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Wstęp

Świadomość korzyści płynących z wykorzystania metod ilościowych nie jest 
powszechna zarówno wśród praktyków życia gospodarczego, jak i wśród wielu 
naukowców z obszaru nauk społecznych czy ekonomicznych. Wierzę, że w więk-
szości przypadków spowodowane jest to nieznajomością samych metod, które 
pozwalają na dokonywanie różnorodnych analiz zjawisk społecznych i ekono-
micznych, lub też nieznajomością realnych przykładów zastosowania tych me-
tod. Dlatego też w ramach organizowanych przez Wyższą Szkołę Bankową we 
Wrocławiu już od kilku lat konferencji poświęconych zastosowaniu metod ilo-
ściowych prezentowane są referaty, pokazujące nowe metody ilościowe, których 
znajomość, nawet wśród innych badaczy zajmujących się tą problematyką, nie 
jest powszechna. Drugim rodzajem prezentowanych materiałów są takie, które 
przedstawiają wykorzystywanie metod ilościowych do analiz i rozwiązywania 
problemów w praktyce gospodarczej.

Lektura publikowanych w tym zbiorze artykułów powinna być więc interesu-
jąca dla specjalistów z zakresu metod ilościowych, ekonomistów korzystających 
z metod ilościowych, a także praktyków życia gospodarczego oraz studentów 
wyższych lat studiów ekonomicznych.

prof. dr hab. Stefan Forlicz
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Monika Andrzejczak
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa  

im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu

Ekonometryczna próba identyfikacji 
międzynarodowych uwarunkowań  

koniunktury giełdowej w Polsce w latach 1996-2013

Streszczenie. W artykule podjęto próbę powiązania dwóch metod redukcji: analizę czynniko-
wą oraz eliminację metodą a posteriori. Przedmiotem badań są powiązania pomiędzy wybranymi 
wskaźnikami finansowymi a indeksem WIG. Celem głównym badania jest weryfikacja przydat-
ności analizy czynnikowej jako metody redukcji zmiennych, z uwzględnieniem wpływu metody 
filtrowania na wyniki analizy. Punkt odniesienia stanowią wyniki analizy regresji, w której selekcji 
zmiennych dokonano metodą a posteriori. 

Słowa kluczowe: filtr Hodricka–Prescotta, analiza regresji, selekcja a posteriori, analiza czyn-
nikowa, indeksy giełdowe, koniunktura giełdowa

Wstęp

Koniunktura giełdowa jest zjawiskiem, które można rozpatrywać w wielu wy-
miarach. Identyfikacja czynników na nią wpływających stanowi trudne wyzwanie 
i wiąże się z potrzebą dokonywania wyboru według subiektywnych kryteriów. 
Wybór konkretnych zmiennych zazwyczaj nie likwiduje problemu związanego 
z redukcją zbyt dużej ich liczby, zwłaszcza gdy kolejnym etapem jest analiza re-
gresji. W artykule podjęto próbę powiązania dwóch z pozoru niezależnych metod 
redukcji: analizy czynnikowej oraz eliminacji metodą a posteriori. Przedmiotem 
badań są powiązania pomiędzy wybranymi wskaźnikami finansowymi a indeksem 
WIG. Wskaźniki te określono w artykule jako międzynarodowe uwarunkowania 
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koniunktury giełdowej w Polsce. Stanowią one zbiór indeksów giełd zagranicz-
nych, których akcje spółek chociaż raz w latach 2003-2013 były przedmiotem ob-
rotu na warszawskim parkiecie oraz notowania kursów walut tych państw. Celem 
głównym badania jest weryfikacja przydatności analizy czynnikowej jako meto-
dy redukcji zmiennych, z uwzględnieniem wpływu metody filtrowania szeregów 
czasowych na wyniki analizy. Punkt odniesienia stanowią wyniki analizy regresji, 
w której selekcji zmiennych dokonano metodą a posteriori. W badaniach wyko-
rzystano narzędzia dostępne w programach STATISTICA1 i GRETL2. 

1. Metoda doboru zmiennych

Przedmiot analizy stanowią wybrane wskaźniki finansowe, charakteryzujące 
się potencjalnym wpływem na koniunkturę giełdową, mierzoną poziomem indek-
su WIG. Pod uwagę wzięto notowania indeksów giełdowych oraz kursy walut 
(w walutach dokonuje się rozliczenia transakcji, ponadto część derywatów two-
rzona jest na ich podstawie). Kryterium doboru zmiennych do analizy były po-
tencjalne związki danego kraju z polską giełdą, za których wyznacznik uznano 
obecność spółki kraju na warszawskim parkiecie. W tabeli 1 przedstawiono kraje, 
których spółki pojawiły się w okresie od października 2003 do kwietnia 2013 r. 
na GPW w Warszawie. 

Tabela 1. Grupa krajów wraz ze wskaźnikami finansowymi będącymi przedmiotem analizy 

Państwo Indeks giełdowy Waluta*

Austria ATX ATS/EUR
Bułgaria SOFIX BGN
Cypr – EUR
Czechy PX CZK
Estonia OMXT EEK
Francja CAC40 FRF/EUR
Hiszpania IBEX35 ESP/EUR
Holandia AEX NLG/EUR
Izrael TA25 ILS
Kanada TSX CAD
Litwa OMXV LTL
Luxemburg LUXX LUF/EUR

1 StatSoft. Inc. (2011). STATISTICA (data analysis software system), version 10. www.statsoft.com.
2 Gretl 1.9.4cvs. Copyright 2000-2010 Allin Cottrel and Ricardo „Jack” Lucchetti, http://gretl.

sourceforge.net/ [10.10.2013].
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Państwo Indeks giełdowy Waluta*

Niemcy DAX DEM/EUR
Rosja RTS RUB
Słowacja SAX SKK/EUR
Słowenia SBTOP TLR/EUR
Szwecja OMXS30 SEK
Ukraina PFTS UAH
USA SP500 USD
Węgry BUX HUF
Wielka Brytania FTSE100 GBP
Włochy FTSEMIB ITL/EUR

* Waluty, które zostały zastąpione EUR: DEM, ATS, FRF, ESP, NLG, LUF, ITL 1 stycznia 1999 r., jednak-
że notowania EUR przyjęto dopiero od 1 stycznia 2000 r., gdyż w początkowym okresie waluty funkcjonowały 
równocześnie, EEK od 1 stycznia 2011, SKK od 1 stycznia 2009 r.

Ź r ó d ł o: opracowanie własne na podstawie: www.nbp.pl/home.aspx?f=/kursy/kursy_archiwum.html, 
www.money.pl, www.bse.hu, www.stooq.pl, www.rts.ru, www.pse.cz, www.pfts.com, www.bourse.lu, www.
nasdaqomxnordic.com, www.nyx.com www.tmx.com, www.deutsche–boerse.com, www.cse.com.cy, www.
fese.bewww.fese.be, www.nyse.com, www.standardandpoors.com, www.ftse.com, www.wiener.borse.at, www.
bolsasymercados.es/ing/home.htm, www.nasdaqomxbaltic.com/en, www.ceeseg.com/, Rocznik Statystyki Gieł-
dowej 1992-1995, Rocznik Giełdowy 1996-2013 www.gpw.pl/roczniki_gieldowe, www.nbp.pl/home.aspx?f=/
kursy/kursy_archiwum.html [3.08.2013-10.10.2013].

Wybór indeksu podyktowany został dostępnością informacji i długością sze-
regu czasowego. Zgromadzono szeregi składające się ze średnich wartości mie-
sięcznych dla wymienionych wyżej indeksów giełdowych i kursów walut. Na-
stępnie policzono indywidualne indeksy dynamiki rocznej3, celem pozbycia się 
sezonowości. Podziału szeregów czasowych dokonano uwzględniając różnice 
w długości szeregów czasowych, kompletność danych (gdyż bazowano tylko na 
oficjalnych statystykach NBP) oraz zjawisko zastępowania walut narodowych 
walutą euro (zob. tab. 2).

Tabela 2. Podział zmiennych na szeregi czasowe o tej samej długości 

09.1996-04.2013 11.2002-04.2013
wig_dyn wig_dyn luxx_dyn
px_dyn px_dyn sofix_dyn

ftse100_dyn ftse100_dyn omxv_dyn
sp500_dyn sp500_dyn ta25_dyn

3 Średnia wartość indeksu z danego miesiąca roku do jego średniej wartości w analogicznym 
miesiącu roku poprzedniego.

cd. tab. 1
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09.1996-04.2013 11.2002-04.2013
cac40_dyn cac40_dyn usd_dyn
dax_dyn dax_dyn gbp_dyn

aex_dyn aex_dyn cad_dyn

ibex35_dyn ibex35_dyn czk_dyn
tsx_dyn tsx_dyn sek_dyn

omxs30_dyn omxs30_dyn huf_dyn
atx_dyn ftsemib_dyn eur_dyn
rts_dyn bux_dyn
sax_dyn atx_dyn
usd_dyn rts_dyn
gbp_dyn sax_dyn
cad_dyn omxt_dyn
sek_dyn pfts_dyn

Ź r ó d ł o: opracowanie własne. 

Kryterium podziału stanowi zatem wyodrębnienie możliwie najdłuższych 
szeregów zawierających jak największą liczbę zmiennych4. 

