowi wchodzący do szarej strefy zatrudnienia,
– osoby uzależnione od alkoholu i narkotyków,
– osoby należące do romskiej mniejszości etnicznej.
Przy tym nie są to grupy rozłączne, ponieważ zjawisko wykluczenia jest związane z kumulacją wielu wymiarów wykluczenia jednocześnie.

Podsumowanie
W artykule zostały zaprezentowane czynniki, które powodują, że oceny sfery
ubóstwa i wykluczenia społecznego dokonywane przez instytucje zajmujące się takimi ocenami różnią się od siebie w mniejszym lub większym stopniu. Szczególna
uwagę zwrócono na rozbieżności i kontrowersje pojawiające się na różnych etapach
analizy obydwu kategorii, począwszy od sposobu podejścia do zjawiska ubóstwa
czy wykluczenia społecznego, poprzez różne definicje obydwu kategorii, metody
identyfikacji jednostek ubogich czy wykluczonych, aż do metod pomiaru różnych
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charakterystyk opisujących zasięg, głębokość, dotkliwość czy trwałość obydwu zjawisk, ze wskazaniem, czy obserwacje dotyczą osób czy gospodarstw domowych.
Ilustrację zasygnalizowanych problemów metodologicznych stanowią odpowiednie przykłady, które zostały zaczerpnięte z publikacji zawierających wyniki badań
dotyczących różnych aspektów zjawiska ubóstwa i wykluczenia społecznego.
Należy podkreślić, że pomimo wyraźnego rozwoju statystyki ubóstwa, brak
powszechnie obowiązującej metody identyfikacji osób zagrożonych zjawiskiem
ubóstwa i wykluczenia społecznego oraz brak jednoznacznie ustalonej linii ubóstwa i określonego jednolitego systemu wskaźników służących do pomiaru obydwu zjawisk stanowią istotne ograniczenie w dokonywaniu wszelkich porównań,
a zwłaszcza analiz przestrzenno-czasowych.
Wymusza to potrzebę m.in. kontynuacji prac metodologicznych dotyczących
pomiaru ubóstwa wielowymiarowego i operacjonalizacji zjawiska wykluczenia
społecznego, poprawy jakości i sposobu prezentacji danych statystycznych służących ocenom ubóstwa i wykluczenia społecznego (w tym np. danych dotyczących
szacunków dochodów czy konsumpcji27), uwzględnienia w pomiarach ubóstwa
tak ważnych zjawisk jak migracje zarobkowe o charakterze globalnym czy lokalnym, zarówno krótko- jak i długookresowe, czy też grupy marginalne, które nie są
objęte badaniami reprezentacyjnymi (np. mniejszości etniczne) itp.
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Efekt motyla, czyli ostrożnie z obliczeniami
za pomocą komputera

Streszczenie. Artykuł zawiera kilka interesujących przykładów błędów w obliczeniach
numerycznych. Błędy te pojawiają się w prostych sytuacjach, nawet gdy stosuje się tak profesjonalne programy jak Matlab czy Excel. Zdaniem autora, należy o tym mówić studentom, aby przekonać ich, że matematyka to coś więcej niż rachunki przy komputerze.
Słowa kluczowe: efekt motyla, metody numeryczne, błędy w obliczeniach numerycznych

Wstęp
„Galopujący” rozwój komputerów oraz ich oprogramowania powoduje, że
powoli stajemy się od nich uzależnieni. Komputery stanowią tak nieodłączną
część naszego życia, że ich nieomylność przyjmujemy za pewnik i do głowy nam
nie przychodzi, że są to urządzenia omylne. Wiara ta jest szczególnie silna u młodych ludzi. Stwarza to też szczególną sytuację dydaktyczną, podczas nauczania
przedmiotów ilościowych. Jeśli pokaże się studentom możliwości Matlaba czy
Excela, to trudno ich potem przekonać do uczenia się „ręcznego” wyznaczania
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macierzy odwrotnej przy tablicy albo w zeszycie. Problemy te poruszali wcześniej inni autorzy1.
Tytułowy efekt motyla to żartobliwa nazwa dla sytuacji, w której pewne układy równań różniczkowych są niesłychanie wrażliwe na zmianę warunków początkowych. Pierwszym, który to zauważył, był Edward Lorenz, kiedy próbował prognozować pogodę za pomocą takich układów. Stwierdził on, że taka prognoza jest
niemożliwa na długo naprzód i uzasadnił to obrazowo, że trzepot skrzydeł motyla
w Australii może skutkować huraganem na Pacyfiku za trzy miesiące. Podobne
zjawiska występują przy obliczeniach numerycznych. W artykule podajemy kilka
takich przykładów. Zdaniem autora, takie przykłady należy pokazywać studentom
na zajęciach laboratoryjnych (i nie tylko), aby przekonać ich, że zanim usiądzie
się przed komputerem, trzeba coś wiedzieć z matematyki.

Przykłady
Przykład 1. Pięknym przykładem efektu motyla w informatyce jest sytuacja,
gdy nieistotne (wydawałoby się) błędy zaokrągleń, po stosunkowo niewielkiej
liczbie iteracji, kumulują się do zadziwiających rozmiarów. Przy prognozowaniu
wzrostu populacji pojawia się następujący ciąg (równanie różnicowe) dany formułą rekurencyjną:
pn + 1 = pn + rpn(1 – pn).
W celu wyznaczenia wykonano 50 iteracji powyższej rekurencji dla r = 3 oraz
p = 0,01 za pomocą następujących urządzeń:
– kalkulatora Casio fx-7000G,
– kalkulatora HP 28S,
– kalkulatora Elektronika MK 61,
– arkusza Excel (Procesor Intel Cameron, wersja 32-bit).
Otrzymano następujące wyniki2:
– 0,003661629 (Casio) przy p10 = 0,722914301200,
– 0,225758993390 (HP) przy p10 = 0,722914301711,
– 0,6701895 (Elektronika) przy p10 = 0,72292937000,
– 1,31399674660676 (Excel) przy p10 = 0,722914301179573.
J. Łyko, Zajęcia laboratoryjne w dydaktyce przedmiotów ilościowych na kierunkach
ekonomicznych, Rola informatyki w naukach ekonomicznych – tom 2, Wydawnictwo Wyższej
Szkoły Handlowej, Kielce 2010; S. Heilpern, J. łyko, Wykorzystanie mikrokomputerów w dydaktyce
matematyki, Prace Naukowe AE 390, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław 1987.
2
Edward Lorenz i „efekt motyla” , http://berith.webpark.pl/stro/nauk/nau1.html.
1
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W cytowanym wyżej artykule Edward Lorenz i „efekt motyla” można znaleźć
link do strony z tabelą ze szczegółowymi wynikami. Zauważmy, że największy
wynik (Excel) jest ok. 365 razy większy od najmniejszego (Casio), a przecież
dziesiąte iteracje dla tych dwóch ciągów zgadzają się na pierwszych dziewięciu
miejscach po przecinku! Jaki jest więc wynik prawdziwy? Czy można ufać komputerom, skoro 40 iteracji prowadzi do takich różnic?
Przykład 2. Przykład ten zasugerował mi profesor Janusz Łyko. Jest on
uogólnieniem przykładu omówionego w innym artykule3. Wiadomo, że jeśli AB
jest macierzą kwadratową, a w macierzy A jest więcej wierszy niż kolumn, to AB
jest macierzą osobliwą. Tak więc macierz:

ma wyznacznik zero. Tym niemniej arkusz kalkulacyjny Excel 2007, po zastosowaniu polecenia „wyznacznik macierzy” podaje wynik 1,27315e-12. Każdy
kto usłyszy o tym przykładzie jest zdumiony faktem, że Excel może się pomylić
w wyznaczniku macierzy stopnia trzeciego, której elementami są liczby dwucyfrowe. Jak to jest liczone? Oczywiście metoda Sarrusa (sześć iloczynów) daje
odpowiedź prawidłową. Więc może postać trójkątna? Już po pierwszym kroku
doprowadzania do postaci trójkątnej, program generuje macierz:

i podaje wyznacznik równy: 7.30385e-12 (czyli już z błędem!). Co ciekawe, po
drugim i ostatnim kroku dostajemy macierz trójkątną:

której wyznacznik jest, wg Excela, taki sam jak poprzednio: 7.30385e-12. Przypomnijmy, że odpowiedź „bezpośrednia” to było: 1.27315e-12. Tak więc Excel
J. Łyko, Zajęcia laboratoryjne w dydaktyce przedmiotów ilościowych na kierunkach
ekonomicznych, Rola informatyki w naukach ekonomicznych – tom 2, Wydawnictwo Wyższej
Szkoły Handlowej, Kielce 2010.
3

412

Jerzy Sacała

liczy jeszcze jakoś inaczej. Autorzy metody wykorzystywanej w programie są
przynajmniej konsekwentni. Skoro macierz

jest (dla nich) nieosobliwa, to wyznaczenie macierzy odwrotnej daje wynik:

Przykład 3. Wiadomo, że dla macierzy kwadratowych A i B tego samego
stopnia prawdziwe jest tzw. twierdzenie Cauchy’ego: det(AB) = (detA)(detB).
W szczególności prawdą jest, że dla macierzy kwadratowej A zachodzi równość:
det(An) = (detA)n.
Czy jest możliwe, że program Matlab (wersja edukacyjna 7.9.0.529 R2007b
– licencja UE we Wrocławiu) może się pomylić przy tej równości już dla bardzo
małych n i niewielkich macierzy o małych współczynnikach całkowitych? Jest to
możliwe! Już dla najmniejszej z możliwych (nie uwzględniając 1 × 1) macierzy
2 × 2! Załóżmy, że:

Wówczas na pytanie: Czy det(A5) = (detA)5? Matlab odpowiada TAK.
Natomiast na pytanie: Czy det(A6) = (detA)6? Matlab odpowiada NIE!!!
Oto szczegółowe wyniki:
det(A6) = 4,7045880999999e+13
(detA)6 = 4,7045881000000e+13.
A przecież macierz A6 nie zawiera tak dużych liczb:
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Przykład 4. Na zajęciach laboratoryjnych (Matlab) poleciłem studentom
rozwiązać „na piechotę” (to znaczy wyznaczając deltę) następujące równanie
kwadratowe:

Otrzymano rozwiązania (w formacie short):
x1 = –5,4600, x2 = 4,1968.
Następnie zasugerowałem sprawdzenie wzorów Viete’a. Co się okazało?
Przede wszystkim okazało się, że 3/4 grupy tych wzorów nie zna! Po uzupełnieniu wiedzy okazało się, że na oba pytania:
czy x1 + x1 = –b/a ?
czy x1·x2 = c/a ?
Matlab odpowiedział NIE!! Kilka tygodni później rozwiązaliśmy to samo równanie za pomocą gotowej instrukcji, pozwalającej znaleźć pierwiastki dowolnego
wielomianu (instrukcja roots). Odpowiedzi były inne (różnice oczywiście subtelne, ale jednak).

Podsumowanie
Widzimy więc, jak bardzo omylne mogą być komputery, a także ich (jakże
profesjonalne) oprogramowanie. Przykłady te wzbudziły bardzo duże zainteresowanie i wywołały burzliwą dyskusję na konferencji, na której autor referował tego
typu problemy4. Wszyscy uczestnicy wspomnianej konferencji zgodzili się z tym,
że takie przykłady należy koniecznie pokazywać studentom, którzy zafascynowani informatyką, chcieliby ograniczyć zajęcia z matematyki do laboratorium.
Przykłady takie pomogą przekonać studentów, że laboratorium ma być uzupełnieniem zajęć teoretycznych, że podstawą stosowania matematyki jest wiedza, a nie
możliwości obliczeniowe komputerów.
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Zastosowanie testu serii
w procesie wykrywania przypadków
wyłudzeń kredytów bankowych

Streszczenie. W artykule autor skupia się na zagadnieniu analizy ryzyka kredytowego, które pojawia się w początkowej fazie życia kredytu obejmującego okres zapadalności
dwóch pierwszych rat. Odnosząc się do znaczenia kontroli ryzyka wczesnych strat w kontekście procesu zarządzania ryzykiem kredytowym, autor przedstawia metodę oceny owego ryzyka wraz z przykładem ilustrującym wykorzystanie testu serii na przykładzie instytucji finansowej wykorzystującej zintegrowany system zarządzania ryzykiem T-Risk.
Słowa kluczowe: ryzyko kredytowe, profil ryzyka, ryzyko wczesnych strat, vintage
analysis, proces wykrywania ryzyka kredytowego

Wstęp
W ramach oceny ryzyka kredytowego identyfikuje się często ryzyko wczesnych strat, które jest przez bankowców niejednokrotnie utożsamiane z ryzykiem
wyłudzeń. Niezależnie od przyjętego nazewnictwa, dotyczy ono zjawiska polegającego na powstawaniu zdarzeń niewypłacalności bezpośrednio po udzieleniu
kredytu. Okres, w którym bada się zwykle wczesne ryzyko, zwyczajowo sięga
daty zapadalności drugiej raty. Bankowcy w celu pomiaru poziomu wczesnego
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ryzyka posługują się dwoma wskaźnikami o podobnej konstrukcji. Pierwszym
z nich jest ujęcie wartościowe stanowiące iloraz kapitału pozostałego do spłaty
kredytów (VD), dla których opóźnienie w spłacie powstało w okresie mierzonym
do zapadalności pierwszych dwóch rat, w stosunku do wartości uruchomionych
kredytów brutto (VT):

Zarówno licznik wzoru, jak i mianownik odnosi się do kredytów udzielonych w ustalonym okresie. Z uwagi na cel przeprowadzanej analizy, okres ten
wynosi zwykle jeden miesiąc. Kolejne podejście, tzw. ujęcie ilościowe, odnosi
się analogicznie do sprzedaży w określonym miesiącu, jednak w tym przypadku
w liczniku, jak i w mianowniku występuje liczba, a nie wartość kredytów. Warto
w tym momencie nadmienić, że analiza w ujęciu wartościowym przeprowadzana jest na podstawie wartości brutto kredytu. Na wartość brutto kredytu konsumenckiego składa się szereg pozycji obejmujących wartość wnioskowanego
kredytu, prowizję bankową (ograniczoną przez przepisy prawa do wysokości
5%), prowizję za doradztwo (prowizja afiliowanego przy banku sprzedawcy,
tzw. prowizja pośrednika finansowego), składkę ubezpieczeniową kredytu
(tzw. ubezpieczenie reszty długu, doliczane przez bank do kredytu), jak również
niekiedy dodatkowe ubezpieczenie dodawane przez pośrednika finansowego.
Łączna kwota doliczeń stanowi nawet 20% kwoty brutto kredytu. Zatem doliczenia stanowią łącznie niebagatelną pozycję dla banku, przy czym należy zwrócić uwagę, że wymienione pozycje nie są cash-owe, czyli nie wywołują, poza
oczywiście wypłaconą kwotą kredytu, realnego skutku przepływu pieniądza. Ich
natura polega na tym, że są doliczane do kredytu w momencie jego udzielenia.
O ile nie ma to znaczenia w przypadku wskaźnika wartościowego, który podawany jest w procentach, o tyle analizując stratę nominalną powstałą wskutek ryzyka
kredytowego, nie można zapomnieć o realnym saldzie zadłużenia kredytobiorcy
wynikającym z przepływów pieniężnych.

1. Przyczyny powstawania wczesnego ryzyka
Ryzyko wczesnych strat stanowi zwykle podstawowe narzędzie w ramach
systemu wczesnego ostrzegania przed wzrostem ryzyka, powstałym w wyniku
nadmiernego rozluźnienia polityki kredytowej banku, jak również w wyniku
niekorzystnych zmian makroekonomicznych niosących ze sobą pogorszenie się
przeciętnej sytuacji finansowej gospodarstw domowych. W polskim sektorze
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bankowym w obszarze „consumer finance” obserwuje się stosunkowo wysoki
współczynnik kredytów z zaległościami powstałymi w ciągu dwóch pierwszych
rat. Na podstawie doświadczeń zdobytych w trakcie wieloletniej pracy w sektorze bankowym, mogę stwierdzić, że blisko 30% strat odnotowywanych przez
banki z tytułu ryzyka kredytowego ma swoje źródło właśnie w początkowej
fazie życia kredytów. Przyczyn takiego stanu rzeczy jest kilka. Po pierwsze, niski współczynnik ubankowienia społeczeństwa sprawia, że w Biurze Informacji
Kredytowej brak jest informacji o historii kredytowej w odniesieniu do znaczącej
części społeczeństwa. Ponadto, wciąż wiele banków nie przekazuje informacji do
BIK-u lub przekazuje ją ze znacznym opóźnieniem. Stąd banki posiłkujące się
oceną BIK-u w istocie nie zawsze posiadają rzetelną wiedzę o zobowiązaniach
potencjalnych klientów, co sprawia że błędnie szacują zdolność kredytową klientów. W ten sposób stosunkowo łatwo może nastąpić przekredytowanie klienta
skutkujące zaniechaniem obsługi należności kredytowych. Ponadto stosunkowo
częstą przyczyną powstawania ryzyka we wczesnym stadium życia kredytu jest
nierzetelność sprzedawców zarówno bankowych, jak tych afiliowanych współpracujących z bankiem. W ostatnich latach systemy motywacyjne sprzedawców
skonstruowane były w sposób premiujący wolumen sprzedaży bez względu na
jakość budowanego portfela. Źródła takiego podejścia należy upatrywać z jednej
strony w presji wywieranej na zarządach banków celem zwiększania wyników
finansowych, które wskutek przyjętych powszechnie zasad księgowych złudnie
wykazywały znaczny wzrost już w momencie sprzedaży kredytu, zanim jeszcze
zapadła pierwsza rata kredytu. Z drugiej strony popularne w ostatnich latach
wśród menedżerów scentralizowane podejście do zarządzania ryzykiem sprawiło,
że pojawiło się przeświadczenie, iż skoro system credit-scoringowy automatyzuje
proces decyzyjny na poziomie centrali, to ze sprzedawcy nie tylko można, ale
i należy zdjąć odpowiedzialność za ryzyko. Zastosowana została tu zasada, że
skoro wszelkie narzędzia oceny ryzyka znajdują się w centrali, to sprzedawca niemający dostępu do tych narzędzi nie może być oceniany za poziom ryzyka. Tym
samym pominięto istotne narzędzie, którym mogli posługiwać się sprzedawcy
szczególnie w mniejszych miejscowościach. Otóż systemy scoringowe ze swojej
natury opierają się na określonej liczbie cech kredytobiorcy, dzięki którym szacowane jest ryzyko niewypłacalności. Sprzedawca oferujący kredyty na lokalnym
rynku posiada informacje natury behawioralnej, które w żaden sposób nie są
uwzględniane w scentralizowanych systemach scoringowych. Często w małych
społecznościach sprzedawca zna osobiście swoich klientów, więc potrafi trafnie
ocenić, czy dana osoba jest godna zaufania czy też nie. W przypadku gdy system
motywacyjny sprzedawcy nagradza go za każdy sprzedany kredyt niezależnie
od jego jakości, sprzedawca zwykle ignoruje posiadane przez siebie negatywne
informacje o kredytobiorcy, kierując się maksymalizacją swoich przepływów
finansowych.
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Kolejną przyczyną powstawania wczesnego ryzyka kredytowego jest zjawisko celowego i nieuczciwego ze strony sprzedawcy działania polegającego
na fałszowaniu dokumentacji kredytowej. Nie bez znaczenia są tu przypadki
współdziałania z grupami przestępczymi, specjalizującymi się w procederze
wyłudzania kredytów. Sprzedawcy mając świadomość, że analitycy bakowi analizują przypadki wyłudzenia, stosują liczne techniki kamuflażu swojego działania
począwszy od spłacania pierwszych dwóch rat, a kończąc na „rozwadnianiu” liczby wyłudzeń poprzez stopniowe i systematyczne wplatanie ich między pozostałe
kredyty w określonych odstępach czasu.
Niezależnie od świadomych działań kredytobiorców, polegających na celowym zaciąganiu zobowiązań z zamiarem ich niespłacenia, analizując profil
rozwoju wczesnego ryzyka w czasie, obserwujemy zjawisko jego silnego narastania, a następnie stopniowego obniżania. Zjawisko to przedstawia poniższy
wykres:
Wykres 1. Profil rozwoju wczesnego ryzyka kredytowego dla wybranych portfeli

Ź r ó d ł o: opracowanie własne.

Na wykresie obserwujemy wyniki analizy ilościowej przeprowadzonej dla
portfela kredytów gotówkowych uruchomionych w styczniu 2008 i styczniu
2009. Dla obu portfeli obserwujemy systematyczny spadek ilościowego wskaźnika wczesnego ryzyka od momentu zapadalności drugiej raty. Zjawisko to jest
obserwowane w wielu bankach z sektora „consumer finance”. Źródłem takiego
przebiegu profilu ryzyka jest w znacznym stopniu psychologiczny efekt zadłużenia polegający na tym, że wielu spośród kredytobiorców zaciągających nowe
zobowiązanie powoli „przyzwyczaja” się do nowego instrumentu finansowego
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w budżecie domowym. Pierwsze dwa miesiące życia kredytu to często
okres dla wielu kredytobiorców, gdy definiuje się dopiero zlecenie stałe w dacie
zapadalności raty oraz, co ważniejsze, rezerwuje się środki pieniężne na nowe cykliczne zobowiązanie. Nie bez znaczenia dla kształtu profilu rozwoju wczesnego
ryzyka pozostają zaradcze działania banku. W wielu bankach rozpoczynają się
one w pierwszym tygodniu od udzielenia kredytu poprzez rozmowę typu welcome
call, mającą na celu budowę zarówno wizerunku banku w oczach klientów, jak
i przypomnienie kredytobiorcy o dacie zapadalności pierwszej raty. Kolejne działania banku wpływające bezpośrednio na kształt krzywej wczesnego ryzyka to
standardowe działania monitoringu telefonicznego rozpoczynanego w momencie
powstania zaległości w spłacie kredytu.