2. Transformacja analizowanych zmiennych

Zebrane zmienne stanowią charakterystyki procesów finansowych. Problem 
sezonowości został zniwelowany dzięki przeliczeniu danych na indywidualne in-
deksy dynamiki rocznej5. Następnie, w celu wyodrębnienia informacji o częstotli-
wościach przydatnych do założeń analizy, zastosowano filtr Hodricka–Prescotta 

4 Rozpoczęcie analizy od września 1996 r. jest spowodowane następującymi przyczynami: 
zmienność zachowań inwestorów giełdowych w pierwszych latach funkcjonowania GPW spowo-
dowała, iż szeregi uwzględniające pierwsze lata nie spełniają wymogu stacjonarności; rok 1995 był 
pierwszym, w którym sesje odbywały się w każdy dzień roboczy oraz rokiem, w którym nastąpiła 
denominacja złotego, a przesunięcie okresu analizy z początku 1996 na wrzesień tego roku pozwo-
liło uwzględnić notowania indeksu RTS i SAX. Szeregi kolejne zaczynają się od listopada 2002 r., 
gdyż od 2001 dostępne są notowania FTSEMIB, OMXT, OMXV i TA25, a przesunięcie tego okresu 
do listopada 2002 r., pozwoliło dodatkowo uwzględnić SOFIX. Nie zastosowano szeregów rozdziel-
czych, gdyż skrócenie długości szeregu ograniczyłoby znacznie możliwość zastosowania analizy 
czynnikowej. 

5 Średnia wartość indeksu z danego miesiąca roku do jego średniej wartości w analogicznym 
miesiącu roku poprzedniego.

cd. tab. 2
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(HP) oraz pierwsze różnice (D). Filtr HP zakłada obecność trendu niezależnego 
od komponentu cyklicznego. Uważany jest za metodę transformacji szeregu cza-
sowego, pozwalającą na „przechodzenie” wahań o wysokiej częstotliwości6. Pa-
rametr λ został przyjęty na poziomie 14 4007. Zastosowanie tego filtru likwiduje 
problem pierwiastka jednostkowego. 

Pierwsze różnice – filtracja, która usuwa szerokie pasmo niskich częstości, ko-
rygując dzięki temu zależności długookresowe. Ten rodzaj transformacji pozwala 
wyeliminować problem związany z występowaniem pierwiastka jednostkowego8.

Po zastosowaniu przekształceń otrzymano przebieg szeregów czasowych, 
które zaprezentowano na rysunkach 1-4.

W przypadku filtru HP szeregi czasowe charakteryzują się większą amplitudą 
wahań, widoczne są też zmienne o przebiegu wyraźnie odmiennym niż panująca 
tendencja na rynku (np. indeks RTS i SAX). Zastosowanie pierwszych różnic jako 
metody transformacji zmiennych zmniejszyło amplitudę wahań i skróciło fazy 
cyklu. 

W przypadku szeregów czasowych obejmujących lata 2002-2013, zastosowa-
nie transformacji zmiennych miało istotny wpływ na przebieg analizowanego zja-
wiska. Filtr HP spowodował większą amplitudę wahań i dłuższe fazy cyklu, niż 
metoda pierwszych różnic, jednakże druga z wymienionych metod wygładzania 
doprowadziła do symetrii wahań. W przypadku filtru HP dominują odchylenia in 
plus (dodatnie) – są ostrzejsze i silniejsze, pierwszych różnic dostarczają wykresy 
o ostrym, symetrycznym przebiegu.

6 Dekompozycja szeregu ma postać: y g ct t t= + ,, gdzie yt – szereg czasowy, gt – tendencja roz-
wojowa, ct – składnik cykliczny. Oszacowanie komponentu cyklicznego następuje poprzez minima-
lizację funkcji: min

g tt

T
t t t tt

T

t t
T c g g g g

{ } = − − −=
=−
∑ + −( ) − −( ) 





1

2
1 1 1 2

2

1
λ∑∑{ } , gdzie parametr λ określa-

ny jest parametrem wygładzania (dla λ = ∞ trend staje się linią prostą). R.J. Hodrick, E.C. Prescott, 
Postwar U.S. Business Cycles: An Empirical Investigation, „Journal of Money, Credit and Ban-
king”, Vol. 29, No. 1 (Feb., 1997), s. 1-16, Blackwell Publishing, s. 3, www.jstor.org/stable/2953682 
[15.11.2013]. 

7 Poziom λ = 14 400 dla danych miesięcznych proponowany jest w literaturze przedmiotu, 
ponadto program GRETL wyznacza w automatyczny sposób taki poziom (dla obserwacji miesięcz-
nych). Zob. Z. Wośko, op. cit., s. 87. T. Bernat, Zastosowanie filtru Hodricka Prescotta w badaniach 
makroekonomicznych, s. 19, http://mikroekonomia.net/system/publication_files/1084/original/0.
pdf?1315294699 [15.11.2013].

8 Różnicowanie procesów zmienia struktury harmoniczne procesów i eliminuje trend sto-
chastyczny procesów, czyli zmienność wariancji. T. Kufel, Postulat zgodności w dynamicz-
nych modelach ekonometrycznych, Wyd. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2002, s. 50. 
Przekształcenia szeregów za pomocą pierwszych przyrostów można zapisać następująco:  
Y x x x L x L x B L xt t t t

k
t

k
t D t= − = − = − =× × ×−1 1( ) ( ) , funkcję transferową stanowi B eD

ik( )ω ω= − −1 ,  
funkcję przyrostu B kD ( ) cosω ω= − ×2 2 , gdzie: Yy– proces stochastyczny otrzymany z procesu 
xt w wyniku filtrowania, xt – szereg czasowy, L – operator przesunięcia. Z. Wośko, op. cit., s. 86.
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Rys. 1. Szeregi 09.1996-04.2013, filtr Hodricka–Prescotta
Ź r ó d ł o: obliczenia własne w GRETL.
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Rys. 2. Szeregi 09.1996-04.2013, pierwsze różnice
Ź r ó d ł o: obliczenia własne w GRETL.
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Rys. 3. Szeregi 11.2002-04.2013, filtr Hodricka–Prescotta
Ź r ó d ł o: obliczenia własne w GRETL.

Rys. 4. Szeregi 11.2002-04.2013, pierwsze różnice
Ź r ó d ł o: obliczenia własne w GRETL.
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Podstawowym kryterium dopuszczenia zmiennych do dalszej analizy jest wy-
móg ich stacjonarności. Zastosowano dwa rodzaje testów ADF-GLS9 i KPSS10. 
Wszystkie analizowane zmienne okazały się stacjonarne.

3. Analiza czynnikowa

Celem analizy czynnikowej jest redukcja zmiennych poprzez zastąpienie ich 
mniejszą liczbą tzw. czynników. Cechą charakterystyczną wyodrębnionych czyn-
ników (faktorów) jest zależność liniowa zmiennych oraz wyjaśnienie w możliwie 
największym stopniu zależności (korelacji) występujących między nimi. Model 
analizy czynnikowej zakłada, że każdą z obserwowanych zmiennych można 
przedstawić jako funkcję liniową zmiennych nieobserwowanych (czynników) 
i pojedynczego czynnika losowego zwanego czynnikiem swoistym. Czynniki są 
ze sobą nieskorelowane (ich kowariancja jest równa zero)11. 

Do badań wybrano metodę składowych głównych, w której zakłada się, że 
wariancja swoista jest równa zero. Wyodrębnione składowe główne mają mię-
dzy innymi takie cechy jak: pierwsza składowa w możliwie największym stop-
niu wyjaśnia wariancję oryginalnych zmiennych, kolejne zaś dobrane są tak, aby 
w maksymalny sposób wyjaśnić zmienność, która nie została wyjaśniona przez 
poprzednią składową12. Wobec powyższego można założyć, że jeżeli WIG odpo-
wiada pierwszemu faktorowi, to zmienne, które też mu odpowiadają, będą w naj-
większym stopniu związane z jego kształtowaniem, a pozostałe można pominąć. 
Analizie czynnikowej poddano wszystkie zmienne, razem z WIG, i przyjęto, że 
na poziom indeksu WIG, wpływają tylko te, które odpowiadają temu samemu 
faktorowi. Zmienne z wyodrębnionego czynnika cechują się brakiem korelacji 
ze zmiennymi z pozostałych czynników, gdyż podstawą analizy czynnikowej jest 
właśnie grupowanie jednostek według kryterium wspólnej zmienności. 

Na wstępie przed każdą z analiz eliminowano zmienne, które nie były skore-
lowane z żadną z pozostałych. Do obliczeń zastosowano program STATISTICA, 
metodę rotacji Varimax, której celem jest maksymalizacja wariancji surowych 

 9 W przypadku testu ADF-GLS (Elliota, Rothenberga i Stocka – zmodyfikowany test ADF), 
założono poziom istotności α = 5%. Jeżeli τ < wartości krytycznej, to proces uznawano za stacjo-
narny.

10 W przypadku testu KPSS (Kwiatkowski, Phillips, Schmidt, Shin) przyjęto poziom istotności 
α = 5%. Jeżeli zk < wartości krytycznej, to proces uznawano za stacjonarny.

11 A. Stanisz, Przystępny kurs statystyki z zastosowaniem STATISTICA PL na przykładach z me-
dycyny, t. 3. Analizy wielowymiarowe, StatSoft Polska Sp. z o.o., Kraków 2007, s. 214-215.

12 Ibidem, s. 224.
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ładunków czynnikowych zmiennych dla każdego faktora, czyli maksymalizacja 
wariancji w kolumnach macierzy surowych ładunków czynnikowych13.

Analizę czynnikową przeprowadzono bez uwzględnienia opóźnień czaso-
wych. Wyodrębnione zmienne stanowią średnią miesięczną, mogą być zatem 
przedmiotem dalszej analizy, gdyż na giełdach papierów wartościowych istnie-
je na tyle duża częstotliwość dokonywania transakcji, zmian notowań i przeno-
szenia impulsów, iż okres miesięczny można potraktować jako wystarczająco 
długi i uwzględnić wartości zmiennych bez ich opóźnień czasowych. W takim 
sposobie podejścia do problematyki badania koniunktury giełdowej pomija się 
założenie wpływu zmiennych długookresowych oraz czynników pochodzących 
z gospodarki realnej. Przedmiotem analizy są jedynie relacje między indeksa-
mi i walutami. Zakłada się, że reakcja inwestorów giełdowych w jednym kraju 
determinuje reakcje w innym, waluty stanowią tutaj środek rozliczeń (a także 
przedmiot handlu). Za takim podejściem przemawia traktowanie giełdy papie-
rów wartościowych jako barometru gospodarki. Ceny walorów giełdowych 
dyskontują wszystkie istotne informacje dotyczące podmiotów gospodarczych, 
które z kolei kształtują koniunkturę ogólnogospodarczą. Kolejnym argumentem 
przemawiającym za tym podejściem jest wzrost znaczenia rynków finansowych 
w świecie globalnym oraz integracja giełd światowych. Powstają nowe struktury 
o zasięgu międzykontynentalnym. Świat finansów ma coraz większy wpływ na 
sytuację w gospodarce realnej, pomimo częstego oderwania od niej, a system fi-
nansowy (wraz z giełdą), zamiast pełnić funkcję barometru koniunktury, zaczyna 
być jej moderatorem. 

3.1. Wyniki analizy czynnikowej w szeregach 09.1996-04.2013

W przeprowadzonych analizach indeks WIG odpowiadał pierwszemu czyn-
nikowi, dlatego zgodnie z przyjętymi wcześniej założeniami, do dalszego etapu 
(tzn. analizy regresji – zob. pkt 4) przejdą te zmienne, które razem z nim występo-
wały. Przetestowano warianty składające się z czterech, trzech i dwóch faktorów 
i wyodrębniono elementy wspólne dla różnych wariantów analizy czynnikowej 
z użyciem danego filtra (zob. tab. 3). Zaobserwowano wpływ metody filtrowania 
na wybór zmiennych, filtr HP uwzględnił o jedną zmienną więcej niż pierwsze 
różnice – indeks giełdy praskiej, która biorąc pod uwagę położenie, traktowana 
jest na równi z warszawską, jako emerging markets. 

13 Ibidem, s. 232.
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Tabela 3. Wykaz zmiennych wybranych do kolejnego etapu metodą analizy czynnikowej  
w szeregach 09.1996-04.2013

D HP

WIG WIG
PX

FTSE100 FTSE100

SP500 SP500
CAC40 CAC40

DAX DAX
AEX AEX

IBEX35 IBEX35
OMXS30 OMXS30

TSX TSX
ATX ATX

Ź r ó d ł o: obliczenia własne w STATISTICA.

W przypadku pominięcia zmiennej spornej PX, do grupy indeksów objaśnia-
jących zaliczono głównie giełdy dojrzałe, działające w ramach międzynarodo-
wych grup kapitałowych, takich jak: NASDAQ OMX, EURONEXT, CEESEG 
czy LSE GROUP. 

3.2. Wyniki analizy czynnikowej w szeregach 11.2002-04.2013

Podobnie jak w przypadku szeregów dłuższych, indeks WIG odpowiadał pierw-
szemu czynnikowi, dlatego do dalszego etapu zakwalifikowano zmienne występu-
jące razem z nim. Przetestowano warianty składające się z czterech, trzech i dwóch 
faktorów i wyodrębniono elementy wspólne dla różnych wariantów analizy czynni-
kowej z użyciem danego filtra (zob. tab. 4). Także w tym przypadku zaobserwować 
można znaczny wpływ metody filtrowania na wybór zmiennych. Po raz kolejny 
użycie filtru HP pozwoliło uwzględnić więcej zmiennych niż pierwsze różnice. Do 
giełd powiązanych zaliczone zostały w tym przypadku giełdy o stosunkowo krót-
kiej historii, takie jak rosyjska, węgierska, estońska czy bułgarska. Co ciekawe, 
w przypadku obydwu filtrów uwzględniony został indeks giełdy izraelskiej. 

W wyniku analizy czynnikowej nastąpiło pogrupowanie zmiennych pod wzglę-
dem kierunku zmienności, czego dowodem jest zgodność znaków zmiennych odpo-
wiadających poszczególnym faktorom. Dlatego zostają rozdzielone między czynni-
kami zmienne, które mają bardzo silne związki, ale przeciwny znak.

Zaprezentowane wyniki stanowią podstawę do zastanowienia się nad przy-
datnością analizy czynnikowej jako metody redukcji w przypadku szeregów 
czasowych, zwłaszcza że istotne wskaźniki wyprzedzające z racji cyklicznego 
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charakteru analizowanego zjawiska bardzo często mają znak przeciwny w okresie 
poprzedzającym zmianę.

4. Analiza regresji zmiennych  
w ramach tego samego czynnika co WIG

Zastosowano następujące rodzaje regresji: wieloraka, krokowa wsteczna 
i krokowa postępująca14 (STATISTICA) oraz selekcja a posteriori15 (GRETL). 
Celem badań jest identyfikacja istniejących powiązań pomiędzy WIG a wybrany-
mi wskaźnikami z międzynarodowych rynków finansowych. 

14 Regresja wieloraka w pakiecie STATISTICA jest to model regresji obejmujący więcej niż 
jedną zmienną niezależną. Metody regresji krokowej tworzą sekwencyjnie najlepszy model: w kro-
kowej wstecznej zakłada się kolejne usuwanie z modelu zbudowanego ze wszystkich potencjalnych 
zmiennych tych, które mają najmniej istotny w danym kroku wpływ na zmienną zależną; w regresji 
krokowej postępującej procedura przebiega odwrotnie – zmienne są dołączane aż do uzyskania 
najlepszego modelu. A. Stanisz, op. cit., s. 59-97 i 137-166.

15 Selekcja a posteriori polega na usunięciu na każdym kroku jednego nieistotnego procesu, dla 
którego moduł wartości statystyki testu istotności parametru (statystyki t Studenta) był najmniejszy, 

Tabela 4. Wykaz zmiennych wybranych do kolejnego etapu metodą analizy czynnikowej  
w szeregach 11.2002-04.2013

D HP
WIG WIG
PX PX

FTSE100 FTSE100
SP500 SP500
CAC40 CAC40
DAX DAX
AEX AEX

IBEX35 IBEX35
OMXS30 OMXS30
FTSEMIB TSX

ATX ATX
TSX FTSEMIB

LUXX BUX
TA25 RTS

OMXT
LUXX
SOFIX
TA25

Ź r ó d ł o: obliczenia własne w STATISTICA.



Monika Andrzejczak22

4.1. Analiza regresji zmiennych wyodrębnionych w analizie 
czynnikowej w szeregach 09.1996-04.2013

W przypadku pierwszych różnic, każdorazowo w grupie zmiennych w istotny 
sposób objaśniających WIG, znalazły się indeksy: TSX, OMXS30, ATX. Dodatko-
wo w przypadku regresji krokowej postępującej oraz a posteriori oprócz wymie-
nionych zmiennych znalazł się indeks FTSE100 (zob. tab. 5). Na podstawie danych 
można wywnioskować, iż kształtowanie się indeksu WIG związane jest z pozio-
mem indeksów giełdy kanadyjskiej, brytyjskiej, szwedzkiej i austriackiej. Są to in-
stytucje od wielu lat funkcjonujące na rynku, posiadające ugruntowaną pozycję.

Tabela 5. Wyniki analizy regresji w szeregach 09.1996-04.2013, pierwsze różnice

Rodzaj analizy Zmienne istotne 
Regresja wieloraka TSX, OMXS30, ATX
Regresja krokowa wsteczna TSX, OMXS30, ATX
Regresja krokowa postępująca TSX, OMXS30, ATX, FTSE100
Regresja a posteriori TSX, OMXS30, ATX, FTSE100

Ź r ó d ł o: obliczenia własne w STATISTICA i GRETL.

W przypadku zmiennych przekształconych filtrem HP, każdorazowo w grupie 
zmiennych w istotny statystycznie sposób objaśniających indeks WIG, znalazły 
się indeksy: PX, OMXS30, SP500. 

Tabela 6. Wyniki analizy regresji w szeregach 09.1996-04.2013, filtr Hodricka–Prescotta

Rodzaj analizy Zmienne istotne 
Regresja wieloraka PX, OMXS30, SP500
Regresja krokowa wsteczna PX, OMXS30, SP500
Regresja a posteriori PX, OMXS30, SP500

Ź r ó d ł o: obliczenia własne w STATISTICA i GRETL.

W przypadku regresji krokowej postępującej nie wyodrębniono istotnych 
zmiennych. W przypadku trzech rodzajów analizy istnieje zgodność wyników, 
jednakże odbiegają one od uzyskanych w efekcie zastosowania pierwszych róż-
nic zmiennych. Wystąpił wprawdzie jeden element wspólny – notowania indeksu 
szwedzkiego, ale pojawił się indeks giełdy amerykańskiej i praskiej, którą zali-
czyć można do tzw. rynków wschodzących. 

i przeprowadzenie ponownej estymacji modelu, aż do momentu otrzymania zestawu procesów istot-
nych statystycznie. T. Kufel, Postulat zgodności…, s. 163.
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4.2. Analiza regresji zmiennych wyodrębnionych w analizie czynnikowej 
w szeregach 11.2002-04.2013

W przypadku pierwszych różnic, każdorazowo w grupie zmiennych w istotny 
sposób objaśniających WIG, znalazł się indeks giełdy praskiej (zob. tab. 7). 

Tabela 7. Wyniki analizy regresji w szeregach 11.2002-04.2013, pierwsze różnice

Rodzaj analizy Zmienne istotne 
Regresja wieloraka PX, TSX
Regresja krokowa wsteczna PX, OMXS30
Regresja a posteriori PX, TSX, OMXS30

Ź r ó d ł o: obliczenia własne w STATISTICA i GRETL.

W przypadku analizowanych szeregów wystąpiła pewna rozbieżność wyni-
ków. Regresja a posteriori, uwzględniająca zmienne wyodrębnione w analizie 
czynnikowej, okazała się metodą najbardziej „pojemną” w relacji do wielorakiej 
i krokowej, łącząc niejako wyniki obydwu w całość. Kształtowanie się indeksu 
WIG jest związane z poziomem indeksu praskiego, kanadyjskiego i szwedzkiego. 