2. Test serii jako system wczesnego ostrzegania
W celu wykrywania przypadków sprzedawców generujących niejednokrotnie świadomie ryzyko wczesnych strat, banki stosują szereg rozwiązań, których
ciekawym uzupełnieniem jest propozycja wykorzystania testu serii Stevensa,
zwanego często testem Walda-Wolfowitza. Jest to test nieparametryczny, badający losowość próby. Pozwala on na analizę przypadków wyłudzeń ze względu na
losowość ich występowania. Hipoteza zerowa informuje o losowym doborze elementów do próby, hipoteza alternatywna zaś traktuje te elementy jako nielosowe.
Innymi słowy, test ten daje możliwość badania, czy w zachowaniu określonego
sprzedawcy nie pojawia się jakaś reguła sugerująca celowe działanie na szkodę
banku. Test pozwala wykryć sprzedawcę, który wyłudza kredyt co drugi dzień
lub robi to według innego nielosowego schematu. Oczywiście wykrycie nielosowości nie przeświadcza jednoznacznie o celowości działania i złej woli ze strony
sprzedawcy. Zawsze bowiem przyczyną skumulowanej liczby zdarzeń niewypłacalności może być grupa przestępcza, która w żaden sposób nie współpracuje ze
sprzedawcą.
W celu wykorzystania testu serii w procesie kontroli ryzyka kredytowego
niezbędne jest zdefiniowanie pojęcia serii dla każdego partnera sprzedaży. Jedno
z możliwych rozwiązań polega na zakodowaniu kolejnych dni, w których była dokonywana sprzedaż. Dni, w których nie odnotowano żadnego wyłudzenia oznacza się symbolem A, natomiast dni, w których odnotowano przynamniej jedno
wyłudzenie, oznacza się symbolem B. Dzięki kodowaniu tej postaci uzyskujemy
dla danego sprzedawcy chronologiczny ciąg symboli A oraz B, co przedstawia
tabela 1.

420

Paweł Siarka

Tabela 1. Proces kodowania w ramach testru serii

dzień 4

dzień 5

dzień 7

dzień 8

dzień 9

dzień 10

X

X

0

0

X

0

0

X

0

X

Kodowanie

B

B

A

A

B

A

A

B

A

B

dzień 6

dzień 2

Oddział ABC

dzień 3

dzień 1

Zestawienie zaobserwowanych wyłudzeń

Ź r ó d ł o: opracowanie własne.

Przy założeniu, że wyłudzenia pojawiają się w sposób losowy, całkowita
liczba serii jest zmienną losową K o znanym rozkładzie statystycznym, którego
kwantyle są stablicowane.
Oznaczając przez nA liczbę elementów w próbie oznaczonych symbolem A
oraz nB jako liczbę elementów w próbie oznaczonych symbolem B, gdy nA ≤ 20
oraz nB ≤ 20, wyznacza się wartości krytyczne testu dla statystyki k otrzymanej
z próby. Obszar krytyczny testu jest dwustronny, więc wyznacza się dwie wartości:

oraz

Liczbę serii wyznaczoną na podstawie próby oznacza się symbolem k i porównuje z wartościami krytycznymi testu.
W przypadku gdy k ≤ k1 lub k ≥ k2 , odrzucamy hipotezę zerową, co oznacza,
że liczba wyłudzeń nie miała charakteru losowego zdarzenia, a zatem należy
podejrzewać, iż dany sprzedawca jest świadomym lub nieświadomym obiektem
kumulacji wyłudzeń.
W przypadku gdy nA > 20 lub nB > 20, korzystamy z twierdzenia, że zmienna
losowa K ma asymptotyczny rozkład normalny, tj. K ~ N(E(K), D(K)). Wartość
średnią oraz wariancję wyznacza się według następujących wzorów:

oraz
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Przy założeniu prawdziwości hipotezy zerowej oznaczającej losowość wyłudzeń, zmienna losowa Z postaci:

ma rozkład normalny, K ~ N(0, 1).

3. Możliwe warianty definiowania serii
Istotnym elementem warunkującym skuteczność przedstawionego rozwiązania w zastosowaniach bankowych jest umiejętne kodowanie na etapie definiowania serii. Zaprezentowana powyżej metoda wykorzystująca zasadę, że dzień,
w którym zdarzyło się przynajmniej jedno wyłudzenie oznaczamy symbolem
B, nie jest oczywiście jedynym słusznym podejściem. Z punktu widzenia efektywności systemu wykrywania ryzyka wczesnych strat zasadne jest testowanie
hipotezy losowości przy różnych sposobach kodowania. Jako że schemat, według którego pojawiają się wyłudzenia, może mieć różne źródła oraz przyczyny,
należy rozbudowywać różne scenariusze kodowania. Podstawowym kierunkiem
analizy może być definiowanie dwóch parametrów. Jednym z nich jest minimalna
liczba wyłudzeń przypadających na podstawowy okres obserwacji (w rozważanym powyżej przykładzie wynosi on 1 dzień) skutkujących oznaczeniem okresu
symbolem B, kolejnym natomiast parametr charakteryzujący okno pojedynczego
zdarzenia. Okno pojedynczego zdarzenia definiuje podstawowy okres obserwacji,
który może być określony czasowo tak jak powyżej (1 dzień) lub może być ustalony jako kolejne wnioski kredytowe. Wówczas analizie poddawane są udzielane
Tabela 2. Macierz scenariuszy testu serii w ramach systemu wykrywania wyłudzeń
Minimalna liczba wyłudzeń pozwalająca oznaczyć okres
symbolem B

Okno pojedynczego
zdarzenia

1

2

3

X

X

1 tydzień

X

X

1M

X

X

pojedyncze
transakcje

X

1 dzień

X
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chronologicznie kredyty, które tworzą ciąg serii według zasady: dobry kredyt uzyskuje symbol A, natomiast kredyt wyłudzony uzyskuje symbol B. Zgodnie z przyjętymi dwoma parametrami warunkującymi poszczególne scenariusze w ramach
przeprowadzanego testu serii, wypracowana została macierz dziewięciu scenariuszy, którą przedstawia tabela 2.
W tabeli tej znakiem X oznaczono scenariusz analizowany w ramach systemu T-Risk zaimplementowanego w Fiolet PDK S.A. w obszarze analizy ryzyka
wcześniejszych strat.

4. Przykład
Opisany powyżej test serii został zaimplementowany w firmie finansowej Fiolet PDK S.A. w ramach zintegrowanego systemu zarządzania ryzykiem kredytowym T-Risk firmy I4FS. Z uwagi na poufność danych wykorzystanych w ramach
przeprowadzonej analizy, wyniki w obszarze ilości serii zostały przeskalowane,
aby z jednej strony nie ujawniły informacji stanowiącej tajemnicę firmy, a z drugiej – nie zniekształciły istoty formułowanych wniosków.
Analiza objęła ponad 300 jednostek sprzedaży na terenie całego kraju, dla
których wyznaczone zostały liczby zaobserwowanych serii. Serie zostały wyznaczone na podstawie wyników sprzedaży z dwóch miesięcy 2010 r. oraz na
podstawie raportów ryzyka pozyskanych w kolejnych miesiącach. W przykładzie
analizowano poszczególne transakcje kredytowe zawierane chronologicznie
przez partnerów sprzedaży. Na podstawie danych wyznaczona została liczba serii,
Wykres 2. Wyniki analizy testu serii dla Fiolet PDK S.A.

Ź r ó d ł o: opracowanie własne.
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a następnie przedział potwierdzający brak podstaw odrzucenia hipotezy zerowej
o losowości występowania zdarzeń wczesnej niewypłacalności. Poziom istotności testu ustalony został na poziomie α = 0,1. Wykres 2 przedstawia w sposób graficzny uzyskane wyniki dla dziewięciu jednostek sprzedaży, charakteryzujących
się stosunkowo najwyższym ryzykiem wczesnych strat.
Na wykresie 2 czarne punkty przedstawiają zaobserwowaną liczbę serii dla
poszczególnych jednostek sprzedaży o nazwach od A do I. Szarymi prostokątami
oznaczono przedziały, które wyznaczają obszar przyjęcia hipotezy zerowej o losowym występowaniu przypadków niewypłacalności.
Średnia liczba sprzedanych kredytów w wytypowanych jednostkach sprzedaży (A do I) wyniosła 123, podczas gdy odchylenie standardowe było równe
69,5. Wysoki wskaźnik dyspersji uświadamia nam, jak bardzo zróżnicowana jest
efektywność poszczególnych jednostek sprzedaży.
Uzyskane w toku analizy wyniki pozwoliły wytypować dziewięć jednostek
sprzedaży, które wymagają natychmiastowego działania ze strony spółki. Działania te powinny prowadzić do natychmiastowej kontroli dokumentacji kredytowej przypadków zakwalifikowanych jako „default” (niewypłacalność). Ponadto
powinien zostać wprowadzony stały monitoring działalności wyselekcjonowanych jednostek sprzedaży, ze szczególnym uwzględnieniem weryfikacji nowych
wniosków kredytowych. Obok standardowej weryfikacji zgodności wniosków
kredytowych z dokumentacja kredytową należy w takich przypadkach położyć
szczególny nacisk na proces weryfikacji miejsca zamieszkania oraz źródła i wysokości uzyskiwanych dochodów przez aplikujących klientów za pośrednictwem
wymienionych jednostek sprzedaży. Szczególnie istotna może się tu okazać weryfikacja klienta w ramach służb tzw. weryfikacji osobistej, polegającej na osobistej
wizycie w miejscu zamieszkania lub miejscu pracy klienta.
Wszelkie wymienione wyżej działania mają na celu wyjaśnienie przyczyn
oraz ograniczanie ryzyka wczesnych strat w sposób aktywny. Ostatecznym rozwiązaniem, które często jest praktykowane przez banki, jest niestety rozwiązanie
najprostsze, polegające na zamknięciu danej jednostki sprzedaży, jeśli działa ona
w ramach wewnętrznej struktury sprzedaży lub na rozwiązaniu umowy współpracy w pozostałych przypadkach.

Podsumowanie
Przedstawione rozwiązanie pomiaru oraz kontroli ryzyka wczesnych strat
stanowi istotny element procesu zarządzania ryzykiem kredytowym. Wskaźnik
wczesnego ryzyka jest wysoko skorelowany ze wskaźnikiem ostatecznej straty,
więc bieżące kontrolowanie jego wielkości jest bardzo ważne. W praktyce jest to

424

Paweł Siarka

dobry prognostyk skutków zmian polityki zarządzania ryzykiem. Wszelkie próby
liberalizacji reguł akceptacji wniosków kredytowych przekładają się bowiem bezpośrednio na wskaźniki wczesnych strat. Zatem proces kontroli ryzyka w banku
powinien zawierać system wczesnego ostrzegania, który wykorzystuje statystyczną analizę zaległości powstałych w trakcie dwóch pierwszych rat kredytu.
Konieczność uzupełnienia procesu zarządzania ryzykiem kredytowym o metody wywodzące się z rodziny modeli przedstawionej w niniejszym artykule,
wynika ze zmian zachodzących w obszarze bankowym obserwowanych w ciągu
ostatnich lat. Bankowcy zachęcani przez Komitet Bazylejski ds. Nadzoru Bankowego coraz chętniej wykorzystują coraz to bardziej wyrafinowane narzędzia
w celu lepszej kontroli poziomu ryzyka kredytowego. Duże znaczenie ma kryzys
finansowy z ostatnich dwóch lat, który w istocie zmotywował wiele banków do
weryfikacji oraz poprawy wewnętrznych systemów oceny ryzyka poprzez wykorzystanie metod wypracowanych w świecie nauki.
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Analiza wpływu dochodu oraz cech
społeczno-demograficznych na zadowolenie z życia
w społeczeństwie polskim

Streszczenie. W artykule przedstawiono badania empiryczne dotyczące wpływu dochodu na zadowolenie z życia jednostki. Analizowano wpływ dochodu jednostki, wpływ
dochodu grupy odniesienia, a także wpływ wielkości dochodu zapewniającego według
jednostki dostatnie życie oraz dochodu wystarczającego na zaspokojenie podstawowych
potrzeb na zadowolenie z życia. Praca zawiera również porównanie uzyskanych wyników
z wynikami zawartymi w pracy Ferrer-i-Carbonell1, odnoszącymi się do społeczeństwa
niemieckiego oraz z wynikami uzyskanymi w innych artykułach dotyczących SWB. Analiza została przeprowadzona z wykorzystaniem polichotomicznego modelu logitowego dla
kategorii uporządkowanych2. Dane użyte w badaniu pochodzą z Sondażu Centrum Badania
Opinii Społecznej ,,Warunki życia społeczeństwa polskiego – problemy i strategie” zrealizowanego na reprezentatywnej próbie losowo-adresowej dorosłych mieszkańców Polski,
N = 38866, w okresie wrzesień-listopad 2007 r.
Słowa kluczowe: zadowolenie z życia, dochód, uporządkowany model logitowy
A. Ferrer-i-Carbonell, Income and well-being: an empirical analysis of the comparison
income effect, „Journal of Public Economic” 2005, 89, s. 997-1019.
2
W dalszej części pracy model ten będzie nazywany w skrócie uporządkowanym modelem
logitowym, co jest zgodne z terminologią stosowaną w: Mikroekonometria, Modele i metody analizy danych indywidualnych, red. M. Gruszczyński, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa
2010, s. 114. Informacje dotyczące konstrukcji i estymacji tej klasy modeli można znaleźć
1
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Wstęp
Celem artykułu jest empiryczne sprawdzenie wpływu na zadowolenie z życia
(definiowanego inaczej jako szczęście, satysfakcja z życia, subiektywny dobrobyt
(subjective well-being – SWB)3 wysokości dochodu jednostki, a także wysokości dochodu jednostki w porównaniu z dochodem grupy odniesienia. Uzyskane
w pracy wyniki porównuje się z wynikami otrzymanymi dla społeczeństwa niemieckiego zawartymi w artykule A. Ferrer-i-Carbonell4, który to poświęcony jest
przede wszystkim wpływowi dochodu grupy odniesienia na satysfakcję z życia.
Artykuł zawiera również zestawienie wyników otrzymanych przez innych autorów w badaniach nad SWB.
Zmienna endogeniczna informuje o opiniach respondentów pochodzących
z ogólnopolskiej próby5. Zmienna ta mierzona jest na 5-stopniowej skali porządkowej6 (od bardzo niezadowolony – 1 do bardzo zadowolony – 5). Zmienna objaśniająca dochód jest łącznym miesięcznym dochodem netto wszystkich członków
badanego gospodarstwa domowego podzielonym przez liczbę osób, obliczonym
jako średnia za ostatnie 3 miesiące. Dane pochodzą z badania ,,Warunki życia społeczeństwa polskiego – problemy i strategie”7 przeprowadzonego w 2007 r.
Badania dotyczące szczęścia nie są działaniami niepotrzebnymi ani ekscentrycznymi, lecz mogą dostarczyć istotnych nowych spostrzeżeń oraz służyć jako
w: R. Winkelmann, S. Boes, Analysis of microdata, Springer, Berlin, Heidelberg, New York 2006;
W.H. Greene, Econometric analysis, wyd. 5, Prentice Hall, Upper Saddle River 2003.
3
Podano za: J. Knight, L. Song, R. Gunatilaka, Subjective Well-being and its Determinants
in Rural China, „China Economic Review” 2009, Vol. 20, Issue 4, s. 635-649. Można spotkać się
również ze zdaniem, że synonimem SWB nie jest szczęście, gdyż pojęcie SWB obejmuje szerszą
kategorię zjawisk – są to ludzkie emocje, źródła satysfakcji i globalne sądy dotyczące satysfakcji
z życia (Diener, Ed, Eunkook M. Suh, Robert E. Lucas and Heidi L. Smith, Subjective Well- Being:
Three Decades of Progress, „Psychological Bulletin” 1999, 125 (2), s. 277). Powszechnie jednak
w literaturze ekonomicznej pojęcia te używane są zamiennie.
4
A. Ferrer-i-Carbonell, wyd. cyt., s. 997-1019.
5
Próba ta losowana była przy wykorzystaniu schematu losowania wielostopniowego, przy
czym jednostkami losowania pierwszego stopnia były obwody spisowe, a na drugim stopniu
losowane były mieszkania. W wylosowanym mieszkaniu dobierane było gospodarstwo domowe
(jeśli było więcej niż jedno), w gospodarstwie domowym zaś respondent – była to osoba w wieku
18 lat i więcej, która ostatnio obchodziła urodziny. Zob. K. Zagórski, Warunki życia społeczeństwa
polskiego – problemy i strategie, www.ads.org.pl, 2007.
6
Zadowolenie z życia w: K. Zagórski, wyd. cyt., mierzone jest za pomocą odpowiedzi na
pytanie: Czy na ogół jest Pan(i) zadowolony(a), z całego życia.
7
Sondaż Centrum Badania Opinii Społecznej ,,Warunki życia społeczeństwa polskiego
– problemy i strategie” zrealizowany na reprezentatywnej próbie losowo-adresowej dorosłych
mieszkańców Polski, N = 38866, w okresie wrzesień-listopad 2007 r. Kierownik Zespołu
Badawczego: prof. dr hab. Krzysztof Zagórski. Dane dostępne są na stronie internetowej
www.ads.org.pl.
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inspiracja dla przyszłych badań w dziedzinie ekonomii8. Powinny one stać się
głównym tematem w naukach społecznych9, zadowolenie z życia jest bowiem
celem, do osiągnięcia którego dąży każdy z nas. Istnieje wiele przykładów, że
pożądane efekty, nawet gospodarcze, są często spowodowane przez wysoki
poziom zadowolenia z życia w danym społeczeństwie. Ludzie bardziej usatysfakcjonowani z życia w przyszłości mają wyższe dochody i osiągają lepsze
wyniki w pracy niż ludzie, których zadowolenie z życia jest niskie. Szczęśliwi
pracownicy są lepiej zorganizowani i bardziej pomocni innym współpracownikom, ich stosunki społeczne są lepsze. Wreszcie istnieją silne dowody na to, że
zdrowie i długowieczność zależą od dobrego samopoczucia10. W związku z tym
wspomniane badania mogą być użyteczne przy podejmowaniu decyzji w zakresie
polityki gospodarczej.

1. Metoda badań, dobór zmiennych
W celu zbadania wpływu dochodu oraz innych, społeczno-demograficznych
czynników na zadowolenie z życia wykorzystano uporządkowane modele logitowe, w których zmienną objaśnianą było zadowolenie z życia. Do szacowania
parametrów modeli logitowych zastosowano metodę największej wiarygodności.
Przy doborze zmiennych niezależnych brano pod uwagę literaturę przedmiotu,
występowanie danej zmiennej w badaniu ,,Warunki życia społeczeństwa polskiego – problemy i strategie”, jej korelację ze zmienną zadowolenie z życia, a także
zmienne wykorzystane w artykule Ferrer-i-Carbonell11. Jako podstawowe zmienne niezależne ostatecznie wybrano12: płeć, informację o pozostawaniu w związku

B. Frey, A. Stutzer, What can economists learn from happiness research?, „Journal of
Economic Literature” 2002, XL, 2, s. 431.
9
R. Layard, Happiness, LSE Magazine, Summer: 10. 2003. Podano za: J. Knight, L. Song,
R. Gunatilaka, wyd. cyt.
10
E. Diener, M.E.P. Seligman, Beyond money. Toward an economy of well-being, „American
Psychological Society” 2004, vol. 5, n. 1.
11
A. Ferrer-i-Carbonell, wyd. cyt., s. 997-1019.
12
Płeć (mężczyzna, kobieta), Informacja o pozostawaniu w związku z inną osobą (Nie, Tak),
Wykształcenie (niepełne podstawowe – 1, podstawowe – 2, gimnazjalne – 3, zasadnicze zawodowe
– 4, niepełne średnie (niepełne licealne) – 5, średnie (licealne) ogólnokształcące – 6, średnie
(licealne) zawodowe – 7, pomaturalne (policealne) – 8, niepełne wyższe (bez żadnego dyplomu) – 9,
wyższe licencjackie lub zawodowe, np. inżynierskie (bez magisterium) – 10, wyższe magisterskie
– 11, wyższe ze stopniem co najmniej doktora – 12), Podejście do życia, samoocena – Uważam, że
mogę zdobyć w życiu większość tego co chcę, jeśli tylko będę nad tym pracował (zdecydowanie
tak, raczej tak, to zależy, raczej nie, zdecydowanie nie).
8
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z inną osobą, dochód na osobę, liczbę dzieci w rodzinie, wiek, liczbę osób dorosłych w rodzinie, poziom wykształcenia, podejście do życia13.
Ponieważ oceny parametrów wszystkich dwu- i wieloczynnikowych interakcji między zmiennymi okazały się w modelach statystycznie nieistotne, więc
ostatecznie zrezygnowano z ich wprowadzenia.
Analiza empiryczna oparta jest na 3 różnych modelach różniących się zbiorem zmiennych objaśniających. W pierwszym, najprostszym modelu wśród
zmiennych objaśniających mających wpływ na poziom zadowolenia z życia występuje logarytm naturalny dochodu na osobę w rodzinie. W drugim modelu, do
wykorzystanego wcześniej zbioru zmiennych objaśniających dołączono zmienną
będącą różnicą logarytmu naturalnego miesięcznego dochodu netto badanej osoby i logarytmu naturalnego przeciętnego dochodu w grupie odniesienia. Grupa
odniesienia została zdefiniowana w ten sposób, że zawiera ona wszystkie osoby
o tym samym poziomie wykształcenia, należące do tej samej grupy wiekowej14.
Otrzymano w ten sposób 60 grup odniesienia. Trzeci model zawiera te zmienne
objaśniające, które znalazły się w modelu pierwszym oraz dodatkowo zmienne
objaśniające:
– różnica logarytmu naturalnego miesięcznego dochodu netto rodziny
i logarytmu naturalnego dochodu netto rodziny zapewniającego według
respondenta dostatnie życie bez problemów finansowych,
– różnica logarytmu naturalnego dochodu netto rodziny i logarytmu naturalnego dochodu netto rodziny umożliwiającego według respondenta życie
na średnim poziomie,
– różnica logarytmu naturalnego dochodu netto rodziny i logarytmu naturalnego dochodu netto rodziny umożliwiającego według respondenta
zaspokajanie jedynie podstawowych potrzeb.
Ponieważ modelem wykorzystanym w badaniu jest uporządkowany model
logitowy, więc oszacowane wartości parametrów nie mają bezpośredniej interpretacji jak w modelu liniowym, ale można interpretować znak oszacowanego
parametru (można również do interpretacji wykorzystać iloraz szans lub efekty
krańcowe dla średnich). Dodatnia wartość oszacowania parametru przy zmiennej
będzie oznaczała pozytywny wpływ wzrostu tej zmiennej na prawdopodobieństwo uzyskania większych wartości przy zmiennej zadowolenie z życia, a co za
tym idzie większego zadowolenia z życia, ujemna wartość będzie to prawdopodobieństwo zmniejszała. W przypadku zmiennych jakościowych interpretację znaku
Zmienna ta została dodana przez autorkę artykułu ze względu na wysoką korelację z SWB,
nie występuje ona w artykule A. Ferrer-i-Carbonell, wyd. cyt.
14
Osoby badane podzielono na następujące grupy wiekowe: mniej niż 25 lat – grupa 1,
25-34 lata – grupa 2, 35-44 lata – grupa 3, 45-65 lat – grupa 4, 66 lat i więcej – grupa 5. Podział ten
wprowadzono za: A. Ferrer-i-Carbonell, wyd. cyt., s. 1005.
13
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danego parametru odnosi się do kategorii bazowej (pominiętej). A więc dodatni
znak parametru przy danej kategorii oznacza, że prawdopodobieństwo uzyskania
wysokich wartości zmiennej objaśnianej dla tej kategorii jest wyższe niż dla kategorii bazowej.