Regresja zmiennych wyodrębnionych w analizie czynnikowej, przekształco-
nych filtrem HP, każdorazowo wskazała, w grupie zmiennych w istotny sposób 
objaśniających WIG, na indeksy: RTS, OMXS30, SOFIX (zob. tab. 8). 

Tabela 8. Wyniki analizy regresji w szeregach 11.2002-04.2013, filtr Hodricka–Prescotta

Rodzaj analizy Zmienne istotne 
Regresja wieloraka FTSE100, IBEX35, OMXS30, RTS, SOFIX
Regresja krokowa wsteczna OMXS30, BUX, RTS, SOFIX
Regresja krokowa postępująca OMXS30, RTS, SOFIX, TA25, FTSE100, OMXT
Regresja a posteriori FTSE100, DAX, IBEX35, OMXS30, BUX, RTS, SOFIX, TA25

Ź r ó d ł o: obliczenia własne w STATISTICA i GRETL.

Po raz kolejny selekcja a posteriori wskazała na większą liczbę zmiennych 
istotnych, zawierając w sobie sumę wyników poprzednich analiz. Opierając się na 
wynikach badań, stwierdzić można, iż na kształtowanie się indeksu WIG wpły-
wają zarówno giełdy rozwinięte, o ustabilizowanej pozycji (Londyn, Frakfurt, 
Madryt, Sztokholm), jak i rynki młode (Moskwa, Budapeszt, Sofia, Tallin czy 
Tel Awiw). 

Na podstawie wyników badań nie można dokonać jednoznacznej interpreta-
cji związków przyczynowo-skutkowych. Otrzymano zbliżone wyniki w ramach 
danej metody transformacji zmiennych, ale odmienne z punktu widzenia analizy 
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różnych przekształceń. Wpływ na to miał fakt, iż różne rodzaje filtracji wygene-
rowały różne zestawy zmiennych wejściowych do regresji. 

Mimo rozbieżności uzyskanych wyników, zaobserwować można pewne pra-
widłowości:

1. Indeksy FTSE100 i S&P500 nie wystąpiły łącznie w żadnej z analiz, poja-
wienie się jednego zawsze wiązało się z brakiem drugiego.

2. Indeks ATX nie występował nigdy łącznie z pozostałymi indeksami wcho-
dzącymi w skład grupy CEESEG.

3. W żadnej z analiz nie uznano za istotne indeksów giełd europejskich, wcho-
dzących w skład grupy NYSE Euronext (w szeregach 09.1996-04.2013, HP poja-
wił się jedynie indeks S&P500), mimo że GPW podpisała w lutym 2002 r. umowę 
o wzajemnym członkostwie z Euronext i w lipcu 2010 r. porozumienie o długofa-
lowej współpracy z NYSE Euronext).

4. Pomimo związków GPW z giełdą paryską (lipiec 1999 r. porozumienie 
o współpracy i wymianie informacji, w 2000 r. uruchomiono system giełdowy 
Warset, oparty na francuskim NSC), indeks CAC40 ani razu nie okazał się zmien-
ną istotną. Podobnie sytuacja wygląda w przypadku giełdy kijowskiej (kwiecień 
2007 r. porozumienie o współpracy, czerwiec 2008 r. otwarcie przedstawicielstwa 
GPW w Kijowie, lipiec 2008 r. nabycie 25% akcji ukraińskiej giełdy INNEX, od 
roku 2010 publikacja na GPW indeksu WIG–Ukraina). 

5. Metoda selekcji a posteriori

Ze względu na konieczność weryfikacji wyników uzyskanych dzięki wyko-
rzystaniu analizy czynnikowej, jako metody redukcji nadmiarowych zmiennych 
objaśniających, uwzględniono metodę alternatywną – iteracyjną procedurę selek-
cji a posteriori, którą można wykorzystać nawet gdy liczba zmiennych jest więk-
sza od liczby obserwacji. W tym przypadku do modelu regresji weszły wszystkie 
zmienne, które kolejno były odrzucane według podanej procedury. 

Ze względu na charakter zmiennych – szeregi czasowe zawierające indeksy 
giełdowe i kursy walut – pojawiła się potrzeba uwzględnienia ich opóźnień cza-
sowych w relacji do zmiennej objaśnianej16. Niestety zbyt duża liczba zmiennych 
uniemożliwiła dokonanie obliczeń, dlatego zastosowano następującą metodę 
eliminacji zmiennych objaśniających: każdą ze zmiennych osobno poddawano 

16 Przyjęto poziom istotny do 17 miesiąca wstecz. Zob. W. Łuczyński, Wykorzystanie najwięk-
szego wykładnika Lapunowa w prognozowaniu indeksów giełdowych DJIA i WIG, w: Zastosowanie 
metod ilościowych w finansach i ubezpieczeniach, red. S. Forlicz, CeDeWu Sp. z o.o., Warszawa 
2012, s. 143.
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analizie regresji metodą KMNK w relacji do WIG, z uwzględnieniem zakłada-
nych przesunięć czasowych (maksymalnie 17 miesięcy), a następnie drogą se-
kwencyjnej eliminacji pozostawiano tylko te, które okazywały się istotne przy 
parametrze α = 0,01. Procedurę tę przeprowadzono w podziale na wyodrębnione 
szeregi czasowe zarówno dla pierwszych różnic, jak i dla filtru HP. Wyniki przed-
stawiono w tabelach 9-10.

Tabela 9. Liczba istotnych opóźnień zmiennych dla szeregów 09.1996-04.2013  
(poziom istotności α = 0,01)

Zmienna Pierwsze różnice Filtr HP
PX 0; 5 0
FTSE100 0 0; 11
SP500 0; 3 0; 11; 17
CAC40 0; 10 0; 8
DAX 0 0; 8; 15
AEX 0 0; 8
IBEX35 0 0; 2; 11
TSX 0 0; 11
OMXS30 0 0
ATX 0 0; 11
RTS 0; 2 0
SAX – 0; 12
USD 0 5; 9; 17
GBP 0; 2; 4 4; 8
CAD 0; 4 0; 4; 8; 12
SEK 0; 4 4; 6

Ź r ó d ł o: obliczenia własne w GRETL.

W większości przypadków jako istotne pojawiły się zmienne dla t = 0, co 
może stanowić argument przemawiający za możliwością uwzględnienia zmien-
nych bez opóźnień czasowych, zgodnie z metodologią przyjętą na wcześniejszym 
etapie badań (zob. pkt 3 i 4). 

Kolejnym krokiem było dokonanie analizy regresji na podstawie wyznaczo-
nych zmiennych objaśniających. Wyniki analizy regresji a posteriori przedsta-
wiono w tabelach 11-14. Wszystkie modele charakteryzowały się autokorelacją 
reszt i składnika losowego. Miały bardzo wysoki poziom współczynnika determi-
nacji, czyli dobrze wyjaśniały zmienność WIG. 
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Tabela 10. Liczba istotnych opóźnień zmiennych dla szeregów 11.2002-04.2013  
(poziom istotności α = 0,01)

Zmienna Pierwsze różnice Filtr HP
PX 0 0
FTSE100 0; 13 0
SP500 0 0; 5; 15
CAC40 0; 13 0; 12; 13
DAX 0; 4 0; 7; 16
AEX 0 0
IBEX35 0 0; 2; 17
TSX 0 0; 11; 17
OMXS30 0; 1; 4 0; 1; 4
FTSEMIB 0; 13 0; 13
BUX 0; 3; 12 0; 3
ATX 0 0
RTS 0 0; 4; 14
SAX – 0; 12
OMXT 0 0
PFTS 0 0; 9
LUXX 0 0
SOFIX 0; 9 0; 2; 9; 7
OMXV 3 0; 16
TA25 0; 4; 6 0
USD 0 5; 9; 12; 17
GBP 0; 2; 4 2; 8
CAD 0 5; 12; 
CZK 0 0; 5
SEK 0 6
HUF – 5
EUR 0; 4; 9 0; 5

Ź r ó d ł o: obliczenia własne w GRETL.

W tej metodzie eliminacji zmiennych uwzględnione zostały opóźnienia cza-
sowe zmiennych i waluty. Po raz kolejny transformacja filtrem HP doprowadziła 
do uwzględnienia większej liczby zmiennych niż w przypadku pierwszych różnic. 
Zgodność wystąpiła jedynie w przypadku indeksów PX, FTSE100, TSX i RTS 
bez opóźnień czasowych. Użycie filtru HP zwiększyło wprawdzie poziom sko-
rygowanego R-kwadrat, jednakże model charakteryzuje się autokorelacją reszt 
i współliniowością zmiennych. Z kolei dla szeregów stanowiących pierwsze róż-
nice zmiennych reszty modelu nie miały rozkładu normalnego. 
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Tabela 11. Zmienne istotne statystycznie uzyskane metodą regresji a posteriori w szeregach 
09.1996-04.2013

Pierwsze różnice HP

N = 189, α = 0,1 i 0,05 N = 183, α = 0,1 i 0,05

zmienna współczynnik poziom  
istotności zmienna współczynnik poziom  

istotności

d_px_dyn
d_px_dyn_5
d_ftse100_dyn
d_sp500_dyn_3
d_tsx_dyn
d_omxs30_dyn
d_rts_dyn
d_gbp_dyn_2
d_gbp_dyn_4
d_cad_dyn

0,370087
–0,119500
0,343469
0,170098
0,250743
0,196669
0,0366992
0,187974
0,194126

–0,434166

***
***
***
***
***
**
**
**
**
**

hp_px_dyn 
hp_ftse100_dyn
hp_ftse100_11 
hp_sp500_dyn 
hp_sp500_d_11 
hp_sp500_d_17
hp_cac40_dy_8
hp_dax_dyn 
hp_dax_dyn_8
hp_dax_dyn_15
hp_ibex35__11
hp_tsx_dyn 
hp_rts_dyn 
hp_sax_dyn
hp_gbp_dyn_8
hp_cad_dyn_12 
hp_sek_dyn_4 
hp_sek_dyn_6 

0,346471
0,379764
0,892639
0,329271

–0,302391
0,180617
0,570121
0,304742

–0,616377
–0,142273
–0,291292
–0,342850
0,124906

–0,165599
–0,181734
0,208739
0,209202
0,297890

***
**
***
**
**
**
***
***
***
***
***
***
***
***
**
***
**
***

** – poziom istotności 5%, *** – poziom istotności 1%.
Gwiazdką (*) w programie GRETL oznaczono empiryczny poziom istotności p (p–value) zwany prawdo-

podobieństwem testowym. Zob. T. Kufel, Ekonometria. Rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem programu 
GRETL, wyd. 3 zm., WN PWN, Warszawa 2011, s. 47.