2. Wyniki badań
Model pierwszy pokazuje, że poziom zadowolenia z życia pozytywnie zależy od wysokości dochodu na osobę w rodzinie15, co jest potwierdzeniem wyników z artykułu Ferrer-i-Carbonell16. Ponadto znaki współczynników przy części zmiennych również nie różnią się od tych, które uzyskano we wspomnianym
artykule. Można więc zauważyć, że mężczyźni są częściej mniej zadowoleni
z życia w porównaniu z kobietami, osoby samotne mniej zadowolone z życia od
osób będących w związku. Prawdopodobieństwo bycia zadowolonym z życia
wzrasta natomiast wraz ze wzrostem poziomu wykształcenia. W modelu wiek
respondenta jest reprezentowany przez zmienną objaśniającą będącą logarytmem naturalnym wieku wyrażonego w latach oraz przez kwadrat tego logarytmu. Otrzymane w wyniku przeprowadzonej analizy znaki współczynników przy
tych zmiennych są takie same jak w modelach z cytowanego artykułu. Zależność zadowolenia z życia od wieku ma kształt paraboli, a więc wraz z wiekiem
spada prawdopodobieństwo bycia zadowolonym z życia, by w późniejszym
wieku zacząć rosnąć17. Jeśli chodzi o wielkość parametrów przy zmiennych, to
podobnie jak w artykule Ferrer-i-Carbonell18 najwyższe są przy zmiennej wiek19
oraz przy zmiennej dotyczącej pozytywnej oceny własnych możliwości (zmienna ta nie występuje w cytowanym artykule)20, a następnie przy zmiennej dochód
Wszystkie wnioski w artykule wyciągnięte są na podstawie znaków oszacowanych
parametrów modelu logitowego z zastosowaniem zasady ,,ceteris paibus”.
16
A. Ferrer-i-Carbonell, wyd. cyt., s. 1008.
17
Do podobnej konkluzji dochodzi J. Berbeka w: J. Berbeka, Jakość życia ludności w województwie małopolskim – ocena subiektywna, Zeszyty Naukowe nr 697, Akademia Ekonomiczna
w Krakowie, 2005, s. 25. Zauważa ona, że ,,najwyżej jakość życia oceniali najstarsi i najmłodsi”.
18
A. Ferrer-i-Carbonell, wyd. cyt., s. 1009.
19
Podobne wnioski dotyczące wpływu wieku na poziom zadowolenia z życia w społeczeństwie
polskim można znaleźć w: Diagnoza społeczna 2009, Warunki i jakość życia Polaków, red.
J. Czapiński, Raport, Rada Monitoringu Społecznego, Warszawa 2009, s. 156.
20
Okazuje się, że podobne wyniki uzyskano w badaniu: J. Knight, L. Song, R. Gunatilaka, wyd.
cyt., dla zmiennej oceniającej nastrój badanej osoby. Oszacowanie parametru przy tej zmiennej
miało najwyższą (zaraz po zmiennej – dochód znacznie poniżej przeciętnego dochodu) w wartości
bezwzględnej wartość w porównaniu z szacunkami parametrów stojących przy innych zmiennych
w modelu oszacowanym MNK ze zmienną objaśnianą SWB. Autorzy podają, że uzyskane na
15
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na osobę21. Inne znaki otrzymano natomiast przy zmiennych liczba dzieci i liczba dorosłych w rodzinie. Wyniki uzyskane dla niemieckiego społeczeństwa
sugerują, że osoby z rodzin z większą liczbą dzieci i większą liczbą osób dorosłych prawdopodobnie będą mniej zadowolone z życia. Model uzyskany dla
społeczeństwa polskiego wskazuje sytuację przeciwną.
Do oceny dopasowania modelu wykorzystano następujące miary22:
– McFadden’s Adj R2 (skorygowany pseudo-R2 McFaddena) dany wzorem
, gdzie L, L0 – oznaczają odpowiednio wartość funkcji

–

wiarygodności badanego modelu i wartość funkcji wiarygodności dla
modelu uwzględniającego jedynie stałą, p jest liczbą szacowanych parametrów z wyłączeniem progów. Miara ta jest mniejsza od 1, może przyjąć
wartości ujemne.
Wartość statystyki testu ilorazu wiarygodności, służąca do badania łącznej
istotności wszystkich zmiennych objaśniających LR = 2(lnL – lnL0). Ma
ona rozkład chi-kwadrat z liczbą stopni swobody p; prawdopodobieństwo
empiryczne testu istotności Prob > LR równe 0 oznacza, że model jest statystycznie istotny.

–

Kryterium Akaikego

, gdzie P – liczba szacowanych

parametrów łącznie z progami, n – wielkość próby; im niższą wartość
przyjmuje to kryterium, tym lepiej. Kryterium to nie ma ustalonego zakresu, może służyć jedynie porównywaniu modeli.
Model drugi zakłada, że poziom zadowolenia z życia zależy, poza wcześniej
uwzględnionymi zmiennymi, także od różnicy pomiędzy poziomem dochodu
własnego i przeciętnego dochodu w grupie odniesienia. Wyniki uzyskane dla tego
modelu zawarte są w tabeli 2.
Można zauważyć, że umieszczona w tym modelu zmienna ln(dochód osoby)-ln(dochód w grupie) charakteryzuje się dodatnim wpływem na poziom zadowolenia z życia, tzn. im większy jest dochód danej osoby w porównaniu z dochodem
podstawie modelu szacowanego metodą MNK wnioski nie różniły się od tych uzyskanych za
pomocą uporządkowanego modelu logitowego lub probitowego. Podobnie w: A. Hoorn, A short
introduction to subjective well-being: its measurement, correlates and policy uses, Statistics,
Knowledge and Policy 2007, Measuring and Fostering the Progress of Societies, OECD Publishing,
2007, można znaleźć stwierdzenie, że osobowość jest czynnikiem najsilniej wpływającym na
różnice w SWB pomiędzy poszczególnymi osobami.
21
W badaniu Diagnoza społeczna 2009, Warunki i jakość życia Polaków, red. J. Czapiński,
T. Panek, Raport, Rada Monitoringu Społecznego, Warszawa 2009, s. 157, dochód na osobę
w rodzinie, jeśli chodzi o wpływ na ogólny dobrostan psychiczny Polaków w 2007, znalazł się na
3 miejscu po wieku i małżeństwie.
22
Mikroekonometria, Modele i metody analizy danych indywidualnych, red. M. Gruszczyński,
Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2010.
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Tabela 1. Wyniki estymacji modelu pierwszego dla zmiennej objaśnianej zadowolenie z życia
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Tabela 2. Wyniki estymacji modelu drugiego dla zmiennej objaśnianej zadowolenie z życia
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w grupie odniesienia, tym większy jest jej poziom zadowolenia z życia. W artykule Ferrer-i-Carbonell23 wartość szacunku parametru przy zmiennej ln(dochód
osoby)-ln(dochód w grupie) jest wyższa niż wartość szacunku parametru przy
zmiennej ln(dochód/osobę), a więc inaczej niż w wyniku uzyskanym dla społeczeństwa polskiego.
Po estymacji modelu trzeciego (tab. 3) ze wszystkimi założonymi zmiennymi
objaśniającymi okazało się, że parametr przy zmiennej ln(dochód w rodzinie)ln(dochód normalne życie) jest statystycznie nieistotny. W związku z tym wykluczono tę zmienną z modelu.
Można zauważyć, że zarówno zmienna ln(dochód w rodzinie)-ln(dochód
dostatnie życie) jak i zmienna ln(dochód w rodzinie)-ln(dochód podstawowe
potrzeby) ma dodatni wpływ na poziom zadowolenia z życia, czyli gdy dochód
w badanej rodzinie jest wyższy od dochodu zapewniającego dostatnie życie czy
dochodu zaspokajającego podstawowe potrzeby, wtedy poziom zadowolenia jest
także większy. Okazuje się jednak, że większy wpływ na poziom zadowolenia
ma różnica między dochodem respondenta a dochodem umożliwiającym zaspokajanie podstawowych potrzeb, niż różnica między jego dochodem a dochodem
zapewniającym według niego dostatnie życie. Uzyskane wyniki są podobne do
tych w artykule Ferrer-i-Carbonell24. Wydaje się, że wyniki te mają odniesienie
do wniosków, które zawarł w swej pracy Duesenberry. Zauważył on bowiem,
że negatywny wpływ na szczęście osób mniej zamożnych ma osiąganie dochodu poniżej dochodu grupy odniesienia. Natomiast osoby zamożne nie stają się
szczęśliwsze wiedząc, że ich dochód jest wyższy niż przeciętny dochód w grupie
odniesienia25. Można również spotkać się ze stwierdzeniem26, że porównywanie
dochodów jest bardziej przykre dla osób biedniejszych niż bogatszych, czyli ma
większy wpływ na poziom szczęścia.
A. Ferrer-i-Carbonell, wyd. cyt., s. 1012.
W artykule: A. Ferrer-i-Carbonell, wyd. cyt., s. 999, hipoteza dotycząca niesymetryczności
porównań dochodów była sprawdzana za pomocą innych zmiennych, ale została potwierdzona
dla Niemców z dawnego RFN i dla całej próby. Asymetria oznacza, że o ile na szczęcie osób
w sposób negatywny wpływa uzyskiwanie dochodu poniżej dochodu w grupie odniesienia, o tyle
osoby posiadające dochód wyższy niż dochód w grupie odniesienia nie doświadczają pozytywnego
wpływu tego faktu na swoje zadowolenie z życia (J.S. Duesenberry, Income, Saving and the Theory
of Consumer Behavior, Harvard Univ. Press, Cambridge, MA, 1949). Podano za: A. Ferrer-i-Carbonell, wyd. cyt., s. 1004.
25
Uzyskany wynik uzasadnia również stwierdzenie ,,Pieniądze dają szczęście tylko tym,
którzy ich nie mają. Osiągnięcie dochodów pozwalających zaspokoić większość podstawowych
potrzeb umożliwia odblokowanie wrodzonego potencjału szczęścia Polaków”. Zob. J. Czapiński,
Ekonomiczne przesłanki i efekty dobrostanu psychicznego, w: Psychologia ekonomiczna, red.
T. Tyszka, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk, 2004, s. 192-242.
26
D. Guilbert, S. Paul, Income and Happiness: An Analysis of Adaptation and Comparison
Income Effects, presentation at the HILDA Survey Research Conference 2009.
23
24
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We wszystkich omawianych modelach test ilorazu wiarygodności dla całego modelu pozwala na odrzucenie hipotezy o łącznej nieistotności wszystkich
zmiennych objaśniających, na podstawie testu Walda zaś można stwierdzić, że
każda ze zmiennych objaśniających w tych modelach jest istotna. Wartość pseudo-R2 McFaddena wynosi w przybliżeniu 0,11.

2. Przegląd wyników badań dotyczących SWB
W tej części artykułu postanowiono porównać uzyskane wyniki z wynikami
pochodzącymi z innych badań nad SWB. W zestawieniu (tab. 4) wzięto pod uwagę badania, których głównym celem nie było rozpatrywanie wpływu dochodu
grupy odniesienia na satysfakcję z życia (czemu głównie poświęcony był artykuł
Ferrer-i-Carbonell), lecz analiza wpływu również innych czynników.
Z analizy literatury wynika, że jeśli chodzi o wpływ dochodu oraz rozpatrywanych cech społeczno-demograficznych na poziom szczęścia, to nie zawsze
wpływ ten w uzyskanych badaniach ma ten sam kierunek:
1. Zmienna poziom wykształcenia w części badań dodatnio wpływa na zadowolenie z życia, co tłumaczy się jako wynik wyższego dochodu uzyskiwanego przez osoby lepiej wykształcone. W niektórych badaniach parametr przy tej zmiennej ma znak ujemny, co oznacza, że osoby z wyższym
wykształceniem charakteryzują się wyższym poziomem inteligencji,
a w związku z tym martwią się na przykład problemami świata27. Ludzie
tacy mają też wyższe oczekiwania, które trudniej zaspokoić. Większość
badań pokazuje jednak pozytywny wpływ wykształcenia na satysfakcję
z życia.
2. W większości badań wpływ dochodu na poziom zadowolenia jest pozytywny, do rzadkości należą badania wskazujące odwrotną zależność
(najczęściej parametr przy tej zmiennej jest wtedy nieistotny statystycznie). Zauważa się jednak, że wpływ tego czynnika jest mały w porównaniu z innymi.
3. Można zauważyć, że liczba dzieci w rodzinie może wpływać zarówno pozytywnie, jak i negatywnie na poziom zadowolenia z życia. W większości
badań dla krajów zachodnich, gdzie związki w rodzinie są słabsze, zależność ta jest negatywna. Przykładem takiego badania jest artykuł Alesinaa,
Tellaba i MacCullochca28 dotyczący krajów europejskich i USA. Autorzy
T. Beatton, P. Frijters, Do changes in the lives of our peers make us unhappy?, HILDA Survey
Research Conference 2009.
28
A. Alesinaa, R. Tellab, R. MacCullochc, Inequality and happiness: are Europeans and
Americans different?, „Journal of Public Economics” 2004, 88, s. 2009-2042.
27
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Ź r ó d ł o: opracowanie własne.

(*) – statystyczna istotność na poziomie 0,05, (**) – statystyczna istotność na poziomie 0,01.
Brak informacji dotyczącej statystycznej istotności oznacza, że w danej pracy nie była ona podana lub dana zmienna nie była istotna na założonym poziomie
istotności. Jeśli w badaniu kategoria bazowa była inna niż w nagłówku tabeli, zmieniono znak na taki, który wystąpiłby w przypadku gdyby kategoria bazowa była taka
sama jak w nagłówku tabeli.

– (**)

Guilbert, Paul (2009)/Australia

–

–

– (*)

– (**)

Chang (2009)/Taiwan
Religie wschodu (folk beliefs, Buddhism,
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Stutzer, Frey(2005)/Niemcy

–

–

Guven, Sørensen (2007)/USA

–

–

Knight, Song, Gunatilaka (2009)/Chiny

+
samotni w porównaniu z małżeństwami

Bycie w związku
Kategoria
bazowa: tak

+ (*)

Płeć
Kategoria
bazowa: kobieta

Hayo, Seifert (2003)/Czechy, Słowacja,
Bułgaria, Węgry, Rumunia, Chorwacja,
Ukraina,

Artykuł/
badane społeczeństwo

Tabela 4. Porównanie kierunku wpływu wybranych zmiennych objaśniających dla modeli ze zmienną objaśnianą
informującą o zadowoleniu z życia
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pokazują w nim, że dla osób bogatszych ten negatywny wpływ jest mniejszy i często w takim przypadku parametr stojący przy zmiennej liczba
dzieci jest statystycznie nieistotny. Jednak w pozostałych przypadkach
wzrost liczby dzieci wpływa negatywnie na SWB, gdyż wychowanie ich
wiąże się z troską, dodatkowym stresem i ciężką pracą29.
4. Większość badań pokazuje również, że ludzie żyjący w związkach są
szczęśliwsi od ludzi samotnych, rozwiedzionych, owdowiałych, będących w separacji. W części badań największy wpływ na wzrost poziomu
zadowolenia z życia w porównaniu z innymi formami związków ma małżeństwo.
5. Badania wykazują również, że zależność szczęścia od wieku ma kształt
litery U. Zadowolenie z życia jest duże wśród osób młodych, następnie
z wiekiem maleje osiągając minimum w średnim wieku, w przedziale od
około 30 do 50 lat (w zależności od badania), a następnie z powrotem
rośnie30.
6. Kobiety są zwykle szczęśliwsze od mężczyzn.

Zakończenie
Przeprowadzone badania potwierdziły, że im większy dochód, tym większe
zadowolenie z życia badanych jednostek. Podobny wpływ na zadowolenie ma dodatnia różnica pomiędzy własnym dochodem a dochodem grupy odniesienia. Ten
sam kierunek zależności uzyskano również w badaniu Ferrer-i-Carbonell z 2005 r.
Na podstawie uzyskanych wyników wydaje się jednak, że większy wpływ na zadowolenie z życia ma wiek ankietowanej osoby oraz jej sposób patrzenia na życie.
Potwierdzenie słabego wpływu dochodu na zadowolenie z życia można również
znaleźć w innych badaniach31. Interesujący wydaje się również fakt, że wzrost
liczby osób lub liczby dzieci w rodzinie w społeczeństwie polskim przyczynia się
do wzrostu, a w społeczeństwie niemieckim do spadku zadowolenia z życia. Na
podstawie badania zauważono również, że wzrost zadowolenia z życia jest większy, jeśli dochód osiągany przez jednostkę przewyższa dochód zapewniający według jej subiektywnego odczucia zaspokojenie podstawowych potrzeb, mniejszy
Tamże, s. 2020.
P. Dolan, T. Peasgood, M. White, Do we really know what makes us happy? A review
of the economic literature on the factors associated with subjective well-being, „Journal of
Economic Psychology” 2008, 29, s. 94-122; P. Conceiçăo, R. Bandura, Measuring Subjective
Wellbeing: A Summary Review of the Literature, United Nations Development Programme, 2008,
www.undp.org/developmentstudies/.
31
J. Knight, L. Song, R. Gunatilaka, wyd. cyt., s. 635-649.
29
30
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wpływ na wzrost zadowolenia ma świadomość, że dochód jednostki przewyższa
dochód zapewniający dostatnie życie. Wydaje się, że zależność ta jest częściowym potwierdzeniem hipotezy niesymetryczności porównań dochodów zawartej
w pracy autorstwa Duesenberry32. Na podstawie analizy literatury stwierdzono
również, że zależności dotyczące wpływu analizowanych w badaniu zmiennych
na poziom SWB nie odbiegają od tych uzyskanych w innych pracach.
W dalszych badaniach rozważa się dokładniejsze rozważenie wpływu liczby
dzieci na poziom SWB w społeczeństwie polskim. Planuje się również zbadanie
wpływu dochodu własnego i dochodu grupy odniesienia na zadowolenie z życia
w zależności od tego, z jakiej podpróby pochodzi jednostka. Zamierza się wyróżnić trzy podpróby: mieszkańców dużych miast – metropoliii, mieszkańców
mniejszych miast i mieszkańców wsi.
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i ubezpieczeniach

Streszczenie. Powszechnie stosowaną miarą zależności między dwiema zmiennymi
losowymi jest współczynnik korelacji liniowej, który jest dobrą miarą zależności w klasie
rozkładów eliptycznych. Zależność wśród zmiennych używanych w modelach w finansach i ubezpieczeniach jest bardzo często zależnością nieliniową. Jedną z możliwości jej
wyrażenia jest kopula. Prezentowany artykuł opisuje, czym jest kopula i przedstawia dwa
modele oparte na pojęciu kopuli (model szacowania ryzyka zabezpieczonych zobowiązań
dłużnych oraz wartości zagrożonej). Autor prezentuje ostatnie wyniki z literatury przedmiotu oraz wskazuje na nowe regulacje w zarządzaniu ryzykiem (Nowa Umowa Kapitałowa, Wypłacalność II), które zachęcają do szukania lepszych rozwiązań modelowania
zależności zmiennych losowych.
Słowa kluczowe: kopula, zależność zmiennych losowych, zabezpieczone zobowiązanie dłużne, wartość zagrożona (VaR), Nowa Umowa Kapitałowa, Wypłacalność II

Wstęp
W modelach ilościowych stosowanych w finansach i ubezpieczeniach bardzo
ważną rolę odgrywają zmienne losowe. Jest to bowiem matematyczny sposób
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opisania tych aspektów badanego zagadnienia, które nie są deterministyczne. Ponieważ wynik analizowanego zagadnienia nie jest znany z całkowitą pewnością,
następuje konieczność ujęcia go w kategoriach prawdopodobieństwa. I wtedy
w naturalny sposób pojawia się pytanie o to, jaki jest rozkład prawdopodobieństwa zmiennej losowej występującej w modelu.
Odpowiedź na tak postawione pytanie najwygodniej uzyskać przez estymację
rozkładu prawdopodobieństwa zmiennej losowej za pomocą metod statystycznych. Statystyka i ekonometria dostarczają wielu metod szacowania rozkładu
prawdopodobieństwa jednowymiarowej zmiennej losowej. Często okazuje się,
że analizowane zagadnienie lepiej modelować za pomocą kilku zmiennych losowych. Może to być np. problem ubezpieczenia grupy osób lub oszacowania stopy
zwrotu portfela złożonego z kilku rodzajów instrumentów finansowych. Mamy
wówczas do czynienia z wielowymiarową zmienną losową oraz jej rozkładem.
Wyznaczenie takiego rozkładu lub przynajmniej jego parametrów jest oczywiście
trudniejsze niż dla zmiennej jednowymiarowej.
Przykładem dobrze opisanego rozkładu wielowymiarowego jest rozkład normalny. Wiadomo, że powstaje on na zasadzie afinicznego przekształcenia wektora
zmiennych losowych o standardowych, jednowymiarowych rozkładach normalnych. Związek tych rozkładów brzegowych z rozkładem wielowymiarowym podany jest przez wektor wartości oczekiwanych oraz macierz korelacji. Okazuje się,
że macierz korelacji, jako miara związków między rozkładem wielowymiarowym
a rozkładami brzegowymi, jest dobrą miarą tylko w klasie tzw. rozkładów eliptycznych. W innych przypadkach tak nie jest, o czym może świadczyć przykład
przedstawiony na rysunku 1. Jak widać, zależność w parze zmiennych (u1, u2) ma
inny charakter niż w parze (u1, u3), mimo że obie pary mają równe współczynniki
korelacji, a zmienne u1, u2, u3 mają jednostajne rozkłady na odcinku [0,1].