Ź r ó d ł o: obliczenia własne w GRETL.

Tabela 12. Podstawowe statystyki w modelu regresji metodą a posteriori w szeregach  
09.1996-04.2013

Pierwsze różnice HP
N = 189, α = 0,1 i 0,05 N = 183, α = 0,1 i 0,05

Błąd standardowy reszt 0,048220 0,054073
Skorygowany R-kwadrat 0,743211 0,947446
Postać liniowa tak tak
DW 1,996998 1,244495
Jednorodność reszt tak tak
Normalność reszt nie tak
AIC –598,1262 –527,0209
HQC –582,3665 –497,0987
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Pierwsze różnice HP
N = 189, α = 0,1 i 0,05 N = 183, α = 0,1 i 0,05

BIC –559,2253 –453,2027
Logarytm wiarygodności 311,0631 286,5104
F F(11, 177) 50,46525 F(22, 160) 150,1422
Autokorelacja składnika losowego tak tak
Współliniowość nie tak

Ź r ó d ł o: obliczenia własne w GRETL.

Tabela 13. Zmienne istotne statystycznie uzyskane metodą regresji a posteriori w szeregach  
11.2002-04.2013

Pierwsze różnice HP

N = 112, α = 0,05 N = 109, α = 0,1

zmienna współczynnik poziom  
istotności zmienna współczynnik poziom  

istotności

d_sp500_dyn
d_cac40_dy_13
d_dax_dyn
d_dax_dyn_4
d_ftsemib_dyn
d_ftsemib__13
d_atx_dyn
d_rts_dyn
d_sofix_dyn
d_sofix_dyn_9
d_omxv_dyn_3
d_ta25_dyn_6
d_gbp_dyn_2
d_cad_dyn

0,456868
–0,385082
0,335378
0,109690

–0,229518
0,257251
0,276701
0,0711617
0,0817806

–0,0612622
0,0556125

–0,0837691
0,331394

–0,197194

***
***
***
***
***
***
***
***
**
**
***
**
***
**

hp_cac40_d_12
hp_dax_dyn
hp_dax_dyn_7
hp_aex_dyn
hp_ibex35_d_2
hp_tsx_dyn_11
hp_omxs30_d_4
hp_ftsemib_dyn
hp_rts_dyn
hp_rts_dyn_14
hp_sax_dyn
hp_pfts_dyn
hp_luxx_dyn
hp_sofix_dyn
hp_sofix_dy_2
hp_sofix_dy_9
hp_sofix_d_17
hp_usd_dyn_9
hp_usd_dyn_12
hp_gbp_dyn_2
hp_gbp_dyn_8
hp_cad_dyn_12
hp_czk_dyn
hp_czk_dyn_5
hp_sek_dyn_6
hp_huf_dyn_5
hp_eur_dyn_5

–0,216953
0,433284

–0,136998
–0,364218
0,167471
0,228569
0,332127

–0,177443
0,0954157
0,0579637

–0,0527105
–0,0461782
0,610720
0,142453

–0,116352
–0,116122
–0,0344752
0,137363

–0,536276
0,189711

–0,209483
0,418998

–0,396296
0,750586

–0,268475
0,603156

–0,570976

***
***
***
***
***
***
***
**
***
***
**
***
***
***
***
***
**
**
***
***
**
***
***
***
***
***
***

** – poziom istotności 5%, *** – poziom istotności 1%.

Ź r ó d ł o: obliczenia własne w GRETL.

cd. tab. 12
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Tabela 14. Podstawowe statystyki w modelu regresji metodą a posteriori w szeregach  
11.2002-04.2013

Pierwsze różnice HP
N = 112, α = 0,05 N = 109, α = 0,1

Błąd standardowy reszt 0,032281 0,023868
Skorygowany R-kwadrat 0,879434 0,990743
Postać liniowa tak tak
DW 1,709864 2,303368
Jednorodność reszt tak tak
Normalność reszt tak tak
AIC –437,3159 –477,1598
HQC –420,7712 –438,9594
BIC –396,5384 –382,9627
Logarytm wiarygodności 233,6580 273,5799
F F(14, 97) 58,83247 F(34, 74) 340,9682
Autokorelacja składnika losowego tak tak
Współliniowość nie bardzo duża

Ź r ó d ł o: obliczenia własne w GRETL.

Transformacja filtrem HP doprowadziła do uwzględnienia większej liczby 
zmiennych niż w przypadku pierwszych różnic, co przełożyło się na zwiększe-
nie poziomu dopasowania, mierzonego poziomem skorygowanego R-kwadrat, 
ale i na wystąpienie znacznej współliniowości zmiennych objaśniających. Zgod-
ność wystąpiła jedynie w przypadku indeksów: DAX, FTSEMIB, RTS, SOFIX, 
 SOFIX_9 i waluty: GBP_2. W przypadku pozostałych zmiennych trudno ziden-
tyfikować podobieństwa. 

6. Porównanie wyników badań analizy regresji 
z uwzględnieniem wybranych metod eliminacji zmiennych

W celu porównania wyników uzyskanych badań wzięto pod uwagę indek-
sy bez uwzględniania ich opóźnień czasowych, gdyż w analizie czynnikowej nie 
brano ich pod uwagę. Podano zmienne, które w przypadku regresji zmiennych 
wyznaczonych przez analizę czynnikową pojawiły się przynajmniej raz, uwzględ-
niając wszystkie poprzednio brane pod uwagę rodzaje regresji (zob. tab. 15-16).
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Tabela 15. Zestawienie zmiennych istotnych statystycznie przeprowadzonych analiz w szeregach 
09.1996-04.2013

Rodzaje analizy Pierwsze różnice Filtr HP
Analiza regresji zmiennych na podstawie wyników 
analizy czynnikowej 

FTSE100
TSX

OMXS30
ATX

PX
SP500

OMXS30

Analiza regresji a posteriori PX
FTSE100

SP500
TSX

OMXS30
RTS
GBP
CAD

PX
FTSE100

SP500
CAC40
DAX

IBEX35
TSX
RTS
SAX
GBP
CAD
SEK

Ź r ó d ł o: opracowanie własne.

Analiza regresji w modelu zawierającym WIG i wybrane w trakcie analizy 
czynnikowej zmienne charakteryzowała się ograniczonym, w relacji do selek-
cji metodą a posteriori, zestawem zmiennych istotnych. Mimo to dla szeregów 
09.1996-04.2013 istnieje pewna zgodność w zakresie uzyskanych wyników. Po-
ważnym problemem jest w tym przypadku nie tyle różnica wyników pomiędzy 
metodami regresji, ile wpływ zastosowanej metody filtracji na uzyskane wyniki. 
W tej kwestii pojawiają się znaczne rozbieżności w wynikach. Brak jest wspól-
nych zmiennych istotnych, które pojawiły się w różnych sposobach filtracji i róż-
nych metodach analizy regresji. 

W wynikach analizy szeregów rozpoczynających się w listopadzie 2002 r. 
(zob. tab. 16) powstają poważne różnice zarówno w zakresie rodzaju analizy re-
gresji, jak i zastosowanego filtra. W przypadku szeregów stanowiących pierwsze 
różnice brak jest elementów wspólnych między wynikami różnych regresji.

Biorąc pod uwagę różne metody filtracji oraz zmienne – pierwsze różnice 
i HP – wyniki analizy pokrywają się, w przypadku zmiennych opartych na anali-
zie czynnikowej tylko co do indeksu OMXS30. W większym natomiast stopniu 
wyniki analizy pokrywają się w metodzie regresji a posteriori (CAC40, DAX, 
FTSEMIB, RTS, SOFIX, GBP, CAD). Zaobserwowany większy zakres podo-
bieństwa między różnymi metodami analizy regresji w przypadku zastosowania 
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filtra HP jest spowodowany najprawdopodobniej zjawiskiem współliniowości 
zmiennych, które miało miejsce w przypadku każdej z analiz17. 

17 W związku z tak dużymi rozbieżnościami dokonano jeszcze jednego rodzaju analizy – anali-
zy czynnikowej z uwzględnieniem opóźnień, które stanowiły podstawę do dokonania regresji a po-
steriori (zob. pkt 5), znajdujących się w tabelach 9-10. Nie udało się przeprowadzić analizy czynni-
kowej zmiennych opóźnionych czasowo przefiltrowanych filtrem HP z powodu źle uwarunkowanej 
macierzy korelacji. Spowodowane jest to bardzo wysokim poziomem współliniowości wszystkich 
zmiennych HP, który to uwidocznił się podczas analizy regresji a posteriori we wszystkich szere-
gach czasowych (podobne analizy zostały przeprowadzone wstępnie także z użyciem filtru Butter-
wortha dla analizowanych szeregów i w analizie regresji testy potwierdziły bardzo wysoki stopień 
współliniowości zmiennych – VIF wynosił w przypadku niektórych powyżej 1000). W przeprowa-
dzonych analizach wyodrębniły się dwie prawidłowości:

Tabela 16. Zestawienie zmiennych istotnych statystycznie przeprowadzonych analiz w szeregach  
11.2002-04.2013

Rodzaj analizy Pierwsze różnice Filtr HP
Analiza regresji zmiennych z faktorów bez opóźnień PX

TSX
OMXS30

FTSE100
DAX

IBEX35
OMXS30

BUX
RTS

SOFIX
TA25

OMXT
Analiza regresji a posteriori SP500

CAC40
DAX

FTSEMIB
ATX
RTS

SOFIX
OMXV
TA25
GBP
CAD

CAC40
DAX
AEX

IBEX35
TSX

OMXS30
FTSEMIB

RTS
SAX
PFTS
LUXX
SOFIX
USD
GBP
CAD
CZK
SEK
HUF
EUR

Ź r ó d ł o: opracowanie własne.
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7. Wnioski

Wnioski z przeprowadzonych badań dotyczą trzech obszarów: wpływu me-
tody filtrowania, wpływu metody redukcji zmiennych na parametry współzależ-
ności procesów oraz wyników uzyskanych na podstawie przyjętej metodologii. 

Na podstawie wyników badań można jednoznacznie stwierdzić, iż bardzo 
duży wpływ na wyniki analizy regresji ma wybór metody filtrowania danych. 
Wyniki uzyskane dzięki użyciu filtra HP uwzględniają większą liczbę zmien-
nych i charakteryzują się lepszym dopasowaniem mierzonym poziomem skory-
gowanego R-kwadrat, jednakże mechaniczny sposób wyodrębniania składnika 
cyklicznego (wygładzenie szeregu) powoduje zwiększenie podobieństwa mię-
dzy szeregami czasowymi i powstanie cykli pozornych, które przekładają się 
na występowanie problemu współliniowości procesów. Dlatego bardziej zasadne 
wydaje się w tym konkretnym przypadku zastosowanie zmiennych stanowiących 
pierwsze różnice18.

Biorąc pod uwagę wpływ metody redukcji zmiennych, stwierdzić można, iż 
analiza czynnikowa przyczynia się do zredukowania ich liczby i pozwala wy-
odrębnić strukturę badanej zbiorowości, czego dowodem jest każdorazowe roz-
dzielenie do osobnych składowych indeksów giełdowych i kursów walut oraz 
opóźnień czasowych analizowanych zmiennych. Jednakże taki sposób redukcji 
nie wydaje się odpowiedni w przypadku szeregów zawierających dane finan-
sowe. Rozdzielenie zmiennych do nieskorelowanych czynników jest wynikiem 
arbitralnych decyzji dotyczących liczby czynników, a także uwzględnienia kie-
runku, a nie siły oddziaływania analizowanego zjawiska, co ma znaczenie przy 
badaniach koniunkturalnych. Ponadto spada znaczenie zmiennych w miarę prze-
suwania ich do dalszych faktorów, gdyż zjawisko to wymusza zastosowanie wag 
w przypadku użycia wyodrębnionych czynników w analizie regresji. Reasumu-
jąc, analiza czynnikowa nie stanowi odpowiedniej metody eliminacji zmiennych 
w przypadku danych finansowych opóźnionych czasowo i w przypadku badania 
koniunktury na wybranym obszarze rynku. 

1. Dla zmiennych pierwszych różnic zmiana liczby wyodrębnionych czynników nie miała 
wpływu na skład pierwszego faktora. W przypadku zmiennych uzyskanych za pomocą filtru HP ta 
zasada nie obowiązywała.

2. Zwiększenie liczby faktorów spowodowało pogrupowanie zmiennych według opóźnienia 
w czasie, na przykład w szeregach 2002-2013 dla pierwszych różnic w pierwszym czynniku zna-
lazły się zmienne bez opóźnień, w trzecim czynniku zmienne opóźnione o 13 miesięcy, w czwar-
tym o 4 miesiące. W przypadku szeregów czasowych zmiennych pierwszych różnic, wprowadzenie 
zmiennych opóźnionych nie miało żadnego wpływu na wyniki analizy czynnikowej, dla szeregów 
przekształconych filtrem HP wyniki analizy regresji dla zmiennych opóźnionych były identyczne 
jak w pkt 5.

18 Por. Z. Wośko, op. cit., s. 87-96.
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Zastosowanie różnicowania zmiennych i analizy czynnikowej jako metody 
redukcji wskazuje na silne związki giełdy polskiej z giełdą kanadyjską i szwedzką 
w każdym szeregu oraz giełd z grupy CEESEG19. W szeregach rozpoczynających 
się od listopada 2002 r., mimo uwzględnienia większej liczby zmiennych obja-
śniających, liczba istotnych zmiennych była mniejsza. Różnicowanie zmiennych 
wraz z zastosowaniem selekcji a posteriori wskazuje na inny zestaw zmiennych 
objaśniających. Jest on większy ze względu na metodę eliminacji. Zmiennymi 
wspólnymi są jedynie indeksy SP500, RTS oraz indeks jednej z giełd CEESEG, 
według schematu przedstawionego przy różnicowaniu z zastosowaniem analizy 
czynnikowej, jeden z indeksów giełd należących do LSE GROUP20 i kursy walut: 
GBP i CAD. 

Wyniki uzyskane dzięki zastosowaniu filtra HP, a następnie analizy czynniko-
wej jako metody redukcji zmiennych, również nie dostarczają spójnych informa-
cji dotyczących związków pomiędzy indeksem WIG a pozostałymi. Jedynym ele-
mentem wspólnym jest indeks giełdy szwedzkiej. Z kolei zastosowanie selekcji 
a posteriori dla tych zmiennych wskazuje na związki pomiędzy indeksem WIG 
a indeksami grupy CEESEG, LSE/BME, NYSE Euronext i NASDAQ OMX, czy-
li najważniejszymi graczami na światowym rynku finansowym. 

Przeprowadzona analiza regresji nie prezentuje informacji o związkach przy-
czynowo-skutkowych między indeksami. Wyniki świadczą jedynie o podobnym 
przebiegu wybranych wskaźników finansowych. Istnieją ogniwa pośrednie w pro-
cesie przekazywania impulsów między indeksami, których występowanie może 
wpływać na wyniki badań21, jednakże z uwagi na ograniczony zakres pracy nie 
stanowiły one przedmiotu analizy.

19 W szeregach rozpoczynających się od 09.1996 jako zmienną istotną uznano indeks giełdy 
wiedeńskiej, w szeregach krótszych – indeks giełdy praskiej. Zjawisko to można wytłumaczyć po-
ziomem dojrzałości danego rynku finansowego. Giełdy czeska i austriacka są mocno ze sobą zwią-
zane, ale z uwagi na krótki okres funkcjonowania praskiego parkietu występowały na nim znaczne 
wahania notowań, które ustabilizowały się z czasem, w miarę rozwoju rynku i wzrostu poziomu 
doświadczenia inwestorów. Stąd w pierwszym okresie silniejszy wpływ indeksu ATX, a w dalszych 
latach indeksu PX, który tak jak WIG zaliczany jest do wskaźników reprezentujących rynki wscho-
dzące. Dodatkowo w szeregach 09.1996-04.2013 pojawił się wśród istotnych indeks FTSE100.

20 W tym przypadku schemat podobny jak dla giełd CEESEG: FTSE100 pojawia się w szere-
gach dłuższych, a FTSEMIB w szeregach krótszych.

21 A. Kodym, Wpływ kryzysu na giełdzie amerykańskiej w latach 2007-2009 na kształtowanie 
się indeksów giełdowych wybranych rynków wschodzących Europy Środkowowschodniej – Polski 
i Węgier. Rynek finansowy w badaniach ilościowych, red. W. Przybylska-Kapuścińska, CeDeWu Sp. 
z o.o., Warszawa 2011 s. 97-115.
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Zakończenie

Trudno dokonać jednoznacznej interpretacji uzyskanych wyników, gdyż 
wpływa na nie wybór metody filtracji i eliminacji zmiennych. Brak wyraźnego 
związku WIG z jednym, wybranym, indeksem świadczyć może jedynie o proce-
sie ewolucji omawianych giełd światowych oraz o zmianach architektury mię-
dzynarodowego systemu finansowego, które to powodują zmiany przekazywania 
impulsów między ogniwami systemu. Podkreślić należy, iż omawiane procesy 
stanowią niewielki wycinek zjawisk, zaliczanych do międzynarodowych uwa-
runkowań koniunktury giełdowej. Ten ograniczony wybór może stanowić jednak 
podstawę do dalszych badań w tej materii i powiększania zestawu zmiennych. 
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An attempt to econometrical  identification  
of the international determinants of stock market situation in Poland 

in the years 1996-2013

Summary. The article is an attempt to combine two methods of reduction: factor analysis and 
selection a posteriori. The subject of the study is the relation between selected financial indicators 
and the WIG index. The main objective of the study is to verify the usefulness of factor analysis as 
a method of reduction of variables including the influence of filter method on the results of the analy-
sis. The results of the regression analysis, in which variables were chosen by a posteriori method, 
were taken as a reference mark.

Key words: Hodrick–Prescott filter, regression analysis, selection a posteriori, factor analysis, 
stock inidices
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Streszczenie. W artykule zastosowano metody głównych składowych. Były dwa cele. Po 
pierwsze, autorzy chcieli zaproponować tzw. bioindykator, po drugie, zbadali zależność między 
emisją zanieczyszczeń a przyrostem radialnym drzew.