Rys. 1. Wykresy rozrzutu dla dwóch próbek o tym samym współczynniku korelacji
liniowej i takich samych rozkładach brzegowych
Ź r ó d ł o: opracowanie własne.
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Jedną z możliwości badania wielowymiarowych rozkładów zmiennych występujących w modelach z zakresu finansów i ubezpieczeń są kopule. Celem
prezentowanego artykułu jest przybliżenie pojęcia kopuli oraz zachęcenie do
dyskusji o możliwych obszarach jego zastosowania.

1. Pojęcie kopuli
Termin kopula w polskiej literaturze jest stosowany rzadko. Częściej mowa
jest o funkcji połączeń, funkcji powiązań lub funkcji łączącej. Wszystkie te terminy są poprawne, ponieważ słowo kopula pochodzi z łaciny i oznacza tyle co
łącznik. W literaturze anglojęzycznej używany jest termin copula, dlatego też
w artykule będzie używany polski odpowiednik – kopula1.
W statystyce kopule pojawiły się w połowie dwudziestego wieku. Obecnie
można powiedzieć, że przeżywają swój renesans. Fakt ten wynika z obecnych
możliwości symulacji komputerowych. Niestety w obszarze kopuli otrzymanie
pewnych wyników na drodze analitycznej jest albo bardzo skomplikowane, albo
niemożliwe.
Czym zatem jest kopula? Najogólniej mówiąc, to funkcja, która łączy rozkłady brzegowe z rozkładem prawdopodobieństwa wielowymiarowej zmiennej
losowej. A dokładniej, dwuwymiarowa kopula to każda dystrybuanta C zmiennej
losowej (U1, U2), która jest obcięta do domkniętego kwadratu [0, 1] × [0, 1], przy
czym oba rozkłady brzegowe U1 i U2 są jednostajne na przedziale [0, 1].
Powyższą definicję można zapisać bardziej formalnie. Dwuwymiarowa kopula to funkcja C: [0, 1] × [0, 1] → R, która spełnia warunki:
1) C(u, 0) = C(0, v) = 0 dla dowolnych u, v ` [0, 1],
2) C(u, 1) = u oraz C(1, v) = v dla dowolnych u, v ` [0, 1],
3) C(u2, v2) – C(u2, v1) – C(u1, v2) + C(u1, v1) ≥ 0 dla 0 ≤ u1 ≤ u2 ≤ 1 oraz
0 ≤ v1 ≤ v2 ≤ 1.
Określona w powyższy sposób funkcja C jest istotnie połączeniem między
rozkładami brzegowymi a rozkładem łącznym dwuwymiarowej zmiennej losowej. Własność ta jest konsekwencją następującego twierdzenia (Sklar 1959).
Dla jednowymiarowych zmiennych losowych X i Y o dystrybuantach, odpowiednio, F1(x) i F2(y) oraz dla dowolnych (x, y) ` · ∪ {–∞, +∞} zachodzi:
1) jeżeli funkcja C jest kopulą, to C(F1(x), F2(y)) jest dystrybuantą łącznego
rozkładu wektora (X, Y) o rozkładach brzegowych zadanych dystrybuantami F1(x) oraz F2(y);
1

Kopula jest terminem występującym w gramatyce języka polskiego.
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2) jeżeli F(x, y) jest dystrybuantą łącznego rozkładu wektora (X, Y) o rozkładach brzegowych zadanych dystrybuantami F1(x) oraz F2(y), to istnieje
dokładnie jedna kopula C taka, że F(x, y) = C(F1(x), F2(y)).
Na zakończenie warto zauważyć, że kopula w prosty sposób uogólnia się
z przypadku dwuwymiarowej zmiennej losowej do przypadku n-wymiarowej
zmiennej. Uogólnienie to rodzi szereg komplikacji na etapie szacowania i kalibrowania parametrów czy nawet symulowania wartości kopuli. Z punktu widzenia
tematyki artykułu nie ma potrzeby posługiwania się w dalszej części n-wymiarowymi kopulami.

2. Zabezpieczone zobowiązanie dłużne
W połowie roku 2007 w wielu krajach świata rozpoczął się kryzys na rynkach
finansowych. W licznych publikacjach opisujących przyczyny jego powstania
pojawiają się instrumenty o nazwie: zabezpieczone zobowiązania dłużne (collateralized debt obligation – CDO) oraz wzmianki na temat modelu matematycznego,
który służył do wyceny ich ryzyka. Ryzyko CDO wyceniano przy wykorzystaniu
kopuli gaussowskiej. Zatem jest to przykład zastosowania kopuli w modelu z zakresu finansów, lecz jego nierozważne wykorzystanie skutkowało negatywnymi
konsekwencjami. Z drugiej strony należy jednak zauważyć, że wydarzenia z roku
2007 były wynikiem splotu wielu okoliczności, wśród których tylko jedną było
nieodpowiedzialne wykorzystanie gaussowskiego modelu wyceny oraz brak
świadomości jego ograniczeń.
Główną zaletą rynku CDO było umożliwienie transferu znacznego kapitału na
rynek hipoteczny z niebankowych instytucji finansowych, np. funduszy emerytalnych. Tego rodzaju instytucje mają prawo inwestować w instrumenty o stosunkowo niskim ryzyku, a co za tym idzie także niedużej stopie zwrotu. Zobowiązania
zabezpieczone długiem oferowały możliwość osiągnięcia relatywnie wyższej
stopy zwrotu niż instrumenty o niskim ryzyku.
Rynek instrumentów CDO jest oparty na sekurytyzacji. Banki, które w swojej
działalności mogą zwiększać ryzyko tylko przy jednoczesnym zwiększeniu posiadanego kapitału, znalazły dogodny sposób na ominięcie tego przepisu, tworzyły
bowiem tzw. fundusze sekurytyzacyjne (SPV). Ich zadaniem było emitowanie
papierów CDO, których wykup zabezpieczony był zakupionymi zobowiązaniami
kredytowymi. Papiery emitowane przez SPV były podzielone na trzy transze: senior, mezzanine, equity, przy czym w przypadku gdy kwota wynikająca ze spłaty
zobowiązań kredytowych była mniejsza od kwoty potrzebnej do wykupu wyemitowanych papierów, wykup odbywał się w wymienionej wyżej kolejności. Zatem
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instrumenty z transzy senior uważano za najmniej ryzykowne. A ponieważ fundusze sekurytyzacyjne nie podlegały takiemu nadzorowi jak banki, więc mogły tym
samym zaoferować relatywnie wyższą stopę zwrotu.
Ryzyko instrumentów CDO podlegało ocenie przez agencje ratingowe. Można przypuszczać, że nie zawsze były to oceny uczciwe. Na przykład w przypadku
agencji Moody’s aż 80% przyrostu zysków w okresie czterech kolejnych lat wynikało z wykonania oceny ratingowej CDO2.
Kluczową informacją przy ocenie ryzyka zobowiązania zabezpieczonego długiem jest prawdopodobieństwo jednoczesnego popadnięcia w niewypłacalność kilku
kredytobiorców. Model szacowania tego prawdopodobieństwa podał David X. Li.
Jeżeli ograniczymy model do przypadku dwóch zobowiązań dłużnych, to
sprowadzi się on do następującej postaci. Dwa zobowiązania w kwocie DA i DB,
które zapadają w chwili T, są zabezpieczone przez dwa instrumenty finansowe
o wartości At i Bt dla t ` [0, T]. Prawdopodobieństwo braku możliwości spłaty
obu zobowiązań w chwili T, tj. P(AT ≤ DA, BT ≤ DB), można wyznaczyć za pomocą
kopuli Gaussa. Zakładając, że zmienna
i wariancji
z parametrami, odpowiednio

ma rozkład normalny o średniej

oraz zmienna
i

ma również rozkład normalny
, otrzymujemy

gdzie:
–

jest kopulą

Gaussa,
– parametr ρ ` [–1, 1] jest współczynnikiem korelacji,
–
jest dystrybuantą standardowego rozkładu normalnego.
Użycie w modelu rozkładu normalnego oraz kopuli Gaussa (de facto wielowymiarowego rozkładu normalnego) było pomysłem nietrafionym, gdyż jak
wiadomo rozkład normalny nie opisuje prawidłowo prawdopodobieństwa wystąpienia zdarzeń ekstremalnych na rynkach finansowych.
2
Por. A. Sławiński, Przyczyny i konsekwencje kryzysu na rynku papierów wartościowych
emitowanych przez fundusze sekurytyzacyjne [online], Zakład Rynku Papierów Skarbowych
Katedry Skarbowości Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 2007, dostępny w internecie: http:
//www.rynkifinansowe.pl/subprime_CDO.pdf.
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Główną przyczyną załamania się rynku CDO była niefrasobliwość przy udzielaniu kredytów hipotecznych w USA. Instytucje, które się tym zajmowały dążyły
przede wszystkim do zwiększania wpływów z marż od udzielonych pożyczek.
W efekcie kredyty hipoteczne trafiały także do osób, które nie miały dochodów,
pracy lub majątku, a finansowały nawet 130% wartości nieruchomości3. Rynek
instrumentów CDO w konsekwencji stracił płynność. Tak skrajna sytuacja nie
mogła zatem znaleźć odzwierciedlenia w opisanym wyżej modelu.
Do powstania kryzysu w roku 2007 w istotny sposób przyczyniła się sekurytyzacja. W połowie tegoż roku ceny nieruchomości w USA znacznie spadły. Coraz
więcej kredytobiorców przestało spłacać zaciągnięte pożyczki, a banki nie miały
możliwości szybkiego sprzedania nieruchomości będących zabezpieczeniem takich
kredytów. Wówczas banki zostały dotknięte dużymi stratami wynikającymi z sekurytyzacji. Po pierwsze, banki były jednym z głównych nabywców transz mezzanine
i equity w funduszach sekurytyzacyjnych (w ten sposób chciały uzasadnić innym
inwestorom, że instrumenty CDO były obarczone relatywnie niskim poziomem
ryzyka). W przypadku załamania płynności na rynku CDO transze te nie były wykupywane, co generowało straty. Po drugie, banki będące założycielami funduszy
sekurytyzacyjnych, musiały istotnie zwiększyć ich kredytowanie, aby SPV nie utraciły swojej płynności. Brak pełnego nadzoru nad funduszami spowodował, że na
rynku międzybankowym wzrosła nieufność do wzajemnego udzielania pożyczek,
co ostatecznie przełożyło się na wzrost stóp procentowych oraz zmniejszenie części kapitału banków przeznaczonej na kredyty dla przedsiębiorstw. Wpłynęło to na
osłabienie wzrostu gospodarczego, a także zmusiło banki centralne do ratowania
płynności banków komercyjnych. Rynki finansowe pogrążyły się w kryzysie.

3. Wartość zagrożona
Jedną z powszechnie stosowanych miar ryzyka w bankach jest wartość zagrożona (Value at Risk – VaR). Obecnie staje się ona pewnym standardem w ocenie
ryzyka nie tylko banków, lecz także innych instytucji finansowych.
W celu zdefiniowana pojęcia wartości zagrożonej wprowadza się zmienną ryzyka X, która opisuje potencjalne zyski lub straty podjętej inwestycji, przypadające na koniec horyzontu inwestycyjnego T. Wówczas wartość zagrożona zmiennej
X przy założonym a priori poziomie tolerancji α ` (0, 1) to wielkość
VaRα(X) = – sup{x ` R: P(X ≤ x) ≤ α}.
3
Por. D. Gątarek, Obecny kryzys nazwę kryzysem zaufania, w: obserwatorfinansowy.pl [online],
Warszawa 2010, dostęp: 14 listopada 2010, dostępny w Internecie: http://www.obserwatorfinansowy.pl/2010/01/25/obecny-kryzys-nazwe-kryzysem-zaufania/#L.
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Innymi słowy wartość zagrożona to maksymalna możliwa strata wynikająca
z ryzyka X, która może wystąpić z prawdopodobieństem α po czasie T (rys. 2).

Rys. 2. Ilustracja wartości zagrożonej (VaR) na wykresie funkcji gęstości
przykładowej zmiennej ryzyka X
Ź r ó d ł o: opracowanie własne.

Każda instytucja finansowa jest narażona na wiele rodzajów ryzyka, co oznacza, że musi uwzględniać kilka zmiennych. Są to najczęściej zmienne, które nie
mają niezależnych rozkładów. W celu wyznaczenia wartości zagrożonej należy
ustalić ich łączny rozkład prawdopodobieństwa. Aktualnie podejmowane są badania nad wykorzystaniem do tego celu kopuli. Poniżej opisane są przykłady trzech
prac z tego zakresu.
W pracy Claudio Romano Applying Copula Function To Risk Management
autor bada wartość zagrożoną portfela złożonego z dziesięciu akcji notowanych
na włoskiej giełdzie. Z przeprowadzonej analizy wynika, że zastosowanie kopuli
Studenta i rozkładów brzegowych t-Studenta z 10 lub 20 stopniami swobody prowadzi do błędu estymacji VaR nieprzekraczającego 2%, podczas gdy wykorzystanie procedur z rozkładem normalnym generuje błąd rzędu 12,5%. Autor przez błąd
estymacji rozumie względną różnicę między wartością zagrożoną, wyznaczoną za
pomocą badanej metody, a wartością wynikającą z rozkładu empirycznego.
Jedną z pierwszych prac z omawianego zakresu na gruncie Polski jest artykuł Daniela Papli i Krzysztofa Piontka4. Autorzy analizują dwuskładnikowy
D. Papla, K. Piontek, Zastosowanie rozkładów α-stabilnych i funkcji powiązań (copula)
w obliczaniu wartości zagrożonej (VaR), w: Wyzwania współczesnych finansów, red. K. Jajuga,
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wrocław 2009 [dostęp: 14 listopada 2010], dostępny
w Internecie: http://www.kpiontek.ae.wroc.pl/DP_KP_VaR_copula.pdf.
4
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portfel akcji Krosna i Żywca na podstawie długiego – dwuletniego – szeregu
danych. Zakładają, że rozkłady brzegowe to rozkłady α-stabilne, zależność między
rozkładami zaś opisują trzy kopule: Ali-Mikhail-Haq, Gumbela i Franka. Wygodną
formą oceny modelu szacowania wartości zagrożonej jest wyznaczenie względnej
liczby przekroczeń VaR w okresie testowym. Polega ona na tym, że szereg danych
historycznych o zmianach wartości zmiennej ryzyka dzieli się na dwie części: część

Rys. 3. Liczba przekroczeń VaR0,01 w grupie 405 badanych portfeli dla metody
kowariancji i metody z zastosowaniem kopuli Claytona
Ź r ó d ł o: opracowanie własne na podstawie: A. Stryjek, Zastosowanie miar zależności zmiennych losowych
oraz kopuli Claytona i Gumbel-Hougaarda do szacowania wartości zagrożonej, „Przegląd Statystyczny” 2009,
3-4, s. 78.

Rys. 4. Liczba przekroczeń VaR0,05 w grupie 405 badanych portfeli dla metody
kowariancji i metody z zastosowaniem kopuli Claytona
Ź r ó d ł o: opracowanie własne na podstawie: A. Stryjek, wyd. cyt.
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służącą do wyznaczenia parametrów potrzebnych do szacowania VaR i część umożliwiającą porównanie wyznaczonych wartości VaR z faktycznymi zmianami zmiennej ryzyka. Autorzy artykułu otrzymali względną liczbę przekroczeń VaR0,05 w okresie testowym obejmującym 1938 dni od 5,52 do 5,88%. Standardowa procedura
obliczania wartości zagrożonej, tj. metoda kowariancji, miała 6,76% przekroczeń.
W artykule Andrzeja Stryjka autor analizuje VaR za pomocą kopuli Claytona dla
405 dwuskładnikowych portfeli akcji notowanych na GPW w Warszawie. W procedurze szacowania VaR autor proponuje uproszczenie polegające na zastosowaniu
dystrybuant empirycznych rozkładów brzegowych zamiast przyjmowania tych
rozkładów a priori lub ich estymacji. Takie podejście w stosunku do metody kowariancji zredukowało w okresie testowym liczbę przekroczeń VaR0,01 w znaczącym
stopniu (rys. 3), a dla VaR0,05 w stopniu wystarczającym (rys. 4).

4. Nowa Umowa Kapitałowa oraz Wypłacalność II
Banki, zakłady ubezpieczeń i inne instytucje finansowe są podmiotami, które
prowadzą szczególny rodzaj działalności. Wszelkie kryzysy, nieprawidłowości,
które wystąpią przynajmniej u jednego z tych podmiotów powodują spadek zaufania do całego sektora, co ma oczywisty wpływ na całą gospodarkę kraju. Dlatego
też ten rodzaj działalności podlega szczególnemu nadzorowi ze strony państwa.
W działalności bankowej do połowy lat siedemdziesiątych XX w. praktycznie
nie miała miejsca konkurencja. Banki były w zasadzie koncesjonowane przez rządy państw i mogły korzystać z parasola ochronnego. Rozwój rynku kapitałowego
oraz spekulacje na walutach wymusiły zmiany, które dokonały się po 1973 r. Zmuszenie banków do zabiegania o klientów spowodowało jednocześnie wiele nadużyć
i nieprawidłowości w ich działalności. Dlatego w 1974 r. zawiązano Bazylejski
Komitet ds. Regulacji Bankowości i Procedur Nadzorczych. W jego skład wchodzili przedstawiciele grupy G10, Luksemburga i Hiszpanii, a jego celem było stworzenie zasad gwarantujących bezpieczeństwo i stabilność systemu bankowego.
Efektem prac Komitetu Bazylejskiego były regulacje z 1988 r. występujące
pod nazwą Bazylea I (Basel I). „Minimalne wymogi kapitałowe, odnoszące się
wówczas jedynie do ryzyka kredytowego, oparte zostały na trzech podstawowych
elementach: definicji kapitału regulacyjnego, aktywów ważonych ryzykiem i minimalnego wskaźnika relacji kapitału do aktywów ważonych ryzykiem”5. Ustalono współczynnik wypłacalności6 na poziomie 8%.
5
Por. P. Dziekoński, Nowa Bazylejska Umowa Kapitałowa – konsekwencje dla rynku kredytowego, w Materiały i Studia [online], nr 164, Narodowy Bank Polski, Warszawa 2003, dostęp: 14 listopada 2010, dostępny w Internecie: http://www.nbp.pl/publikacje/materialy_i_studia/ms164.pdf.
6
Współczynnik wypłacalności był wówczas ilorazem funduszy własnych banku do jego
aktywów i zobowiązań pozabilansowych ważonych ryzykiem.
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W roku 1996 znowelizowano regulacje Bazylea I, m.in. przez dodanie kontroli ryzyka rynkowego oraz dopuszczenie do użytku tzw. modeli wewnętrznych.
Oznaczało to tyle, że oprócz dokładnie zdefiniowanych standardowych procedur
wyznaczania wymogów kapitałowych, banki mogły stosować swoje modele wyceny wartości zagrożonej pod warunkiem, że spełniały one pewne ogólne ograniczenia podane przez nadzór.
Od roku 2008 obowiązuje Nowa Umowa Kapitałowa (Basel II), która jest
modyfikacją i znacznym rozszerzeniem regulacji z lat 1988 i 1996. Konstrukcja
tej umowy jest oparta na trzech filarach. Pierwszy filar to w pewnym uproszczeniu
rozszerzenie Bazylei I. Mianowicie do wyznaczania współczynnika wypłacalności brane jest pod uwagę nie tylko ryzyko rynkowe i kredytowe, lecz również
ryzyko operacyjne. Drugi filar to proces analizy nadzorczej, polegający na stymulowaniu banków do wdrażania coraz lepszych modeli wewnętrznych, a trzeci
to dyscyplina rynkowa – banki są zobowiązane do ujawniania swoich wyników,
co ma na celu zmotywowanie wszystkich uczestników do otrzymywania coraz
lepszych wyników.
Analogiczny system regulacji będzie obowiązywał od 2012 r. w sferze ubezpieczeń. Dotychczasowe metody kontroli i ograniczania ryzyka zakładów ubezpieczeniowych zostaną zastąpione przez dyrektywę Wypłacalność II (Solvency
II). Będzie się ona składać z trzech filarów. W pierwszym znajdą się rodzaje ryzyka związane z rezerwami techniczno-ubezpieczeniowymi, kapitałem własnym
i lokatami ubezpieczyciela. Drugi filar będzie dotyczył ryzyka, którego pomiar
ilościowy sprawia trudności oraz reguł działania instytucji nadzorczej w stosunku
do zakładu ubezpieczeń. Trzeci filar to będzie gwarancja transparentności, czyli
zobowiązanie do rzetelnego publikowania osiągniętych wyników.
W obu systemach kontroli i ograniczania ryzyka dominuje podejście zachęcające banki i firmy ubezpieczeniowe do rzetelnego, lecz także dostosowanego
do własnych potrzeb, tworzenia wewnętrznych modeli wyceny ryzyka. Zarówno
Nowa Umowa Kapitałowa, jak i Wypłacalność II jest bodźcem do poszukiwania
nowych, lepszych rozwiązań modelowania nieliniowych zależności oraz prawdopodobieństw zdarzeń ekstremalnych dla wielu rodzajów ryzyka występujących
w ich działalności. W modelach wewnętrznych banki i zakłady ubezpieczeń
muszą uwzględnić ryzyko, które na ogół nie jest ryzykiem niezależnym. Co więcej modele wewnętrzne są oparte na opisanej w poprzednim punkcie koncepcji
wartości zagrożonej. Oba te spostrzeżenia są argumentami potwierdzającymi
konieczność rozwijania badań w kierunku zastosowania kopuli w modelach z zakresu finansów i ubezpieczeń.
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Podsumowanie
Mimo że pojęcie kopuli zostało wprowadzone do statystyki ponad pół wieku
temu, to nadal jest ono mało znane i rzadko stosowane zarówno w badaniach naukowych, jak i w modelach ilościowych wykorzystywanych przez uczestników
rynku. W ostatnich latach podejmowane są próby zbadania przydatności kopuli
do modelowania zależności zmiennych losowych opisujących niektóre elementy
rynku finansowego. Powstaje zatem pytanie, czy kopule są użyteczne w modelach
stosowanych w finansach i ubezpieczeniach?
W artykule przedstawiono dwa modele z zakresu finansów i ubezpieczeń,
w których zostały użyte kopule: model wyceny ryzyka instrumentów CDO oraz
model szacowania wartości zagrożonej. Oba przykłady wskazują zarówno na
negatywne, jak i pozytywne wykorzystanie pojęcia kopuli. Złożoność rynków
finansowych, tj. różnorodność instrumentów finansowych, globalny charakter
obrotu tymi instrumentami oraz ograniczenia prawne regulujące działania uczestników rynków, zmusza do poszukiwania nowych i lepszych metod modelowania
zależności występujących na tych rynkach.
Kopula wydaje się obiecującym narzędziem, chociaż podczas prób ich praktycznego zastosowania pojawia się kilka problemów. Są to przede wszystkim:
– czasochłonność procedur symulacyjnych,
– złożoność procedur symulacyjnych w przypadku większej liczby zmiennych,
– trudności w wyborze odpowiedniej kopuli.
Oprócz poszukiwania dobrych modeli ilościowych opartych na pojęciu kopuli,
warto zauważyć, że wymienione wyżej trudności stosowania kopuli w zagadnieniach finansowych są potencjalnym, dodatkowym obszarem badań naukowych.
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Sposoby pomiaru ilości i wartości informacji

Streszczenie. Artykuł podejmuje tematykę pomiaru informacji. W pracy przedstawiono pojęcie informacji i omówiono sposoby pomiaru zarówno ilości, jak i wartości
informacji.
Słowa kluczowe: informacja, ilość informacji, wartość informacji, miary wartości
informacji, miary ilości informacji

Wstęp
Z pojęciem informacji można spotkać się na każdym kroku życia codziennego, informacja bowiem ma w dzisiejszym świecie niezwykłe znaczenie zarówno w życiu gospodarczym, społecznym, politycznym, jak i naukowym. Ludzie
dążą do zdobywania jak najświeższych, najbardziej aktualnych, adekwatnych
i dokładnych informacji. Gotowi są w tym celu na wiele poświęceń, często z narażeniem zdrowia czy życia włącznie. Jak zatem ocenić zdobytą informację?
Jej ilość i wartość. Kiedy informacja A jest „lepsza” od informacji B? Celem
tego artykułu jest przedstawienie koncepcji próbujących odpowiedzieć na te
pytania.
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Na wstępie jednak należy podkreślić, że pojęcie informacji nie zostało jednoznacznie zdefiniowane. Jest to termin interdyscyplinarny, stąd wiele definicji
powstałych na użytek rożnych dziedzin nauki. Według Nowej encyklopedii PWN
informacja to „w języku potocznym konstatacja stanu rzeczy, wiadomość; w dyscyplinach naukowych miara niepewności zajścia pewnego zdarzenia (otrzymania
określonego wyniku pomiaru, wyemitowania określonej wiadomości przez źródło) spośród skończonego zbioru zdarzeń możliwych”, ale także „obiekt abstrakcyjny, który w postaci zakodowanej (dane) może być przechowywany na nośniku
danych, przesyłany (np. głosem, falą elektromagnetyczną, prądem elektrycznym),
przetwarzany (w trakcie wykonywania algorytmu) i użyty do sterowania (np. komputerem steruje program będący zakodowaną informacją)”1. Według Głuszkowa
informacja „są to wszelkie wiadomości o procesach i stanach dowolnej natury,
które mogą być odbierane przez organy zmysłowe człowieka lub przez przyrodę”2. Niektórzy badacze, jak na przykład Wiener, definiowali informację poprzez
negację, czyli stwierdzenie, czym informacja nie jest. Oto cytat: „Mechaniczny
mózg nie wydziela myśli, jak wątroba wydziela żółć, zdaniem dawniejszych materialistów, ani też nie wydaje jej w postaci energii, jak robi to mięsień w swoim
działaniu. Informacja jest informacją, a nie materią czy energią”3.
Już powyższe przykłady pokazują, jak wiele trudności wynika z próby zdefiniowania informacji. Równie dużo problemów sprawia pomiar jej ilości czy też
wartości.

1. Ilość informacji
Ilościowa teoria informacji, której początki sięgają pierwszej połowy XX w.
podjęła próbę pomiaru ilości informacji. Prekursorzy tej teorii unikali jednak definiowania pojęcia informacji, poprzestając tylko na jej ilości. Pierwsza miara ilości
informacji zaproponowana została przez R.V.L. Hartleya w 1928 r. Według tej
koncepcji ilość informacji zawartej w zdarzeniu polegającym na rozpatrywaniu
jednego z n obiektów należących do n-elementowego zbioru to:
I = log n,

(1)

gdzie I – ilość informacji.
Nowa encyklopedia PWN, t.3, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995, s. 53-54.
A. Baborski, M. Duda, S. Forlicz, Elementy cybernetyki ekonomicznej, PWE, Warszawa
1977, s. 153.
3
N. Wiener, Cybernetics or Control and Communication in the Animal and the Machine,
New York, Wiley 1948, za: M. Mazur, Jakościowa teoria informacji, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa, s. 19.
1
2
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Zgodnie ze stwierdzeniem, że „w pojęciu informacji istotne jest nie samo
zaistniałe zjawisko, lecz jego stosunek do zbioru zdarzeń, które mogły były zaistnieć”4, koncepcja Hartleya została dopracowana i rozwinięta przez C.E. Shannona
w 1948 r. Według niego, mierząc ilość informacji otrzymanej przy zajściu zdarzenia xi niezbędne jest uwzględnienie także prawdopodobieństwa pi zajścia tegoż
zdarzenia, co przedstawić można za pomocą wzoru:
I(xi) = – logm pi ,

(2)

gdzie:
I(xi) – ilość informacji otrzymanej przy zajściu zdarzenia xi,
pi – prawdopodobieństwo zajścia zdarzenia xi,
m – podstawa logarytmu.
W zależności od przyjętej podstawy logarytmu we wzorze (2) miarą ilości
informacji może być:
– nit lub nat (natural units), dla m = e,
– dit lub hartley (decimal digits), dla m = 10,
– bit (binary digits), dla m = 2,
– inna jednostka powstała na skutek przyjęcia jeszcze innej podstawy logarytmu.
Pomimo tej różnorodności najczęściej spotykaną jednostką miary ilości informacji jest bit. Komunikat dostarcza 1 bitu informacji wówczas, gdy nastąpiło
jedno z dwóch, tak samo prawdopodobnych zdarzeń. A oto kilka przykładów:
– Rzucamy sześcienną kostką do gry. Niech zdarzenie A oznacza wypadnięcie parzystej liczby oczek, zdarzenie B – wypadnięcie nieparzystej liczby
oczek, zdarzenie C – wypadnięcie liczby oczek podzielnej przez 3, a zdarzenie D – liczby oczek równej 1, 2, 3, 4, 5 lub 6. Jakich ilości informacji
dostarcza komunikat o zajściu każdego ze zdarzeń?
Ponieważ
Ponieważ
–

Ponieważ
Losujemy jedną kartę spośród talii 52 kart do gry. Niech zdarzenie A
oznacza wylosowanie karty koloru czarnego, zdarzenie B wylosowanie
karty koloru trefl, a zdarzenie C wylosowanie asa. Jakich ilości informacji
dostarcza komunikat o zajściu każdego ze zdarzeń?
Ponieważ

W.M. Głuszkow za: J.L. Kulikowski, Informacja i świat, w którym żyjemy, Wiedza Powszechna,
Warszawa 1978, s. 43.
4
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Ponieważ
Ponieważ
Powyższe przykłady pokazują, że jeśli pA < pB, to I(A) > I(B). Oznacza to, że
im mniejsze jest prawdopodobieństwo zajścia zdarzenia xi, tym większa jest ilość
informacji, którą niesie komunikat o zajściu tegoż zdarzenia. W skrajnej sytuacji
– gdy prawdopodobieństwo zajścia zdarzenia xi jest równe 1 – ilość informacji
wynosi 0 (rys. 1). Fakt ten jest zgodny nie tylko ze wzorem (2), ale także z intuicją
każdego człowieka. Im bardziej prawdopodobne jest zajście danego zdarzenia,
tym mniejszą ilość informacji niesie. Dodatkowo komunikat, który dostarcza
wiadomość znaną już wcześniej (prawdopodobieństwo równe 1), nie dostarcza
żadnej informacji.

Rys. 1. Zależność ilości informacji otrzymanej przy zajściu zdarzenia xi
od prawdopodobieństwa zajścia zdarzenia xi
Ź r ó d ł o: opracowanie własne.

Jak już wspomniano powyżej, w zależności od przyjętej podstawy logarytmu
we wzorze (2) miary ilości informacji mogą być różne. Należy jednak pamiętać,
że wykorzystując własność logarytmów:
(3)
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można dokonywać zamiany jednostek miar ilości informacji. Korzystając z (3)
otrzymano:

Zatem:
1 dit = 0,301 bita, a 1 nit = 0,693 bita.
W tym miejscu pojawia się zatem pytanie: dlaczego najpopularniejszą
miarą ilości informacji jest bit? Dlaczego najczęściej stosowany jest system
binarny? W odpowiedzi przytoczony zostanie krótki przykład obrazujący, że
system binarny jest najbardziej efektywnym systemem służącym do pomiaru
informacji.
Założono, że marynarz ma za zadanie zasygnalizować liczby od 0 do 127,
wykorzystując w tym celu flagi. Na początku decyduje, że każda liczba reprezentowana będzie za pomocą jednej flagi. Aby wykonać zadanie, potrzebuje zatem
128 flag. Rezygnuje z pomysłu i wybiera system dziesiętny. Wówczas niezbędnych jest 21 flag – 10 dla jednostek, 10 dla dziesiątek i 1 dla setki. Na koniec
decyduje posłużyć się systemem binarnym. W tym przypadku potrzebuje tylko
14 flag. Siedem z nich to „0”, a drugie 7 to „1”. 14 flag zamiast pierwotnych 128
– czysta oszczędność5.
Należy pamiętać, że na podstawie wzorów (1) i (2) określić można ilość
informacji zawartą w komunikacie dotyczącym zdarzenia tylko dla zmiennych
losowych o rozkładzie dyskretnym. W celu pomiaru ilości informacji wykorzystać można entropię. „Entropia informacyjna jest miarą nieokreśloności zdarzeń
przy określonym stanie niewiedzy o nich”6. Ilość informacji obliczona za pomocą entropii, jako miary niepewności, to różnica pomiędzy entropią przed i po
otrzymaniu informacji. Jeśli możliwe jest tylko jedno zdarzenie z prawdopodobieństwem 1, to wówczas entropia H = 0.
Dla zmiennej losowej o rozkładzie dyskretnym określona jest wzorem:
(4)
gdzie:
pi – prawdopodobieństwo zajścia zdarzenia xi ,
5
H.Ch. von Baeyer, Information. The new language of science, Harvard University Press,
Cambridge, Massachusetts 2004, s. 31.
6
S. Forlicz, Informacja w biznesie, PWE, Warszawa 2008, s. 22.
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xi – i-te zdarzenie traktowane jako i-ta realizacja zmiennej losowej X,
n – liczba możliwych stanów zmiennej losowej X.
W przypadku zmiennej losowej ciągłej określona jest za pomocą następującego wzoru:
(5)
gdzie f(x) – funkcja gęstości zmiennej losowej X.
Kolejną koncepcją wartą przedstawienia jest miara ilości informacji zaproponowana przez A. Kołmogorowa7 w 1969 r. opisana wzorem:
I(a) = min d(a),

(6)

gdzie:
I(a) – ilość informacji,
a
– algorytm należący do pewnej rodziny algorytmów A rozwiązujących
dany rodzaj zadań,
d(a) – miara długości algorytmu a (liczba poleceń, rozkazów, instrukcji
w algorytmie), która w najprostszym przypadku równa będzie liczbie
operacji wchodzących w skład algorytmu a.
Miara zaproponowana przez Kołmogorowa, w przeciwieństwie do omawianych wyżej, nie uwzględnia prawdopodobieństwa wystąpienia danego zdarzenia.
Niestety nie uwzględnia także wewnętrznej struktury algorytmów. Wszystkie
operacje będące częścią algorytmów uznaje za równe, bez względu na stopień ich
złożoności.
Inną, niezwiązaną z prawdopodobieństwem zajścia zdarzeń, koncepcję pomiaru ilości informacji zaproponował w 1984 r. J. Hintikka. Przyjął, że:
I = L(i),

(7)

gdzie:
I
– ilość informacji
L(i) – ilość pracy wykonanej przez system na podstawie otrzymanej informacji.
Za podstawową jednostkę ilości informacji uznał taką ilość informacji, która
potrzebna jest do wykonania jednego dżula pracy. Jest to sposób na zmierzenie
na przykład ilości informacji, która zawarta jest w zadaniu przekazanym robotnikowi, polegającym na przeniesieniu określonego przedmiotu w określone
miejsce8.

7
8

B. Stefanowicz, Informacja, Wydawnictwo SGH, Warszawa 2004, s. 85.
Tamże, s. 86.
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Sposobem pomiaru ilości informacji, która łączy w sobie koncepcje zarówno
Hartleya, Shannona, jak i Kołmogorowa jest miara ilości informacji zaproponowana przez B. Stefanowicza9, opisana wzorem:
1/2
(8)
µ(K) = [µ(O)2 + µ(A)2 + µ(a)2] ,
gdzie:
µ(K) – ilość informacji dostarczonej przez komunikat K,
µ(O) – ilość informacji, jaka wynika z uwzględnienia w komunikacie K pewnego konkretnego obiektu O; może być liczona za pomocą miary Hartleya, gdzie n będzie równe liczbie obiektów należących do zbioru,
z którego pochodzi O,
µ(A) – ilość informacji, która wynika z uwzględnienia w komunikacie K
atrybutu A; może być mierzona za pomocą miary Hartleya, gdzie n
to liczba wszystkich atrybutów należących do zbioru zawierającego
atrybut A,
µ(a) – ilość informacji zależna od wartości przyjmowanej przez atrybut A;
w zależności od jej rodzaju, wyliczenia miary µ(a) można dokonać na
różne sposoby:
• jeśli atrybut A jest opisem stanu obiektu O, a pojawienie się
wartości a w komunikacie K wiąże się z odpowiednim prawdopodobieństwem, to ilość µ(a) wyliczyć można za pomocą miary
Shannona (2),
• jeśli atrybut A oznacza strukturę obiektu O, a zaś jest opisem
konkretnej struktury, to µ(a) wyliczyć można za pomocą miary
Hartleya (1),
• jeśli A oznacza procedurę, a zaś jest pewną konkretną procedurą,
to ilość µ(a) wyliczyć można za pomocą miary Kołmogorowa (6).
Uwaga: Aby zapewnić wewnętrzną spójność ilości informacji, podstawy
logarytmów przy obliczaniu miar µ(0), µ(A) i µ(a) powinny być takie same. Pozwoli to na obliczenie wartości z uwzględnieniem odpowiedniej miary: bitu, nitu,
ditu lub innej.

2. Wartość informacji
Jak już pokazano, wiele trudności sprawia znalezienie jednego uniwersalnego
sposobu pomiaru ilości informacji. Niestety na podobne problemy napotkać można przy pomiarze wartości informacji. Wynika to z faktu, że wartość informacji
rozumiana jest często w różny, zupełnie odmienny sposób.
9

Tamże, s. 86-87.
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Mierząc wartość informacji ex ante istnieje konieczność oszacowania wartości oczekiwanej korzyści, powstałych na skutek zdobycia danej informacji (co jest
na ogół bardzo trudne).
W przypadku pomiaru wartości informacji ex post sposobów pomiaru może
być kilka, w zależności od potrzeb czy też subiektywnych preferencji. Poniżej
zostanie przedstawionych kilka z nich.
Miary ilości informacji. Z uwagi na fakt, że wartość informacji może być
utożsamiania z ilością informacji, miary ilości informacji mogą być jednocześnie miarami jej wartości. Oznaczałoby to, że im więcej informacji w ujęciu ilościowym, tym bardziej jest ona wartościowa. Nie zawsze jednak jest to zgodne
z prawdą. Załóżmy, że Pani Basia brała udział w loterii, w której prawdopodobieństwo wygrania 100 zł wynosi 0,25. Pan Janusz wybrał natomiast loterię, gdzie
szanse na wygranie 100 zł są jak 1:100.
W ujęciu ilościowym: wiadomość o wygranej pani Basi to 2 bity, a o wygranej
pana Janusza 6,64 bitów.
W ujęciu wartościowym: wiadomość o wygranej pani Basi ma dla niej dużo
większą wartość niż komunikat o wygranej pana Janusza, którego nawet nie
zna.
Pieniądz. Pieniądze, szczególnie w przedsiębiorstwach, są częstym miernikiem wartości informacji. Informacja będzie tym bardziej wartościowa, im wyższą kwotę zarobiono lub też zaoszczędzono na skutek jej pozyskania.
Czas. Podobnie jak w przypadku miary, jaką są pieniądze, informacja jest tym
bardziej wartościowa, im więcej czasu zaoszczędzono (np. poprzez rezygnację
z projektu, użycie nowszych technologii) na skutek jej uzyskania.
Uczestnicy rynku zainteresowani informacją. W tym przypadku im większa liczba uczestników rynku zabiegających o informację, tym bardziej jest ona
wartościowa.
Decyzje. O wartości informacji może także świadczyć poprawa skuteczności
i trafności podejmowanych decyzji, która nastąpiła na skutek pozyskania informacji. Zatem im większa skuteczność i trafność decyzji, tym bardziej wartościowa jest informacja.
Prawdopodobieństwo osiągnięcia celu. Porównując prawdopodobieństwa
osiągnięcia celu po otrzymaniu informacji i przed jej posiadaniem, wskazać można kolejną miarę wartości informacji. Im większa jest bowiem różnica pomiędzy
prawdopodobieństwem osiągnięcia celu po otrzymaniu informacji i przed jej
odebraniem, tym bardziej informacja ta jest wartościowa (jest to miara powiązana
z poprzednią dotyczącą skuteczności i trafności podejmowania decyzji).
Zbliżanie się do celu. Podobnie jak w przypadku prawdopodobieństwa osiągnięcia celu, miarą wartości informacji może być różnica pomiędzy stopniem
zbliżenia się do celu po i przed otrzymaniem informacji. Im większa jest ta różnica, tym wyższa jest wartość informacji.
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Użyteczność. Dokonując pomiaru i porównania subiektywnej użyteczności
rezultatów działań, które zostały podjęte po uzyskaniu informacji i przed jej pozyskaniem, można wskazać kolejną miarę wartości informacji. Informacja jest tym
bardziej wartościowa, im większa jest różnica pomiędzy użytecznością rezultatów działań po i przed uzyskaniem informacji10.
Krotność użycia. Mówiąc o wartości informacji należy pamiętać, że ta sama
informacja może być wykorzystywana więcej niż raz. Zatem wartość informacji
może być obliczona jako średnia wartość wszystkich możliwych wartości, które
wynikają z potencjalnie możliwych sposobów wykorzystania informacji, ważonej
przez prawdopodobieństwa zaistnienia każdego takiego faktu.

Podsumowanie
Omówione w pracy sposoby i koncepcje pomiaru ilości i wartości informacji
nie wyczerpują tematu. Sygnalizują jedynie problemy związane z tą tematyką
i pokazują, jak wiele jeszcze jest do zbadania w teorii informacji.
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Modelowanie ryzyka
w portfelach niejednorodnych

Streszczenie. Celem artykułu jest przedstawienie zastosowania wybranych modeli
probabilistycznych uwzględniających niejednorodność portfela. W pracy omówiono
zastosowanie modeli do oceny ryzyka ubezpieczeniowego. Ponieważ pojęcie ryzyka
nie jest zdefiniowane w ubezpieczeniach w sposób jednoznaczny, w pierwszej części
artykułu zostały omówione podstawowe pojęcia i definicje ryzyka, które są podstawą
do dalszych rozważań.
Następnie opisano probabilistyczne modele – model mieszany i model Bayesa – wykorzystywane w teorii aktuarialnej do oceny ryzyka ubezpieczeniowego.
Słowa kluczowe: niejednorodne portfele ubezpieczeniowe, ryzyko ubezpieczeniowe,
modele mieszane, model Bayesa, parametr ryzyka

Wstęp
W zarządzaniu ryzykiem w zakładach ubezpieczeń jednym z podstawowych
zagadnień jest właściwa identyfikacja i klasyfikacja ryzyka, jego ocena i pomiar. Czynności te sprowadzają się do porządkowania i klasyfikowania polis
ubezpieczeniowych pod względem różnych cech oraz oceny i pomiaru ryzyka dla
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wyselekcjonowanych grup. Takie podejście pozwala bardziej dokładnie oszacować wartość przyszłych świadczeń lub odszkodowań, które mogą być wypłacane
w przyszłości, a na podstawie tych informacji dopasować w sposób adekwatny
składkę ubezpieczeniową czy poziom ewentualnej reasekuracji. W szacowaniu
wartości możliwych przyszłych świadczeń ważne jest, aby portfele ubezpieczeniowe nie były zbyt małe.
Zakład ubezpieczeń powinien zbierać i wykorzystywać dane historyczne dotyczące wypłacanych odszkodowań dla danych portfeli ubezpieczeń, a także dla
indywidualnych ubezpieczonych, którzy po raz kolejny podlegają ubezpieczeniu.
Obserwacja podportfeli lub indywidualnych polis wskazuje na występowanie
pewnej niejednorodności w całym portfelu, którą można modelować za pomocą
modeli probabilistycznych. Celem artykułu jest przedstawienie zastosowania wybranych modeli probabilistycznych, uwzględniających niejednorodność portfela.
W pracy zostanie przedstawione zastosowanie modeli do oceny ryzyka ubezpieczeniowego.
Ponieważ pojęcie ryzyka nie jest zdefiniowane w ubezpieczeniach w sposób
jednoznaczny, w pierwszej części artykułu zostaną przedstawione podstawowe
pojęcia i definicje ryzyka, które będą podstawą do dalszych rozważań.