Słowa kluczowe: zanieczyszczenie powietrza, dendrochronologia, słoje drzew, bioindykator, 
przyrost radialny, emisja

Wstęp

Celem artykułu jest znalezienie związków między emisją zanieczyszczeń 
a średnią przyrostów rocznych słojów drzew. Bardzo bogata literatura z zakresu 
dendrochronologii wskazuje w sposób głównie opisowy na istnienie takich związ-
ków. W niniejszym opracowaniu autorzy podjęli wstępną próbę analizy zależno-
ści kształtowania się przyrostów rocznych drzew wzrastających na wschodnich 
stokach góry Chełmiec (Góry Wałbrzyskie) od zanieczyszczeń powietrza emi-
towanych w Wałbrzychu w latach największej prosperity II sektora gospodarki. 
Problem skażenia atmosfery w Wałbrzychu na skutek ekspansywnej działalności 
zakładów elektrociepłowniczych i koksowniczych, opierających swoją działal-
ność na wydobywanym na miejscu silnie zasiarczonym węglu, był szczególnie 
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doniosły i stanowił przedmiot wielu opracowań1. Autorzy ci wskazywali wpraw-
dzie na szkody wyrządzone przyrodzie żywej, dotychczas brakowało jednak pra-
cy, która w całości poświęcona byłaby ilościowemu ujęciu tego problemu. Nowe 
perspektywy w tym zakresie otwierają zaawansowane analizy statystyczne, tak 
rzadko stosowane w publikacjach z zakresu dendrochronologicznego zapisu 
zmian jakości powietrza przedstawianych przez polskich autorów. W studiach za-
granicznych2, metody statystyczne są coraz częściej stosowane. Pomimo faktu, 
że naczelnym narzędziem jest analiza prostej regresji liniowej, autorzy uzyskują 
bardzo ciekawe, przekonujące i, co najważniejsze, obiektywne wyniki swoich ba-
dań. W tej pracy podjęte zostały wysiłki, aby: (i) określić, w jakim stopniu sze-
rokość słojów przyrostów rocznych w latach największej emisji zanieczyszczeń 
w Wałbrzychu jest wyjaśniana przez zanieczyszczenia powietrza; (ii) stwierdzić, 
który z emitowanych w mieście związków chemicznych w największym stopniu 
warunkował widoczną redukcję przyrostów radialnych; (iii) wskazać, jak cennym 
narzędziem w badaniach dendrochronologicznych może być analiza głównych 
składowych, obok analizy regresji. W badaniach analizowano wpływ czterech 
związków chemicznych: dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, tlenku węgla oraz 
grupy związków określonych jako „inne”. Przyczyną dobrania tych substancji był 
fakt, że to właśnie one były emitowane w Wałbrzychu w latach 1975-2000 w naj-
większych ilościach3. Co więcej, z licznych opracowań wynika, że dwutlenek 
siarki i dwutlenek azotu w sposób szczególnie negatywny oddziałują na rośliny4. 
Bardzo ważny jest również cel ekonomiczny. Dane o przyrostach rocznych są 
obiektywne i dla dendrologów stosunkowo łatwe do zmierzenia. Poszukując bio-
indykatora, można się nimi posłużyć zamiast często obarczonych błędem danymi 
o emisji zanieczyszczeń. Badania przeprowadzone w tym artykule wskazują na 
taką możliwość, choć pełny z punktu widzenia dendrochronologów model powi-
nien zawierać również dane klimatyczne, co zostało tu pominięte.

1 E. Jońca, Geograficzno-przyrodnicze warunki rozwoju i zagadnienie ochrony środowiska 
miasta Wałbrzycha, „Przegląd Geograficzny” 1985, nr 57 (1-2), s. 73-94.

2 J. Wójcik, Przemiany wybranych komponentów środowiska przyrodniczego rejonu wałbrzy-
skiego w latach 1975-2000, w warunkach antropopresji, ze szczególnym uwzględnieniem wpływu 
przemysłu, „Rozprawy Naukowe Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego” 21, Uniwersytet 
Wrocławski, Wrocław 2011.

P. Jadczyk, Przyczyny zniszczenia zachodniosudeckich lasów. Pielgrzymy, Informator Krajo-
znawczy, SKPS, Wrocław 1999, s. 75-89.

3 A. Zielski, M. Krąpiec, Dendrochronologia, WN PWN, Warszawa 2009.
4 D. Smith, D. Lewis, Dendrochronology, „Encyclopedia of Quaternary Sciences” 2007, nr 2, 

s. 459-465.
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1. Metoda dendrochronologiczna i jej zastosowania – 
wprowadzenie teoretyczne

Dendrochronologia to nauka zajmująca się datowaniem słojów przyrostów 
rocznych. Wykorzystuje ona unikalną właściwość roślin drzewiastych, takich 
jak drzewa czy krzewinki, do produkcji dokładnie jednego przyrostu radialnego 
w danym roku. Granice pomiędzy poszczególnymi słojami przyrostów rocznych 
drzew wzrastających w strefie klimatów cechujących się sezonowością mogą 
być z łatwością zidentyfikowane, z uwagi na anatomiczne zróżnicowanie ko-
mórek produkowanych w ciągu roku. Aktywność podziałów komórek kambium 
waskularnego objawia się w okresie wiosna-lato, a więc w trakcie tzw. sezonu 
wegetacyjnego. Drewno produkowane w pierwszych tygodniach roku cechują 
jednak inne charakterystyki aniżeli drewno wytwarzane latem czy wczesną je-
sienią. Drewno wczesne (wiosenne) zbudowane jest z dużych, cienkościennych 
komórek – cewek w przypadku drzew iglastych oraz naczyń w przypadku drzew 
liściastych. Taka ich budowa związana jest ze spełnianą w tym czasie funkcją, ich 
zadaniem jest bowiem przewodzenie substancji pokarmowych5. Nadrzędną rolą 
drewna późnego (letniego) jest natomiast wzmacnianie i ochrona drzewa przed 
uszkodzeniami, w związku z czym komórki są znacznie mniejsze i mają gru-
be ściany komórkowe. Tak znaczne różnice pomiędzy oboma rodzajami drewna 
sprawiają, że pomiędzy poszczególnymi przyrostami rocznymi rysuje się szcze-
gólnie wyraźna granica, w przypadku drzew iglastych doskonale widoczna tak-
że na poziomie makroskopowym (drewno wczesne jest jasne, późne natomiast 
ciemne). W efekcie znając rok, w którym wyprodukowany został ostatni, najbar-
dziej zewnętrzny przyrost roczny, jesteśmy w stanie precyzyjnie przypisać lata 
kalendarzowe także tym wcześniejszym. Trzeba w tym miejscu podkreślić, że na 
przestrzeni życia każdego drzewa zdarzają się sporadycznie sytuacje, gdy w ciągu 
roku, z różnych powodów, produkowany jest jeszcze jeden, dodatkowy przyrost 
(nazywany fałszywym) lub nie zostaje w ogóle wyprodukowany (tzw. brakujący 
przyrost). Zjawisko to nie jest jednak kluczowe dla niniejszej pracy i nie zmienia 
faktu, że metoda dendrochronologiczna jest powszechnie postrzegana jako naj-
dokładniejsza technika datowania stosowana w naukach o Ziemi6. Powszechne 
zastosowanie metody dendrochronologicznej w badaniach z zakresu szeroko ro-
zumianej ekologii wynika z tego, że drzewa w swoich sekwencjach przyrostów 

5 I. Malik, Dendrochronologiczny zapis współczesnych procesów rzeźbotwórczych kształtują-
cych stoki i doliny rzeczne wybranych stref krajobrazowych Europy Środkowej, Wyd. Uniwersytetu 
Śląskiego, Katowice 2008.

6 H. Gärtner, Glacial landforms, tree rings: dendrogeomorphology, „Encyclopedia of Quater-
nary Sciences” 2007, nr 2, s. 979-988.
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rocznych niosą informację o stanie i zmianach w środowisku przyrodniczym7. Na 
przestrzeni lat setkami prac udowodniono, że na ostateczną szerokość przyrostu 
rocznego wpływ ma nie tylko ekspresja cech genetycznych danego drzewa, ale 
również, a może przede wszystkim, szereg czynników zewnętrznych8. Z tego też 
względu Eckstein9 za Stravinskiene 10 i in., określił słoje przyrostów radialnych 
jako „repozytoria informacji o zjawiskach zachodzących w środowisku”. Gene-
ralnie rzecz biorąc, szerokie słoje przyrostów radialnych identyfikujemy w latach 
korzystnych dla wzrostu drzewa, wąskie natomiast są charakterystyczne dla lat 
niesprzyjających. Choć Zielski i Krąpiec11 słusznie wskazują, że szerokość słoja 
jest w głównej mierze wynikiem warunków pogodowych panujących w danym 
roku, nie można zapomnieć o innych składowych. Wśród czynników egzogenicz-
nych warunkujących szerokość przyrostu rocznego Hirano i Morimoto12 umiesz-
czają takie uwarunkowania, jak klimat, typ gleb, lokalną topografię, katastrofy 
naturalne, ataki insektów, konkurencję międzyosobniczą, stosowanie nawozów 
i pestycydów, prowadzenie gospodarki leśnej związanej z wyrębem drzew czy, 
będące przedmiotem niniejszej pracy, oddziaływanie zanieczyszczeń powietrza. 
W literaturze bardzo silnie eksploruje się także dendrochronologiczny zapis zda-
rzeń geomorfologicznych, a subdyscyplina zajmująca się tym tematem otrzymała 
nawet osobną nazwę – dendrogeomorfologia13 .

2. Wykorzystanie metody dendrochronologicznej  
w badaniach zmian jakości powietrza

Zaprezentowany krótki przegląd zjawisk, które znajdują swoje odwzorowanie 
w słojach przyrostów rocznych, miał posłużyć ukazaniu szczególnej roli drzew 
w badaniach środowiska przyrodniczego. W świetle przedstawionych informacji 

 7 Ibidem.
 8 D. Smith, D. Lewis, Dendrochronology, „Encyclopedia of Quaternary Sciences” 2007, nr 2, 

s. 459-465; A. Zielski, M. Krąpiec, op. cit.
 9 D. Eckstein, Quantitative assessment of past environmental changes, w: Methods of Dendro-

chronology. Application in the Environmental Sciences, red. E.R. Cook, L.A. Kairiukstis, Kluwer 
Academic Publishers, Dordrecht 1990, s. 220-223.

10 V. Stravinskiene, E. Bartkevicius, E. Plausinyte, Dendrochronological research of Scots pine 
(Pinus sylvestris L.) radial growth in vicinity of industrial pollution, „Dendrochronologia” 2013, 
nr 31, s. 179-186.