1. Ryzyko – przegląd pojęć i definicji
W opracowaniach dotyczących zarządzania finansami zakładów ubezpieczeń
występuje wiele różnych definicji i pojęć ryzyka. Brak uniwersalnej definicji wynika z tego, że definiowanie ryzyka jest zadaniem trudnym. W literaturze przedmiotu spotyka się różne sposoby interpretowania tego słowa. W zastosowaniach
praktycznych i teoretycznych wykorzystuje się znane definicje ryzyka, których
wybór uzależniony jest od rodzaju rozważanego problemu1.
Współcześnie w literaturze podejście charakterystyczne dla prawa ubezpieczeniowego traktuje ryzyko od strony wystąpienia niebezpieczeństw. Ryzyko
może być więc pojmowane jest jako stany świata zewnętrznego (zdarzenia),
które są skutkiem wystąpienia pewnych niebezpieczeństw. Zdarzenia te mogą
mieć charakter losowy. Definiowanie ryzyka przez pryzmat zdarzeń losowych
daje możliwość wykorzystania teorii rachunku prawdopodobieństwa i statystyki.
1
Szeroki przegląd definicji i pojęć ryzyka oraz ich systematyzację i zastosowanie można znaleźć
m.in. w: F.H. Knight, Risk, Uncertainty and Profit, Wydawnictwo University of Boston Press, Boston
1921; W. Ronka-Chmielowiec, Modelowanie ryzyka w ubezpieczeniach, Wydawnictwo Akademii
Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2003; W. Tarczyński, M. Mojsiejewicz, Zarządzanie
ryzykiem. Podstawowe zagadnienia, PWE, Warszawa 2001; E.J. Vaughan, Risk Management, John
Wiley & Sons, Inc., New York 1997.
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Wykorzystanie tych dziedzin wiedzy daje możliwość definiowania ryzyka w sposób umożliwiający jego pomiar.
Wśród najczęściej spotykanych definicji ryzyka wymienia się te, które, jak
się wydaje, mają szczególne znaczenie w procesie projektowania usługi ubezpieczeniowej2.
– Ryzyko jest prawdopodobieństwem wyniku innego niż oczekiwany.
W definicji tej przyjmuje się, że ryzyko to obiektywne prawdopodobieństwo, iż faktyczny rezultat będzie się różnić od zakładanego. Ryzyko jest
traktowane jako prawdopodobieństwo odchylenia wyniku rzeczywistego od zakładanego w skali zagrożeń masowych.
– Ryzyko jest dyspersją rezultatów rzeczywistych i oczekiwanych. Ryzyko jest stopniem rozrzutu wyników w stosunku do pozycji centralnych
lub średnich.
W świetle powyższych definicji ryzyko to jest postrzegane przez pryzmat
rezultatów zdarzeń niepożądanych, zdefiniowanych jako niekorzystne odchylenia
wyniku rzeczywistego od wyniku zakładanego lub oczekiwanego, które mogą
być zrealizowane.
Posługując się pojęciem ryzyka należy również wymienić dwie definicje będące efektem prac Komisji d.s. Terminologii Ubezpieczeniowej USA w 1966 r.
Pierwsza z nich traktuje ryzyko jako niepewność co do określonego zdarzenia
w warunkach dwóch lub więcej możliwości. W tym rozumieniu ryzyko to niepewność, czy zamierzony cel zostanie osiągnięty. Druga definicja przez ryzyko
określa ubezpieczoną osobę lub ubezpieczony przedmiot. Definicja ta ma szczególne zastosowanie w praktyce ubezpieczeniowej, jej użyteczność sprowadza się
do znaczenia komunikatywnego. Ryzyko określające osobę lub przedmiot ubezpieczenia jest pojęciem często występującym w literaturze z zakresu ubezpieczeń
i statystyki aktuarialnej. W związku z tym w literaturze występuje również często
używane pojęcie portfela ryzyka, portfela jednostek ryzyka, które oznaczają portfel ubezpieczeniowy, czyli portfele ubezpieczonych osób lub portfel składających
się z określonej liczby polis ubezpieczeniowych.

2. Modelowanie ryzyka ubezpieczeniowego
Pomiar ryzyka ubezpieczeniowego jest jednym z kluczowych elementów
w procesie zarządzania ryzykiem ubezpieczeniowym, który poprzedzony jest
etapem identyfikacji i oceny ryzyka. Identyfikacja ryzyka jest procesem, w ramach którego istotne znaczenie ma identyfikacja nowych klientów, a następnie
Zarządzanie ryzykiem w ubezpieczeniach, red. W. Ronka-Chmielowiec, Wydawnictwo
Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2000, s. 16.
2
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ich segmentacja i selekcja. Zebrane i w sposób ciągły aktualizowane informacje
są podstawą oceny ryzyka ubezpieczeniowego. Ocena ryzyka ubezpieczeniowego
polega na ocenie indywidualnych osób lub polis ubezpieczeniowych, które nazywane są jednostkami ryzyka. Jednostki ryzyka podlegają procesowi porządkowania, który jest podstawą łączenia jednostek w jednorodne grupy ubezpieczeniowe,
nazywane portfelami jednostek ryzyka lub portfelami ryzyka. Jednostki ryzyka
w portfelu łączone są ze względu na pewne wspólne cechy, np. rodzaj ubezpieczenia, wiek ubezpieczonego, zawód, płeć itp.
Ocena ryzyka może zostać dokonana na podstawie danych aktualizowanych
w procesie identyfikacji ryzyka, jak również na podstawie historycznych danych
statystycznych posiadanych przez zakład ubezpieczeń, przedstawiających rozwój szkodowości (liczbę szkód lub wartość szkody) w jednorodnych portfelach
ryzyka. Na podstawie zebranych informacji możliwa jest ocena ryzyka ubezpieczeniowego (zarówno indywidualnych polis ubezpieczeniowych, jak i całego
portfela polis) poprzez oszacowanie i prognozowanie liczby i rozmiarów szkód
dla ubezpieczonych jednostek czy całego portfela. Możemy mówić wówczas
o ryzyku portfela ubezpieczeniowego, które może być mierzalne w świetle definicji przedstawionych wyżej.
Ryzyko w ubezpieczeniach rozpatrywane przez pryzmat zdarzeń losowych
może być sformalizowane i modelowane. Modelowanie ryzyka dokonywane
jest przede wszystkim w celach poznawczych. Umożliwia ono poznanie czynników wpływających na realizację zdarzeń losowych i ich skutków, jednak przede
wszystkim daje możliwość prognozy zdarzeń i ich skutków zarówno w stosunku
do indywidualnej jednostki ubezpieczeniowej, jak i wspólnoty ryzyka.
W modelowaniu ryzyka zdefiniowanego wyżej, główną role odgrywają modele probabilistyczne i statystyczne, które umożliwiają określenie charakterystyk
oraz rozkładów prawdopodobieństwa zmiennych losowych (które są funkcjami
zdarzeń losowych). W badaniu ryzyka ubezpieczeniowego szczególnego znaczenia nabiera analiza takich zmiennych losowych jak:
– liczba zdarzeń powodujących szkody, które wystąpiły w określonym czasie,
– wartość szkody (szkód) spowodowanych realizacją określonego zdarzenia w określonym czasie,
– całkowita wartość szkód, które wystąpiły w danym okresie, w wyniku
realizacji określonych zdarzeń losowych3.
Badanie zmiennych losowych umożliwia określenie rozmiarów ryzyka
ubezpieczeniowego, którego miarami mogą być: wartość oczekiwana, mediana
Pojęcie szkody jest pewnym technicznym uogólnieniem. Przez pojęcie szkody w badaniach
aktuarialnych rozumie się: rzeczywiste liczby i wartości szkód, wartości i liczby roszczeń osób
ubezpieczonych lub uposażonych, jak również ostateczne wartości odszkodowań i świadczeń
wypłacanych przez zakład ubezpieczeń.
3
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czy wartość modalna. Ponadto dzięki modelom tym możliwe jest określenie
rozkładu prawdopodobieństwa, zmienności i asymetrii rozkładu danej zmiennej
losowej.

3. Modele mieszane – podstawowe założenia
Jak przedstawiono wyżej, ocena i pomiar ryzyka możliwe są poprzez określenie rozkładu prawdopodobieństwa zmiennej losowej. Zmienna losowa opisuje na
ogół liczbę szkód występujących w danym portfelu, wysokość odszkodowania dla
indywidualnej polisy ubezpieczeniowej lub wartość odszkodowania całkowitego
dla portfela ryzyka. W zależności od rodzaju badanej zmiennej w zastosowaniach
aktuarialnych stosuje się znane rozkłady prawdopodobieństwa, np. Poissona,
gamma, normalny, lognormalny itd4.
Przyjmując założenia co do postaci rozkładu zakłada się najczęściej, że parametr (parametry) rozkładu prawdopodobieństwa jest możliwy do oszacowania
na podstawie wyników obserwacji. Podejście takie sprawia, iż parametr rozkładu
traktowany jest jako wielkość stała i nie ma charakteru losowego. Powoduje to
z kolei przyjęcie założenia, że jednostki w portfelu nie różnią się i charakteryzują się taką samą szkodowością, a klienci korzystający z usług zakładu płacą
jednakową składkę ubezpieczeniową niezależnie od swojej indywidualnej szkodowości. Taka sytuacja może doprowadzić do tzw. zjawiska negatywnej selekcji
polegającego na tym, że w portfelu po pewnym czasie zostają te jednostki, które
w rzeczywistości charakteryzują się większą szkodowością.
Rozwiązaniem tego problemu może być zastosowanie modeli mieszanych5.
Modele mieszane są modelami rozkładów prawdopodobieństwa, dla których
zakłada się, iż parametr (parametry) rozkładu jest zmienną losową. W modelu
zakłada się, że fX/θ (x/θ) jest funkcją definiującą rozkład prawdopodobieństwa
4
Zastosowanie modeli probabilistycznych w badaniach aktuarialnych można znaleźć m.in.
w pracach: M. Denuit, J. Dhaene, M. Goovaerts, R. Kass, Modern actuarial risk theory, Kluwer
Academic Publishers, Boston 2001; S. Klugman, H.H. Panjer, G.E. Willmot, Loss models: from
data to decisions, Wydawnictwo John Wiley & Sons, New York 1998; W. Ronka-Chmielowiec,
wyd. cyt.
5
W literaturze polskiej i anglojęzycznej modele te nazywane są modelami mieszanymi,
natomiast klasyczne polskie podręczniki probabilistyczne nazywają je modelami złożonymi.
W literaturze aktuarialnej pojęcie modeli złożonych odnosi się do modelu losowej sumy zmiennych
losowych, której szczególnym przypadkiem jest kolektywny model ryzyka; W. Feller, Wstęp do
rachunku prawdopodobieństwa, PWN, Warszawa 1977; J.R. Benjamin, C.A. Cornell, Rachunek
prawdopodobieństwa, statystyka matematyczna i teoria decyzji dla inżynierów, WNT, Warszawa
1977; M. Denuit, J. Dhaene, M. Goovaerts, R. Kass, wyd. cyt.
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badanej zmiennej losowej X. W przypadku zmiennej ciągłej jest to gęstość rozkładu, w przypadku funkcji dyskretnej jest to rozkład dyskretny6.
W klasycznych modelach zmienna X jest zmienną losową o rozkładzie prawdopodobieństwa o znanej wartości parametru ryzyka θ, otrzymanej na podstawie
estymacji parametru dla zaobserwowanych wartości. W modelach mieszanych
parametr θ jest jednak realizacją zmiennej losowej Θ. Losowość parametru
w portfelach ubezpieczeniowych wynika z faktu, że np. wartość parametru może
zmieniać się dla każdej indywidualnej jednostki ryzyka w portfelu7 i parametr
ten może mieć swój własny rozkład prawdopodobieństwa. Prawdziwa wartość
parametru nie jest znana ubezpieczycielowi. Możliwe jest oszacowanie jednej
z jego wartości na podstawie próby. W związku z losowością parametru w portfelu takim pojawia się niejednorodność i dodatkowa niepewność spowodowana
występowaniem zmienności parametru. Parametr ten nazywany jest parametrem
ryzyka. O portfelach ubezpieczeniowych mówi się, że są niejednorodne ze względu na parametr ryzyka.
Dla zmiennej Θ określa się funkcję rozkładu prawdopodobieństwa �(θ), która
nazywana jest funkcją mieszającą (mixing distribution)8. Zmienna ta może być
zmienną ciągłą lub dyskretną.
Dla tych założeń rozkład mieszany zmiennej X uwzględniający zmienność Θ
jest zdefiniowany wzorem9:
(1)
Dla rozkładu możliwe jest określenie np. wartości oczekiwanej zmiennej.
Wartość oczekiwana ma postać10:

Rozkłady mieszane znajdują zastosowanie do modelowania wielu zmiennych
losowych. Pozwalają ocenić ryzyko związane z np. realizacją liczby szkód dla
danego portfela ubezpieczeń.

S. Klugman, H.H. Panjer, G.E. Willmot, wyd. cyt., s. 97, 108.
Tamże, s. 109, 211-212.
8
W teorii Bayesa, która będzie miała zastosowanie w dalszej części artykułu, rozkład ten
nazywany jest funkcją a priori rozkładu. Problem wyboru odpowiedniej funkcji a priori zostanie
pominięty z uwagi na ograniczony rozmiar pracy.
9
W przypadku gdy zmienna Θ ma rozkład dyskretny, znak całki zastępowany jest znakiem
sumy. S. Klugman, H.H. Panjer, G.E. Willmot, wyd. cyt., s. 108, 255, 389.
10
Tamże, s. 391.
6
7
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4. Mieszany rozkład Poissona
W klasycznych zastosowaniach aktuarialnych przyjmuje się, że liczba szkód
dla portfela ubezpieczeń ma rozkład Poissona z parametrem. Rozkład prawdopodobieństwa zmiennej może być zapisany wzorem11:

Parametr θ może być oszacowany na podstawie próby. Otrzymany wynik jest
jedną z możliwych realizacji zmiennej Θ.
Mieszany rozkład Poissona ma postać:

W szczególnym przypadku rozkład mieszający zmiennej Θ może być rozkładem gamma:
(2)
a rozkład mieszany Poissona ma postać:

Mieszany rozkład Poissona jest rozkładem ujemnym dwumianowym o średniej:
E[X] = E[E[X/Θ]] = αβ.

5. Zastosowanie teorii Bayesa – podstawowe założenia
W modelowaniu ryzyka ubezpieczeniowego wykorzystuje się teorię Bayesa.
W teorii tej dla zmiennej Θ obok funkcji a priori �(θ) (w modelach mieszanych
nazywanej rozkładem mieszającym) zastosowanie znajduje również funkcja
a posteriori. Funkcje te dają możliwość indywidualnej oceny jednostki ryzyka
w portfelu.
W celu zastosowania teorii przyjmuje się założenie o niezależności zmiennych
losowych X1, … , Xn o jednakowym warunkowym rozkładzie zdefiniowanym
11

Tamże, s. 404.
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przez funkcję fX/θ (x/θ). Kolejnym założeniem jest losowość parametru Θ, parametr θ jest realizacją zmiennej losowej Θ o rozkładzie �(θ)12.
W teorii tej definiuje się rozkład łączny wektora zmiennych losowych
X1, … , Xn , Θ:
(3)
Rozkład brzegowy wektora X1, … , Xn zapisany jest wzorem:
(4)
Dla zmiennej definiuje się funkcję a posteriori, którą otrzymuje się na podstawie danych zaobserwowanych wektora X1, … , Xn. Funkcja ta jest warunkowym
rozkładem przy znanych realizacjach zmiennych x1, … , xn:
(5)
W szczególnym przypadku, gdy zmienne losowe Xj mają rozkład Poissona
o funkcji
,
a zmienna Θ ma rozkład gamma:

wówczas rozkład warunkowy dla Θ ma postać:
(6)
gdzie

12

Tamże, s. 402.
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6. Prognozowanie przyszłych świadczeń
dla indywidualnej polisy
W tym miejscu zostanie przedstawiony przypadek zastosowania teorii Bayesa
do szacowania prognozy realizacji zdarzenia dla indywidualnej polisy. Zastosowanie teorii opiera się na założeniu, że znana jest historia szkodowości indywidualnej polisy.
W przypadku indywidualnej polisy zmienne losowe Xj oznaczają wartość
badanej zmiennej (np. wartość odszkodowania, liczby odszkodowań) w j-tym
roku. Posiadane obserwacje xj są realizacjami niezależnych zmiennych losowych
Xj o tym samym rozkładzie fXj /θ(xj /θ), który jest taki sam dla każdego okresu j13.
Parametr ryzyka ma rozkład prawdopodobieństwa zdefiniowany funkcją a priori
�(θ).
Na podstawie posiadanych obserwacji x1, …, xn możliwe jest oszacowanie
przyszłej wartości oczekiwanej zmiennej Xn + 1, która jest podstawą do podejmowania decyzji techniczno-ubezpieczeniowych (np. kalkulacji składki ubezpieczeniowej)14.
W celu oszacowania przyszłej wartości zmiennej losowej Xn + 1 poszukuje się
rozkładu warunkowego
, który nazywany jest rozkładem predyk15
tywnym. Ma on postać :

gdzie funkcja
określona jest wzorem (4).
Postać rozkładu predyktywnego może być zapisana również w następujący
sposób:

Rozkład predyktywny może być traktowany jako rozkład mieszany, w którym rolę funkcji mieszającej pełni funkcja a posteriori �Θ/X(θ/x) określona formułą (5).
Dla rozkładu predyktywnego możliwe jest określenie warunkowej wartości
oczekiwanej, która nazywana jest predyktorem bayesowskim:
Tamże, s. 422.
A. Szymańska, Zastosowanie estymatorów bayesowskich wielkości szkód do taryfikacji
a posteriori w ubezpieczeniach komunikacyjnych OC, w: Inwestycje finansowe i ubezpieczenia
– tendencje a polski rynek, red. K. Jajuga, W. Ronka-Chmielowiec, Prace Naukowe UE we
Wrocławiu nr 60, Wydawnictwo UE we Wrocławiu, Wrocław 2009, s. 445.
15
S. Klugman, H.H. Panjer, G.E. Willmot, wyd. cyt., s. 423-427.
13
14
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W szczególnym przypadku, gdy zmienne losowe X1, …, Xn mają rozkład Poissona z parametrem Θ o rozkładzie gamma:

rozkład warunkowy dla Θ określony ogólnym wzorem (5) ma postać:

gdzie:
Rozkład warunkowy dla Θ/X jest rozkładem gamma o parametrach α* i β*.
W tym przypadku wartość predyktora bayesowskiego ma postać:
lub

Wartość ta jest średnia ważoną: wartości oczekiwanej µ = α β (która jest taka
sama dla wszystkich zmiennych Xj o rozkładzie dwumianowym ujemnym16)
i średniej arytmetycznej posiadanych obserwacji dla danej polisy.
Jeśli podany powyżej wzór zostanie przedstawiony w następujący sposób:
gdzie

to powyższe równanie przedstawiać będzie bayesowski predykator zaufania,
gdzie współczynnik Z ` [0, 1] nazywany jest współczynnikiem zaufania. Współczynnik Z bliższy jedności pozwala w prognozie nadać wiekszą wagę wartości
średniej arytmetycznej dla indywidualnej polisy. Wartość współczynnika wzrasta
wraz ze wzrostem liczby posiadanych obserwacji dla danej polisy.
16
Rozkład dwumianowy ujemny jest mieszanym rozkładem Poissona z parametrem o rozkładzie
gamma.
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Zakończenie
Przedstawione modele nie wyczerpują sposobu wykorzystania modeli mieszanych i teorii Bayesa do modelowania niejednorodności w portfelu. Pozwalają one
na modelowanie liczby szkód, ale również wartości odszkodowań wypłacanych
dla danego portfela lub polisy. Pozwalają także na wykorzystanie bayesoweskiego
predykatora zaufania do ustalania tzw. składki wiarygodnej, która uwzględnia
różnice miedzy szkodowością całego portfela a indywidualną historią szkodowości dla danej polisy.
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Analiza wpływu finansowania zewnętrznego
na działalność inwestycyjną przedsiębiorstw

Streszczenie. W artykule podjęta została problematyka rozpoznania istoty wpływu
finansowania zewnętrznego na kształtowanie się zachowań inwestycyjnych przedsiębiorstwa. Zaprezentowane zostały wnioski płynące z badań literaturowych przeprowadzonych
we wspomnianym wyżej zakresie. Na podstawie teorii hierarchii źródeł finansowania
sformułowano hipotezy badawcze, a na podstawie wyników badań empirycznych podjęto
próbę rozpoznania wrażliwości działalności inwestycyjnej na finansowanie zewnętrzne
w polskich spółkach giełdowych sektora przemysłu.
Słowa kluczowe: finansowanie zewnętrzne, działalność inwestycyjna, teoria hierarchii źródeł finansowania

Wstęp
Prowadzenie działalności inwestycyjnej w przedsiębiorstwie determinowane
jest szeregiem czynników zarówno o egzo-, jak i endogenicznym charakterze.
Wrażliwość działalności inwestycyjnej na kształtowanie się wspomnianych czynników jest na ogół zróżnicowana, co pozwala w konsekwencji zidentyfikować te
spośród nich, które w znaczący sposób wpływają na kierunek i skalę inwestowania.
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Niewątpliwie do czynników tych należy zapewnienie kapitału niezbędnego do
sfinansowania potrzeb inwestycyjnych przedsiębiorstwa. Zarówno badania teoretyczne, jak i praktyka gospodarcza wskazują na dostępność finansowania jako
warunek konieczny prowadzenia działalności inwestycyjnej.
Problematyka finansowania działalności inwestycyjnej charakteryzuje się
stosunkowo wysokim poziomem złożoności, przede wszystkim ze względu na
wzajemne zależności występujące na płaszczyźnie finansowanie – inwestowanie.
Z jednej bowiem strony, potrzeby inwestycyjne przedsiębiorstwa wiążą się z nieodzownością zagwarantowania kapitału, z drugiej natomiast wybór określonych
źródeł finansowania oddziaływać może na kształtowanie się pewnych zachowań
inwestycyjnych. Zagadnienie to nabiera szczególnie istotnego znaczenia w przypadku finansowania zewnętrznego w warunkach asymetrii informacyjnej. Ważne
zatem wydaje się podjęcie badań nad identyfikacją wpływu finansowania zewnętrznego na działalność inwestycyjną przedsiębiorstwa.
Analiza literatury przedmiotu prowadzi do konstatacji o niedostatku rozważań
w powyższym obszarze. W artykule przeprowadzona została próba rozpoznania
oraz oceny, w jakim stopniu korzystanie z finansowania zewnętrznego determinuje zachowania inwestycyjne przedsiębiorstw.

1. Relacje zachodzące między inwestowaniem a finansowaniem
– przegląd literatury przedmiotu
Wielopłaszczyznowość relacji zachodzących między inwestowaniem a finansowaniem wpływa na złożoność podejmowanych w tym zakresie badań.
Poświęcone są one między innymi identyfikacji występowania związku między
rozważanymi zjawiskami. Wspomniane zagadnienie podjęte zostało w literaturze przedmiotu przez Franco Modiglianiego i Merona Millera1, którzy zwracali
uwagę na znaczenie finansowania w procesie inwestowania przedsiębiorstwa,
przy czym jednocześnie wysuwali tezę o niezależności inwestowania od źródeł finansowania2. Z kolei m.in. Stewart C. Myers i Nicholas Majluf 3, Alan
1
Zob. szerzej: F. Modigliani, M.H. Miller, The Cost of Capital, Corporate Finance and the
Theory of Investment, „American Economic Review” 1958, 48.
2
Przy założeniu, że w gospodarce nie występują podatki od zysków przedsiębiorstwa. W sytuacji gdy w gospodarce występują podatki od zysków, istnieje możliwość wykorzystania tarczy
podatkowej, co skłaniać może do korzystania z finansowania obcego. Zob. szerzej: W. Nawrot,
Teorie finansowania firm i ich odniesienie do polskich przedsiębiorstw, „Ekonomista” 2007, nr 1,
s. 106; Kapitałowa strategia przedsiębiorstwa, red. J. Sobiech, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2002, s. 28.
3
Zob. szerzej: S.C. Myers, N. Majluf, Corporate Financing and Investment. When Firms Have
Information that Investors Do Not Have, „Journal of Financial Economics” 1984, vol. 13.
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C. Shapiro4, Susan Chaplinsky, Greg Niehaus5 reprezentowali pogląd o występowaniu związku między inwestowaniem a wykorzystywaniem przez przedsiębiorstwo określonych źródeł finansowania. W teorii źródeł finansowania, S.C. Myers
oraz N. Majluf akcentowali, że w warunkach asymetrii informacyjnej wybór
źródeł finansowania odbywa się w ściśle określonej hierarchii, która przejawia się
w preferowaniu przez przedsiębiorstwo źródeł wewnętrznych.
Identyfikacja występowania związku między działalnością inwestycyjną a finansowaniem stanowiła podstawę do podjęcia badań nad rozpoznaniem istoty zachodzących między nimi zależności. Zasadniczą kwestią rozpatrywaną w nich jest
przede wszystkim wrażliwość działalności inwestycyjnej na ograniczenia finansowania zewnętrznego przedsiębiorstwa. Problematyka ta stanowi współcześnie
przedmiot wielu dyskusji naukowych opartych na wynikach badań teoretycznych,
jak również empirycznych. Na przykład Steven M. Fazzari, Glenn R. Hubbard
oraz Bruce C. Petersen twierdzą, że wrażliwość inwestowania na przepływ pieniądza powinna być jednolicie wyższa dla przedsiębiorstw z większymi różnicami między kosztem finansowania zewnętrznego i wewnętrznego6. Z kolei Steven
N. Kaplan i Luigi Zingales kwestionują tę tezę twierdząc, że występowanie wspomnianej powyżej zależności nie musi być następstwem prowadzenia optymalnej
działalności inwestycyjnej w warunkach ograniczeń finansowych7. Natomiast
Heitor Almeida oraz Murillo Campello dowodzą, że prowadzenie działalności
inwestycyjnej powinno kształtować się na optymalnym poziomie w warunkach
stosunkowo wysokiego poziomu finansowania wewnętrznego i posiadania zdolności kredytowej przez przedsiębiorstwo8.
Zaznaczyć należy, że mimo podejmowania licznych prób wyjaśnienia istoty
zależności zachodzących między działalnością inwestycyjną a finansowaniem,
szczególnie o charakterze zewnętrznym, mechanizm wzajemnych oddziaływań
nie został jeszcze dokładnie rozpoznany. Na aspekt ten zwraca uwagę między
innymi Jeremy C. Stein9, a także Sudheer Chava oraz Michael R. Roberts10.
Zob. szerzej: A.C. Shapiro, Modern Corporate Finance, Mcmillan Publishing Company, New
York 1990.
5
Zob. szerzej: S. Chaplinsky, G. Niehaus, The determinants of inside ownership and leverage,
Working paper, University of Michigan 1990.
6
Zob. szerzej: S.M. Fazzari, R.G. Hubbard, B.C. Petersen, Financing Constraints and
Corporate Investment, Brooking Papers on Economic Activity, 1988.
7
Zob. szerzej: S. Kaplan, L. Zingales, Do Financing Constraints Explain why Investment is
Correlated with Cash Flow?, „Quarterly Journal of Economics” 1997, vol. 112.
8
H. Almeida, M. Campello, Financial Constraints and Investment-Cash Flow Sensitivities:
New Research Directions, Twelfth Annual Utah Winter Finance Conference, December 2001,
http://ssrn.com/abstract=298027, dostęp: 1 października 2010 r.
9
Zob. szerzej: J.C. Stein, Agency, information and corporate investment, Elsevier Science B.V.
2003, http://www.nber.org/papers/w8342.pdf, dostęp: 1 października 2010 r.
10
Zob. szerzej: S. Chava, M.R. Roberts, How Does Financing Impact Investment? The
Role of Debt Covenants, AFA 2007 Chicago Meetings Paper (August 2, 2007), http://ssrn.com/
abstract=854324, dostęp: 1 października 2010 r.
4
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2. Proponowane zmienne oraz charakterystyka
oczekiwań badawczych
Obszerność i złożoność poruszanej tematyki sprawia, że podstawową trudnością w badaniach nad wrażliwością działalności inwestycyjnej na finansowanie
zewnętrzne jest przede wszystkim właściwe zdefiniowanie zmiennych, które
w syntetyczny sposób odzwierciedlałyby badane zjawiska. Na podstawie przeprowadzonej analizy literatury przedmiotu zauważyć można, że do tej pory nie
został zaproponowany jednolity zbiór wspomnianych zmiennych.
W badaniach nad wrażliwością działalności inwestycyjnej na finansowanie
zewnętrzne proponuje się przyjąć wobec powyższego następujące zmienne opisujące działalność inwestycyjną przedsiębiorstwa: rozmiar i struktura działalności
inwestycyjnej, rentowność tej działalności, jak również towarzyszące jej ryzyko.
Z kolei jako zmienne związane z finansowaniem zewnętrznym zaproponować
można: wielkość zapotrzebowania na finansowanie zewnętrzne działalności inwestycyjnej, poziom finansowania zewnętrznego działalności inwestycyjnej oraz
koszt obsługi finansowania zewnętrznego.
Zgodnie z teorią hierarchii źródeł finansowania, przedsiębiorstwo w pierwszej
kolejności pozyskuje kapitał na finansowanie działalności inwestycyjnej z wewnętrznych źródeł finansowania, a dopiero w przypadku ich niewystarczającej
wysokości sięga po finansowanie zewnętrzne11. W świetle tej konstatacji oczekiwać można występowania stosunkowo wysokiej wrażliwości działalności inwestycyjnej na kształtowanie się możliwości finansowania zewnętrznego. Zauważyć
należy przy tym jednocześnie, że ograniczone możliwości samofinansowania
sprawiać mogą, że realizacja działalności inwestycyjnej, szczególnie charakteryzującej się dużymi rozmiarami, wiązać się może z niezbędnością pozyskania
finansowania zewnętrznego. W tym kontekście zakłada się występowanie dodatniej relacji między wielkością zapotrzebowania na finansowanie zewnętrzne,
jak również poziomem finansowania zewnętrznego a rozmiarami prowadzonej
działalności inwestycyjnej.
Wykorzystanie finansowania zewnętrznego do pokrywania potrzeb finansowych działalności inwestycyjnej implikować może zwiększenie poziomu rentowności wspomnianej działalności. Na występowanie tego zjawiska wpływać może
przede wszystkim możliwość wykorzystania tarczy podatkowej oraz efektów
dźwigni finansowej, a także relatywnie większa swoboda kształtowania wysokości i struktury finansowania działalności inwestycyjnej. Przyjmuje się zatem
wystąpienie dodatniej korelacji między poziomem finansowania zewnętrznego
11
Zob. szerzej: G. Donaldson, A Study of Corporate Debt Policy and the Determination of
Corporate Debt Capacity, Harvard Graduate School of Business Administration, Working Paper,
Boston 1961.
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działalności inwestycyjnej a rentownością działalności inwestycyjnej. Zakłada
się przy tym, że rentowność działalności inwestycyjnej będzie tym większa, w im
większym stopniu efekty działalności inwestycyjnej przewyższają koszty obsługi
finansowania zewnętrznego.
Finansowanie działalności ze źródeł zewnętrznych oddziaływać może na
kształtowanie się ryzyka inwestycyjnego. Przewiduje się przy tym, że zwiększenie poziomu finansowania zewnętrznego działalności inwestycyjnej wpływa na
wzrost ryzyka inwestycyjnego. Zakłada się także, że ryzyko inwestycyjne charakteryzuje się stosunkowo wysoką wrażliwością na kształtowanie się kosztu obsługi
finansowania zewnętrznego.
W badaniach nad wrażliwością działalności inwestycyjnej na finansowanie
zewnętrzne istotne wydaje się ponadto rozpoznanie, czy wykorzystanie wspomnianego finansowania do pokrywania potrzeb inwestycyjnych przedsiębiorstwa
implikować może realizację określonych rodzajów inwestycji.

3. Wrażliwość działalności inwestycyjnej na finansowanie
zewnętrzne w świetle badań empirycznych
Analiza empiryczna wpływu finansowania zewnętrznego na działalność inwestycyjną przeprowadzona została na podstawie sprawozdań finansowych 53
spółek giełdowych sektora przemysłu, które w okresie 1997-2006 były notowane
na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
Opis zależności działalności inwestycyjnej od finansowania zewnętrznego
oparty został na współczynniku korelacji liniowej Pearsona. Natomiast rozpoznanie istoty zachodzących w tym aspekcie powiązań przeprowadzono przy zastosowaniu jednorównaniowych modeli regresji liniowej opisanych wzorem12:
Y = α0 + α1x + ε,
gdzie:
Y
α1
α0
x
ε

–
–
–
–
–

zmienna objaśniana,
współczynnik regresji zmiennej Y względem zmiennej X,
wyraz wolny,
zmienna objaśniająca,
składnik losowy.

Parametry modeli estymowano metodą najmniejszych kwadratów.
Por. W. Ignatczyk, M. Chromińska, Statystyka: teoria i zastosowanie, Wydawnictwo Wyższej
Szkoły Bankowej w Poznaniu, Poznań 1998, s. 165.
12
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Złożoność działalności inwestycyjnej implikuje niezbędność przyjęcia kilku
zmiennych objaśnianych. Propozycje takich zmiennych oraz sposób ich kwantyfikacji prezentuje tabela 1.
Tabela 1. Propozycje zmiennych objaśnianych i sposób ich kwantyfikacji
Zmienna objaśniana
Y1 – rozmiar działalności inwestycyjnej

Sposób kwantyfikacji
Średnia arytmetyczna ilorazu aktywów
wyrażających działalność inwestycyjną
do aktywów ogółem

Y2 – struktura działalności inwestycyjnej:
Y2A

Średnia arytmetyczna udziału inwestycji rzeczowych w aktywach wyrażających działalność inwestycyjną

Y2B

Średnia arytmetyczna udziału inwestycji finansowych w aktywach wyrażających działalność
inwestycyjną

Y2C

Średnia arytmetyczna udziału inwestycji
niematerialnych w aktywach wyrażających
działalność inwestycyjną

Y3 – rentowność działalności inwestycyjnej

Średnia arytmetyczna relacji EBIT do różnicy
między aktywami ogółem a zobowiązaniami
krótkoterminowymi13

Y4 – ryzyko inwestycyjne

Odchylenie standardowe średniej arytmetycznej stóp zwrotu z działalności inwestycyjnej14

Ź r ó d ł o: opracowanie własne.

Przeprowadzone badania wstępne pozwoliły zidentyfikować występowanie
silnej zależności stochastycznej15 między zmiennymi Y2A i Y2B, a także między
zmiennymi Y2C i Y4. Wysoka współliniowość między tymi zmiennymi stanowiła
podstawę do przeprowadzenia wykluczeń. W konsekwencji, ze zbioru proponowanych zmiennych objaśnianych usunięte zostały zmienne Y2B oraz Y4. Do zbioru
13
T. Dudycz, Finansowe narzędzia zarządzania wartością przedsiębiorstwa, Wydawnictwo
Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2001, s. 179-180.
14
Z. Wilimowska, Metodyka budowy efektywnego portfela projektów inwestycyjnych, Prace
Naukowe Instytutu Organizacji i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej 66, Seria: Monografie 29,
Wrocław 1997, s. 97; Metody ekonometryczne i statystyczne w analizie rynku kapitałowego, red.
K. Jajuga, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław
2000, s. 165; S. Forlicz, Niedoskonała wiedza podmiotów rynkowych, Wydawnictwo Naukowe
PWN, Warszawa 2001, s. 31-32.
15
W badaniach przyjęto, że silna zależność stochastyczna między zmiennymi występuje
wówczas, gdy |R| ≥ 0,9.
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zmiennych objaśnianych zakwalifikowano ostatecznie następujące zmienne: Y1,
Y2A, Y2C i Y3.
Do opisu zmiennych objaśniających przyjęto następujące propozycje: poziom
finansowania zewnętrznego działalności inwestycyjnej, wielkość zapotrzebowania na finansowanie zewnętrzne działalności inwestycyjnej, jak również koszt
obsługi finansowania zewnętrznego. Propozycje te oraz sposób ich kwantyfikacji
prezentuje tabela 2.
Tabela 2. Propozycje zmiennych objaśniających i sposób ich kwantyfikacji
Zmienna objaśniająca

Sposób kwantyfikacji

X1 – wielkość zapotrzebowania
na finansowanie zewnętrzne działalności
inwestycyjnej

Średnia arytmetyczna wskaźnika wystarczalności pieniężnej pokrycia wydatków inwestycyjnych ustalonego jako iloraz przepływów
pieniężnych z działalności operacyjnej
i wydatków inwestycyjnych

X2 – poziom finansowania zewnętrznego
działalności inwestycyjnej

Średnia arytmetyczna udziału kapitału pochodzącego z zewnętrznych źródeł finansowania
w strukturze kapitału16

X3 – koszt obsługi finansowania zewnętrznego
X3A

Średnia arytmetyczna wskaźnika pokrycia zobowiązań odsetkowych ustalonego jako iloraz
EBIT i odsetek

X3B

Średnia arytmetyczna wskaźnika wypłaty
dywidend ustalonego jako iloraz wypłaconych
dywidend i przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej17
Ź r ó d ł o: opracowanie własne.

Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że między zmiennymi
objaśniającymi nie występowała współliniowość. Zbiór zmiennych objaśniających przyjętych do dalszych badań obejmował zatem wszystkie kandydatki na
zmienne objaśniające.
Analiza wpływu finansowania zewnętrznego na działalność inwestycyjną
przeprowadzona została w podziale na etapy obejmujące swoim zakresem badanie wpływu zmiennych objaśniających na poszczególne zmienne objaśniane.
Identyfikacja zmiennych objaśniających powiązanych istotnie ze zmienną objaśnianą przeprowadzona została na podstawie współczynników korelacji liniowej
Zob. szerzej: J. Gajdka, Teorie struktury kapitału i ich aplikacja w warunkach polskich,
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2002, s. 236-243.
17
E. Śnieżek, Jak czytać cash flow, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa
1997, s. 83.
16
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Pearsona. W badaniach uwzględniono możliwość opóźnionego w czasie oddziaływania zmiennych. Weryfikacja istotności powiązań zmiennych objaśniających
ze zmienną objaśnianą przeprowadzona została za pomocą testu t-Studenta
z n – (k + 1) stopniami swobody.
W pierwszym etapie badań analizie poddany został wpływ zmiennych objaśniających na zmienną objaśnianą Y1. Na podstawie uzyskanych wyników zaobserwowano, że zmienna X2 tworzy najsilniejszy związek ze zmienną objaśnianą Y1
w okresie t. Z kolei w przypadku zmiennej X1, X3A, jak również X3B opóźnionych
o dwa okresy (t – 2) zauważono, że współczynniki korelacji liniowej Pearsona ze
zmienną objaśnianą są wyższe niż odpowiadający tym zmiennym z okresu bieżącego oraz opóźnionego o jeden okres. Dla opóźnień dalszych niż dwa okresy, siła
zależności między zmiennymi objaśniającymi a zmienną objaśnianą była mniejsza lub nieistotna statystycznie.
Weryfikacja istotności powiązań zmiennych objaśniających ze zmienną Y1
pozwoliła przyjąć do dalszych badań zmienne: X2t i X3At – 2. Wyniki estymacji
jednorównaniowych modeli regresji liniowej opisujących wpływ zmiennych objaśniających na zmienną objaśnianą prezentuje tabela 3.
Tabela 3. Wyniki badań korelacji i regresji liniowej opisującej wpływ poszczególnych
zmiennych objaśniających na zmienną objaśnianą Y1
Zmienna

R

R2

X1t

0,7935

0,6296

X3At – 2

–0,7149

0,5111

α̂i

tei

wartość-p

α̂0

0,3400

5,9857

0,0003

α̂1

0,3996

3,6873

0,0062

α̂0

0,5726

62,2063

0,12*10-8

α̂1

–0,0057

–2,5043

0,0463

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań empirycznych.

W drugim etapie badań nad wrażliwością działalności inwestycyjnej na
finansowanie zewnętrzne przeprowadzona została analiza wpływu zmiennych
objaśniających na zmienną objaśnianą Y2A. Uzyskane wyniki badań prowadzą do
następujących konstatacji:
– zmienna X2 charakteryzowała się najwyższą siłą zależności ze zmienną
objaśnianą Y2A w okresie t,
– w przypadku zmiennej X3B opóźnionej o dwa okresy zauważono, że jej oddziaływanie na zmienną objaśnianą Y2A jest wyższe niż odpowiadające tej
zmiennej oddziaływanie w okresie bieżącym czy też opóźnionym o jeden
okres,
– dla zmiennych X1 i X3A opóźnionych o jeden okres zaobserwowano najwyższą wartość współczynnika korelacji liniowej Pearsona.
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Do opisu zmiennej objaśnianej Y2A przyjęta została zmienna X2t, która była
powiązana ze zmienną objaśnianą w istotny sposób.
Wyniki badań korelacji i regresji liniowej opisującej wpływ zmiennej objaśniającej X2t na zmienną objaśnianą Y2A zawarte zostały w tabeli 4.
Tabela 4. Wyniki badań korelacji i regresji liniowej opisującej wpływ zmiennej
objaśniającej X2t na zmienną objaśnianą Y2A
Zmienna

R

R2

X2t

–0,7930

0,6289

α̂i

tei

wartość-p

α̂0

1,1403

8,8293

0,21*10-4

α̂1

–0,9072

–3,6822

0,0062

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań empirycznych.

Trzeci etap badań obejmował analizę wpływu zmiennych objaśniających
na zmienną objaśnianą Y2C. Na podstawie współczynników korelacji liniowej
Pearsona stwierdzono, że oddziaływanie zmiennej objaśniającej X3A na zmienną
objaśnianą Y2C było najsilniejsze w przypadku opóźnienia o dwa okresy. Z kolei
w przypadku zmiennej X2, najsilniejszy związek liniowy ze zmienną objaśnianą
Y2C widoczny był w okresie bieżącym. Natomiast dla zmiennej X1 zidentyfikowano najsilniejszy wpływ na zmienną objaśnianą przy uwzględnieniu opóźnienia
o jeden okres.
Przeprowadzone badania pozwoliły zidentyfikować występowanie nieistotnej
statystycznie zależności liniowej zmiennej objaśniającej X3Bt – 1. Ostateczny zbiór
zmiennych objaśniających tworzą zatem następujące zmienne: X1t – 1, X2t oraz
X3At – 2.
Wyniki estymacji jednorównaniowych modeli regresji liniowej opisujących
wpływ zmiennych objaśniających na zmienną objaśnianą prezentuje tabela 5.
Tabela 5. Wyniki badań korelacji i regresji liniowej opisującej wpływ zmiennych
objaśniających na zmienną objaśnianą Y2C
Zmienna

R

R2

X1t – 1

–0,6797

0,4620

X2t
X3At – 2

–0,7706
0,7978

0,5938
0,6364

α̂i

tei

wartość-p

α̂0

0,0302

12,0174

0,63*10-5

α̂1

–0,0058

–2,4515

0,0440

α̂0

0,1445

4,2268

0,0029

α̂1

–0,2231

–3,4199

0,0091

α̂0

0,0136

3,1956

0,0187

α̂1

0,0029

3,2410

0,0177

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań empirycznych.

W czwartym etapie badań nad wrażliwością działalności inwestycyjnej na
finansowanie zewnętrzne uwaga badawcza została skupiona na rozpoznaniu relacji zachodzących między zmiennymi objaśniającymi a zmienną objaśnianą Y3.
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Przeprowadzane badania pozwoliły zaobserwować, że dla zmiennych X1
i X3B opóźnionych o jeden okres występował najwyższy współczynnik korelacji
liniowej Pearsona w stosunku do związku tych zmiennych ze zmienną objaśnianą
Y3 w pozostałych okresach. W przypadku zmiennej X2 oraz X3A odnotowano występowanie najwyższego poziomu korelacji w okresie bieżącym.
Na podstawie uzyskanych wyników stwierdzono, że wpływ zmiennych
objaśniających X1t – 1, X2t oraz X3Bt – 1 na zmienną objaśnianą Y3 jest nieistotny statystycznie. Do ostatecznego zbioru zmiennych objaśniających przyjęto zmienną
X3At. Wyniki estymacji jednorównaniowego modelu regresji liniowej opisującego
wpływ zmiennej objaśniającej X3At na zmienną objaśnianą prezentuje tabela 6.
Tabela 6. Wyniki badań korelacji i regresji liniowej opisującej wpływ zmiennej
objaśniającej X3At na zmienną objaśnianą Y3
Zmienna

R

R2

α̂i

X3At

0,7447

0,5546

tei

wartość-p

α̂0

–0,0902

–2,1627

0,0625

α̂1

0,0284

3,1563

0,0135

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań empirycznych.

Modele przedstawione powyżej charakteryzują się relatywnie dobrym dopasowaniem do danych empirycznych. Zjawisko autokorelacji składników losowych pierwszego rzędu nie występuje.

Zakończenie
Przeprowadzone badania nad wpływem finansowania zewnętrznego na działalność inwestycyjną prowadzą do konkluzji o istotnej statystycznie wrażliwości
rozmiaru działalności inwestycyjnej na kształtowanie się kosztu obsługi finansowania zewnętrznego. Zgodnie z oczekiwaniami, wyniki badań stanowią podstawę
do stwierdzenia, że zwiększenie rozmiarów prowadzonej działalności inwestycyjnej uzależnione jest od poziomu finansowania zewnętrznego działalności inwestycyjnej. Wspomniany poziom finansowania jest ponadto czynnikiem znacząco
oddziałującym na strukturę działalności inwestycyjnej, przede wszystkim w kontekście realizacji inwestycji rzeczowych. Przeprowadzone badania pozwalają
zauważyć, że wzrostowi poziomu finansowania zewnętrznego działalności inwestycyjnej towarzyszy spadek udziału inwestycji rzeczowych w strukturze działalności inwestycyjnej. Na podstawie badań empirycznych zidentyfikowano ponadto znaczącą rolę poziomu finansowania zewnętrznego działalności inwestycyjnej
oraz kosztu jego obsługi w kształtowaniu się udziału inwestycji niematerialnych
w strukturze działalności inwestycyjnej. Zaobserwowano również, że wysokość
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udziału inwestycji niematerialnych w strukturze działalności inwestycyjnej jest
w umiarkowanym stopniu wrażliwa na wielkość zapotrzebowania na finansowanie zewnętrzne działalności inwestycyjnej. Analiza kierunku wspomnianego
oddziaływania pozwala zauważyć, że zwiększeniu wielkości zapotrzebowania na
finansowanie zewnętrzne działalności inwestycyjnej odpowiada spadek udziału
inwestycji niematerialnych w strukturze działalności inwestycyjnej. Przeprowadzone badania empiryczne pozwoliły także zidentyfikować znaczącą wrażliwość
rentowności działalności inwestycyjnej na koszt obsługi finansowania zewnętrznego. Niezgodny z przewidywaniami okazał się kierunek tego oddziaływania,
który wskazuje, że wzrostowi wspomnianego powyżej kosztu odpowiada wzrost
rentowności inwestycyjnego.
Wyniki badań prowadzą do konstatacji o istotnej wrażliwości działalności
inwestycyjnej na wykorzystanie finansowania zewnętrznego do pokrywania potrzeb finansowych tej działalności. Zauważyć należy przy tym, że przeprowadzone badania mają przede wszystkim charakter badań wstępnych i mogą stanowić
podstawę do pogłębionej analizy nad istotą rozważanych zjawisk.
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Elżbieta Babula
Stochastic Modeling in Theory of Choice under Risk
The fact that neither under experimental conditions, nor in the real world is choice
behavior completely deterministic, has led many researchers to study the properties of stochastic choice functions which specify not a single choice, but the probabilities or frequencies of choosing any of the available alternatives. The paper introduces the genesis and
the development of stochastic modeling in the theory of choice under risk. Three groups
of models are identified: trembles, constant utility and random preference models. The
stochastic transitivity property of described models is considered.

Stanisława Bartosiewicz
The Choice of the Proportions Pattern for Measuring Equitable Socio-economic
Growth in Poland
The article presents the characteristics of the good patterns in order to decide that
the patterns of equitable socio-economic growth must be sought in the „happy societies”
(Denmark, Norway). The case studied was the labour market as an element of socio-economic growth. Variables describing the labour market were chosen and developed and the
situation in Poland was presented against the background of the Danish and Norwegian
proportional growth path.

Anna Blajer-Gołębiewska
The Usage of Companies’ Websites for the Purposes of Investor Relations
The aim of this research was to characterize the usage of companies’ websites as information media in order to improve investor relations. The research was conducted for
the Polish stock listed companies with the application of a classification tree.
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The main thesis is that more information relevant to the shareholders is revealed on
the websites of companies with better performance. Moreover, the intensity of the usage
of websites for investor relations purposes varies in the different sectors of industry.

Anna Błaczkowska
Changes in the Structure of Polish Household’s Expenditure Compared
to Other EU Countries in 2001-2008
The aim of this study was to present and evaluate changes in the economic situation
of households in Poland compared to changes in the households of other European Union
countries. The analysis uses Eurostat data - the income and the household expenditure on
individual needs in two periods: 2001-2004 and 2005-2008. The Ward method was used
to identify the countries with a similar structure of income and household expenditure.
This method was also used to separate the countries, in which the processes of consumption happen in a similar way.
The analysis showed that the structure of household expenditure is similar in the examined periods and the changes in classification are unimportant. It is striking that in the
period 2005-2008 in households the percentage of expenditure on food over total expenditure has increased in many countries.
The path of development (pattern), constructed for Polish households compared to households of the EU countries, showed that Polish households in need of “Education” have
the biggest arrears in expenditure, together with „Restaurants and hotels” and „Recreation
and culture” on which expenditure should increase.
At the same time, expenditure to satisfy the needs of „Health”, „Food and nonalcoholic beverages” and „Alcoholic beverages, tobacco and narcotics” should be reduced.

Marcin Błażejowski
Simulational Assessment of Size of the Dickey’s Stationarity Test
of High-Frequency Time Series
The aim of the paper is to assess the size of the stationarity test for high frequency
time series introduced by D.A. Dickey in 2009 verifying null hypothesis that given series
is seasonally integrated (is SId(1)). This test extends usage of standard DHF test for seasonal unit root (Dickey, Hasza, Fuller [1984]) for cycles of frequency d = 5, 6, 7, 21, 24,
26, 31, 48, 52, 168, 365,...
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Małgorzata Borzyszkowska
HEGY Test for Selected Macroeconomic Variables in the Polish Economy
in the Period 1996-2009
This work is a continuation of the research undertaken earlier and includes the results
of the HEGY test for selected macroeconomic variables of the Polish economy in the
period 1996-2009. In the final stage these variables will serve as potential variables for
the building of money demand models for the Polish economy. The aim of the study is to
determine whether the analyzed quarterly data series contain seasonal unit roots at frequencies other than zero (half-yearly or quarterly). As a result of earlier work it was found
that the analyzed series are non-stationary, integrated of the first order (a few tests for unit
root were made). The present analysis showed that all analyzed series did not contain seasonal unit roots with a quarterly frequency, while the seasonal unit root with a half-yearly
frequency contains only LDBR (description of the signs is in a part of 1.3.). The next stage
of the examination, to complement these results, should be cointegration analysis.

Ewa Czapla
Long-run Linkages among Polish, US and Eurocurrency Interest Rates
The main objective for this paper is to study long-run linkages and causal links
between Polish, US and Eurocurrency short-term interest rates. Two main methods are
used: The Johansen cointegration technique and Toda and Yamamoto’s Granger test. The
paper employs the one-, three-, six- and twelve-month interest rates of Poland, US and
Eurocurrency market and tests the weekly versions of these series. The studied period is
01.01.2005 - 30.06.2010. The findings indicate that the Eurocurrency interest rate is the
Granger cause of the Polish interest rate and not vice versa.

Mirosław Dytczak, Grzegorz Ginda
The Synergy Effect in the Economy. Its Application to the Fusion of Enterprises
Including Intangibile Assets
Continuous changes in the surroundings of an enterprise force introduction of changes which are aimed at the introduction of functional improvements. The synergy effect
is thus obtained. It is also advantageous to include intangible resources to fully utilise
the improvement potential of changes. The application of relative linear programming
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for evaluation of the synergy effect in the case of the fusion of enterprises and intangible
resources is discussed in the paper.

Mirosław Dytczak, Grzegorz Ginda, Tomasz Wojtkiewicz
Identification of a Globally Optimal Schedule of Complex Construction Projects
Construction projects are complex due to high costs, the influence of numerous factors, the nature of outcomes, the engagement of different participants and limited resources, the application of multi-mode technological operations and their succession. Careful
preparation of a project course is therefore required. However, locally optimal project
structures are usually applied. An approach leading to the identification of a globally optimal project structure is therefore proposed.

Maria Forlicz
The Influence of Inflation on the Perception of Money Value over Time
In order to check how Polish people perceive inflation in everyday life, a survey
among 129 young people was conducted. On the basis of this research it was deducted
that only 1/4 of people are fully aware of the consequences of the existence of inflation.
At least 14% of subjects perceive the value of money only in nominal terms forgetting its
real value.

Magdalena Frasyniuk-Pietrzyk
Stochastic Dominance in the Evaluation of the Efficiency
of Open Pension Funds
The statutory rate of return used to evaluate the effectiveness of open pension funds
investment published by KNF is a controversial issue. It is an incomplete measure of the
performance, because it ignores risk. Therefore, to evaluate the effectiveness of investment risk-adjusted performance measures derived from the classical portfolio theory are
often used. The paper presents an alternative, non-classical method of portfolio performance – stochastic dominance. This method has been verified on Polish open pension
funds market.
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Alicja Gębczyńska, Andrzej Bujak
Application of the Capability Maturity Model for Improvement of Quality
Management Systems
The notion of a process-based approach has recently become the subject of heated
discussion and numerous scientific conferences, this being a result of increasing interest
in process management and the continuous development of knowledge and experience in
this field.
This article is a discussion on the process-based approach and numerous concepts
which apply to it with a special emphasis put on quality management systems. The authors also introduce and explain the notion of process management, thus moving towards
the problem of process improvement. Another section of the article is devoted to selected
methods which one may apply to process improvement. The paper also includes a detailed
analysis of self-assessment based on the Capability Maturity Model as well as a review
of its advantages as compared with other methods applied for the sake of process improvement.

Anna Jędrzychowska
The Level of Return on Pension Funds as a Decisive Factor in Decisions
about Membership in the OFE
This article attempts to investigate whether members of pension funds in their decisions about membership in the second pillar pension scheme, are driven by rates of return
of the OFE in their decisions.
For this purpose, a study was made of the relationship between the published rates
of return (24-monthly and 36-monthly since 2004) for each fund and the number of new
members of the various pension funds, the number of people who have left the pension
funds, the increase in the number of members of the OFE and a fixed number of members
of pension funds. The study used a Pearson correlation ratio.

Zdzisław Kes, Łukasz Kuźmiński
Use of Control Cards in Budgeting
The paper outlines the problems of monitoring the implementation of budgets with
particular emphasis on methods of determining the control limits for the deviations. The
theoretical part describes the different concepts of grid control and the evaluation of their
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usefulness for the research problem. The practical part was calculated and plotted against the selected cards for the figures. Data used represent monthly deviations from the
absolute and relative costs in the budget including the cost of manufacturing and service
companies.

Patrycja Kowalczyk-Rólczyńska
An Analysis of the Polish Home Mortgage Loan Market
The market for home loans has developed in recent years. The quantity of bank products for the real estate market has increased for the past ten years. The credit policy has
sharpened for the last few years. The financial situation of potential borrowers has influenced the real estate market. Prices of housing real estate decreased. Important factors
influencing the real estate market are: unemployment, running costs of real estate, and
monthly average remuneration.
The aims of the article are: analysis of the Polish market of home loans and the analysis of factors influence on that market.

Paweł Kufel
The Comparison of Non-linear Econometric Models on the Basis
of Validity Tests of Forecasts
This paper refers to the comparison of models based on different analytical forms (linear and non-linear). All models are built using the dynamic congruent modeling concept.
Models are compare by the forecast errors. Differences of forecast errors are calculated
using the Diebold-Mariano test. Analysis is based on Monte Carlo simulations.

Tadeusz Kufel
Effectiveness of Congruent Specification for Small Samples
The congruent Specification procedure ensures that the residual process of estimated
model (GUM) has white noise properties. The aim of this paper is the presentation of automatic specification based on the dynamic congruent modeling concept available in the
GRETL package. An empirical example presents different aspects of reducing the sample
from 120 observations to 24 observations.
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Paweł Kuśmierczyk
The Experimental Studies of Optimality and Efficiency of the Selected
Non-standard Auction Mechanisms in Case of Price-only Procurement Auctions
The paper describes and analyzes some non-standard auction mechanisms, which are
sometimes applied in the practice of price-only procurement auctions. Among them are
the first-price sealed-bid auction with additional negotiations and a non-binding sealed-bid
auction. The analyses of optimality and efficiency are based on the results of the laboratory experiments.

Wiesław Łuczyński
Fractal Nature of Economic Processes
The analysis of Hurst exponents revealed the differences of the fractal dimensions of
the time series of economic processes in Germany over the period of 1947-2010. Wavelet
analysis established the breakpoints in the dynamics of the examined time series. The
Hurst exponents change together with the change in the dynamics of the time series. For
all the series (and for their sub-periods) their harmonic structure was established, using the
method of spectral analysis. It enables the reconstruction, by use of the Packard-Takens
method, of the phase portraits of time series. These portraits indicate that the economic
processes are the configuration of non-linear chaotic systems.

Łukasz Mach
Construction of Practical Regression Models Describing Dependencies
in the Real-estate Market
This article presents the process of decision-making econometric model construction
which parameterises dependencies on the real-estate market. The developed decision-making model is based on the application of multiple regression. The main criterion while
choosing an appropriate regression model is the verification of construction correctness
and usefulness in practical applications. Moreover, two final decision-making models
have been developed. The first model includes real-estate offer data, whereas the second
model includes flats transaction data. The application of the aforementioned analytical
method is a basis for decision-making construction, whose aim is to support companies
operating in the construction industry in the processes of decisions making.
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Katarzyna Maruszewska
The Application of Correspondence Analysis in Research on Determinants
of Migration in Poland
Correspondence analysis is an exploratory and descriptive technique designed to analyze some measure of correspondence between categorical variables. The results provide
information on the structure of relationships between variables organized into two-way
and multi-way cross-tabulation tables of frequencies. The paper presents simple Correspondence Analysis (CA) and Multiple Correspondence Analysis (MCA) as methods for
identifying the factors which influence migration decisions in Poland and analyzing its
spatial differentiation.

Aldona Migała-Warchoł
Geographical Diversification of Quality of Life and Level of Living Standards
of the Inhabitants of Podkarpackie Voivodeship
The main subject of researches is the evaluation of the level of living standards and
quality of life and its geographical diversification in Podkarpackie Voivodeship. Findings
were obtained using data from the Regional Data Bank of the Central Statistical Office and
the Statistical Yearbook of the Regions – Poland 2006. However quality of life was worked out using poll research, which was carried in 2006 by the method of direct interviews
in the field of districts of Podkarpackie Voivodeship. The synthetic level of living indicator
and synthetic quality of life indicator will be presented. The calculation of both indicators
will allow the placing of the administrative districts in Podkarpackie Voivodeship in order
and then the classification of the similar objects. Showing the results obtained will allow
the evaluation of the geographical diversification of the level of living standards and quality of life in Podkarpackie Voivodeship.

Piotr Peternek
Some Remarks on Testing Pearson’s Correlation Coefficient
The paper presents the problem of the interpretation of the significance of the results
of the test for Pearson’s correlation coefficient in conjunction with the regression model. It
will be shown that the test is considerably sensitive on the sample size. In this context, the
author presents an alternative method of testing and recommends another significant test to
achieve the correct interpretation of the results of the test for the correlation coefficient.
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Zygmunt Przybycin
Investment Projects and Risk Management
Investments are the main way of building a company’s competitive position in the
market. Each investment, including material investments, carries a risk. Rational risk
management of an investment determines its economic efficiency. Risk management can
take place at the stage of planning the investment. This is possible thanks to the models of
assessment of the efficiency of investment projects. In the article the models of the assessment of investment projects are presented in the context of risk management.

Jerzy Rembeza, Aneta Kłodzińska
Modeling the Term Structure of Interest Rates
The article deals with modeling the term structure of interest rates. Three estimation
methods of yield curve – spline functions, the Nelson-Siegel method and the Svensson
method and, for the estimation of interest rates, dynamic models such as: the Vasicek model, CIR model, Brennan-Schwartz model and CEV model have been presented.

Tomasz Rólczyński
An Attempt to Identify the Risk Connected
with Investment Decisions Taken by Individuals
Each entity which operates in the economy is at risk. Financial institutions which make
transactions on the financial market can often identify and assess risks associated with activities and manage them. The situation is otherwise for individuals, because they are not
specialized in risk assessment and are not always able to correctly identify all of its forms.

Zofia Rusnak
Measurement of Poverty and Social Exclusion – Methodological Problems
This paper presents methodological problems, divergences and controversies which
occur when the assessment of poverty or the social exclusion sphere is made. These diffe-
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rences are illustrated by data concerning the basic indicators that are characteristic for the
Polish aspect of both phenomena. The data is taken from official statistics published by
EURO-STAT and the Polish CSO.

Jerzy Sacała
Butterfly Effect – Be Careful With the Computer
The article contains a couple of interesting (according to the author) examples of
mistakes in numerical calculations. Mistakes of this kind occur in simple calculations
even if professional programs like Matlab or Excel are used. The author suggest that it is
necessary to inform students about this in order to convince them that Mathematics is a lot
more than computer calculations.

Paweł Siarka
Application of Wald-Wolfowitz Test in the Credit Risk Management Process
In the article the author focuses on the issue of credit risk which appears in the early
stages of the life of loans. The author analyzes the defaults incurred during the first two
installments. In addition to the description of the importance of risk control of early losses
in the credit risk management process, the author presents a method of assessing this risk.
He also presents a practical example of the use of the Wald-Wolfowitz test in the context
of credit risk management process. This example shows the practical use of statistical tests
in the process of the minimalization of the risks of early losses.

Katarzyna Sokołowska
Analysis of the Impact of Income and Socio-demographic Characteristics
on Satisfaction with Life in Polish Society
This paper presents empirical research into the impact of income on individual life
satisfaction. The influence of personal income, the impact of the income of a reference
group and the impact of the size of individual income on providing a prosperous life and
income sufficient to meet the basic needs of individual well-being is examined. The work
also includes a comparison of the results obtained with the results in article [Ferrer-i-Carbonell, 2005], referring to the German people, and with those obtained in other articles
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on SWB. The analysis was conducted with the application of an ordered logit model. The
data used in the study comes from the Survey Center for Public Opinion Research “The
conditions of life of Polish society – problems and strategies” project on a representative
random-address sample of adult Polish population, N = 38,866 in the period September-November 2007.

Andrzej Stryjek
Utility of Copula in Finance and Insurance
A commonly used measure of dependence between two random variables is the linear
correlation coefficient which is a good measure of dependence in the class of elliptical
distributions. The dependence among variables used in financial and insurance models is
very often nonlinear. One of the possibilities of expressing such correlation is copula function. This paper describes what copula is and shows two different models based on copulas
(models of collateralized debt obligations risk estimation and Value at Risk estimation).
The author presents some recent results from the literature of the subject and points out
that new regulations of risk management (Basel II, Solvency II) encourage the search for
better solutions of modeling the dependence of random variables.

Agata Strzelczyk
The Ways of Measuring the Quantity and Value of Information
Information has nowadays a special meaning both in economic, social, political
and scientific life. The article takes the subject of measuring information. It presents the
general concept of information and shows the ways of measuring quantity and value of
information.

Dominika Tomaszewska
Risk Modeling in Heterogenous Portfolios
This article describes a problem of the heterogeneity of insurance portfolios. The main
goal of this work is to present an application of probabilistic models taking into account
the uncertainty of parameters.
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Because there is no homogenous definition of risk in Insurance Theory, the first part
of the article contains a few definitions of risk. Those definitions are used for further consideration within the article that focuses on mixed models and the Bayes model and the
application of those models in Insurance Risk Theory.

Justyna Zygmunt
The Analysis of the Influence of External Financing on a Company’s
Investment Activity
The article underlines the issues related to the recognition of the essence of the influence between external financing and a company’s investment activity. It provides the main
conclusions from the economic literature survey related to the influence in question. The
pecking order theory was the principle used to make a hypothesis concerning the significance of factors referring to external financing and investment activity. On the basis of
empirical researches the sensitivity of investment activities to external financing in Polish
quoted industrial companies were identified.