11 A. Zielski, M. Krąpiec, op. cit.
12 T. Hirano, K. Morimoto, Growth reduction of the Japanese black pine corresponding to an 

air pollution episode, „Environmental Pollution” 1999, nr 106, s. 5-12.
13 J. Alestalo, Dendrochronological interpretation of geomorphic processes, „Fennia” 1971,  

nr 105.
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oczywiste staje się, że dane, które ze sobą niosą, mogą mieć wybitną wartość apli-
kacyjną. Jednym z najbardziej jaskrawych przykładów możliwości stosowania 
przyrostów rocznych dla celów praktycznych jest ich wykorzystanie w analizach 
zmian jakości powietrza na danym terenie. Dowiedziono, że znaczne stężenie 
w powietrzu pewnych substancji chemicznych, takich jak dwutlenek siarki, tlenki 
azotu, a także wiele innych, negatywnie oddziałuje na drzewa14. Fizjologiczny 
mechanizm oddziaływania poszczególnych związków chemicznych jest niezwy-
kle skomplikowany, a jego badanie stanowi wyzwanie przede wszystkim dla bio-
logów i biochemików, w mniejszym stopniu dla dendrochronologów. Na potrzeby 
tej pracy tylko warto odnotować, że negatywnych skutków ekspozycji na zanie-
czyszczenia powietrza upatruje się na przykład w postaci zaburzeń kluczowego 
dla roślin procesu fotosyntezy15. Jadczyk wspomina także o problemach z proce-
sem transpiracji. Na wyższym poziomie organizacji biologicznej ujawniają się pa-
tologiczne zmiany w morfologii igieł, liści oraz wosków epikutikularnych16. Stra-
vinskiene i in.17 zwracają ponadto uwagę, że odkładające się w glebie pochodne 
dwutlenku siarki mogą powodować zaburzenie prawidłowego wzrostu korzeni. 
Destrukcja włośników korzeni powoduje z kolei znaczne utrudnienia w możliwo-
ściach poboru wody i substancji odżywczych. Wszystkie przedstawione zjawiska 
prowadzą w prostej linii do spowolnienia bądź nawet całkowitego zahamowania 
wzrostu roślin. Ekspresją tego są silnie zredukowane bądź brakujące przyrosty 
roczne. Analizując przedstawione na wykresie sekwencje przyrostów rocznych 
poszczególnych osobników, możemy więc wnosić o sile i czasie oddziaływania 
danego czynnika zanieczyszczającego18. Sprawia to, że przyrosty roczne może-
my uznawać za dobry bioindykator, co w swoich pracach podkreślali m.in. Nöjd 
i Reams19, Smith20 czy Stravinskiene i in.21 Nöjd i Reams22 zwrócili uwagę, że 
do korzyści płynących z ich stosowania zalicza się przede wszystkim obiektyw-
ność technik pomiarowych oraz możliwość zbadania zjawiska w bardzo długim 
interwale czasowym. Autorzy ci stwierdzili ponadto, że analiza przyrostów rocz-
nych umożliwia komparatywną analizę danych ekonomicznych i biologicznych, 

14 A. Bytnerowicz, Physiological Aspects of Air Pollution Stress in Forests, „Phyton” (Horn) 
1996, nr 36, s. 15-22.

15 E.K. Sutherland, B. Martin, Growth response of Pseudotsuga menziesii to air pollution from 
copper smelting, „Canadian Journal of Forest Research” 1990, nr 20 (7), s. 1020-1030.

16 P. Jadczyk, Przyczyny zniszczenia zachodniosudeckich lasów, Pielgrzymy, Informator Krajo-
znawczy, SKPS, Wrocław 1999, s. 75-89.

17 V. Stravinskiene, E. Bartkevicius, E. Plausinyte, op. cit.
18 A. Zielski, M. Krąpiec, op. cit.
19 P. Nöjd, G.A. Reams, Growth variation of Scots pine across a pollution gradient on the Kola 

Peninsula, „Russia. Environmental Pollution” 1996, nr 93 (3), s. 313-325.
20 D. Smith, D. Lewis, op. cit.
21 V. Stravinskiene, E. Bartkevicius, E. Plausinyte, op. cit.
22 P. Nöjd, G.A. Reams, op. cit.
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co w dalszej kolejności, w przypadku szczególnie negatywnego obrazu rzeczy-
wistości, może być przyczynkiem do prowadzenia bieżących, bardziej precyzyj-
nych pomiarów kontrolnych. W ostatnich studiach Malik23 i in. udowodnili, że 
przyrosty roczne mogą spełniać nie tylko funkcję wskaźnikową, ale nawet pre-
dykcyjną – wyniki ich badań wskazują bowiem, że redukcja przyrostów rocz-
nych wyprzedza o kilka lat wzrost śmiertelności niemowląt oraz zachorowalności 
na raka. W świetle przedstawionych informacji nie zaskakuje fakt, że badaniu 
dendrochronologicznego zapisu zmian jakości powietrza poświęcono na całym 
świecie wiele doskonałych prac, wśród których wymienić należy m.in. studia 
Ashby’ego i  Frittsa24 , Nasha i in.25, Sutherlanda i Martina26, Hirano i Morimoto27, 
Juknysa i in.28 , Danek29 czy Malika i in.30 

3. Prezentacja danych

Na potrzeby niniejszego opracowania pobrano próby dendrochronologicz-
ne z trzech stanowisk badawczych. Dwa z nich ulokowano w obrębie wzniesień 
Chełmca (stanowisko DCH) i Ptasiej Kopy (stanowisko DPK), znajdujących się 
w bezpośrednim pobliżu dawniej uprzemysłowionej południowej i południowo-
-zachodniej części Wałbrzycha. Drzewostany tam wzrastające przez kilkadziesiąt 
lat były narażone na działanie silnie zanieczyszczonych mas powietrza, emito-
wanych w pobliskich koksowniach i elektrociepłowniach. Trzeci poligon badaw-
czy spełniał funkcję stanowiska referencyjnego – został założony na północnych  
 

23 I. Malik, op. cit.
24 W. C. Ashby, H. C. Fritts, Tree growth, air pollution, and climate near LaPorte, „Ind. Bulletin 

American Meteorological Society” 1972, nr 53 (3), s. 246-251.
25 T. H. Nash, H. C. Fritts, M. A. Stokes, A technique for examining nonclimatic variation in 

widths of annual tree rings with special reference to air pollution, „Tree-Ring Bulletin” 1975, nr 35, 
s. 15-24.

26 E. K. Sutherland, B. Martin, op. cit.
27 T. Hirano, K. Morimoto, op. cit.
28 R. Juknys, V. Stravinskiene, J. Vencloviene, Tree-ring analysis for the assessment of anth-

ropogenic changes and trends, „Environmental Monitoring and Assessment” 2002, nr 77, s. 81-97.
29 M. Danek, The Influence of Industry on Scots Pine Stands in the South-eastern Part of the 

Silesia-Krakow Upland (Poland) on the Basis of Dendrochronological Analysis, „Water Air Soil 
Pollution” 2007, nr 185, s. 265-277.

30 I. Malik, M. Danek, E. Marchwińska-Wyrwał, T. Danek, M. Wistuba, M. Krąpiec, Scots Pine 
(Pinus sylvestris L.) Growth Suppression and Adverse Effects on Human Health Due to Air Pollution 
in the Upper Silesian Industrial District (USID), „Southern Poland. Water Air Soil Pullution” 2012,  
nr 223, s. 3345-3364.
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 stokach góry Kościelec (Góry Kamienne) i był oddalony od przemysłowego cen-
trum Wałbrzycha o ok. 11 km. Znaczna odległość od miasta, a także odizolowanie 
barierą orograficzną Rybnickiego Grzbietu pozwoliły z dużą dozą prawdopodo-
bieństwa założyć, że stanowisko to nie zostało obciążone wpływem zanieczysz-
czeń emitowanych w Wałbrzychu. Jako takie stanowiło dobre odniesienie dla wy-
ników uzyskanych dla stanowisk DCH i DPK.

Na wytypowanych stanowiskach badawczych pobrano próby ze świerka 
 pospolitego (Picea abies L.) przy użyciu świdra Presslera. Odwierty pobrano 
ze standardowo przyjętej w dendrochronologii wysokości pierśnicy (1,3 m). 
Każdy osobnik opróbowany został wzdłuż pojedynczego promienia skiero-
wa nego równolegle do stoku (aby móc weliminować potencjalny sygnał geo-
morfologiczny, manifestujący się w postaci drewna reakcyjnego lub dekon-
centryczności przyrostów rocznych). Odwierty pobrano z drzew będących 
reprezentatywnymi dla całej populacji, tj. takich, które rosły w podobnych wa-
runkach siedliskowych.

W ramach prowadzonych prac pobrano 42 odwierty dendrochronologiczne – 
16 ze stanowiska Ptasia Kopa, 15 ze stanowiska Chełmiec oraz 11 ze stanowiska 
referencyjnego. Z uwagi na fakt, że część prób nie nadawała się do badań z powo-
du silnie uszkodzonego drewna, dalszym analizom poddano 13 prób w przypadku 
stanowiska Ptasia Kopa, 11 prób ze stanowiska Chełmiec oraz 9 prób ze stanowi-
ska referencyjnego.

Odwierty wklejono do drewnianych podstawek o szerokości rowka 5 mm. 
Aby jak najlepiej uwidocznić strukturę słojów przyrostów rocznych, próby ze-
szlifowano przy użyciu papieru ściernego o coraz mniejszej granulacji. Po we-
ryfikacji poprawności datowania dane zostały wykorzystane do dalszych analiz 
statystycznych.

W tabeli 1 zaprezentowano dane dotyczące przyrostów rocznych drzew i emi-
sji zanieczyszczeń. W badanym okresie obserwujemy tendencję spadkową emisji 
zanieczyszczeń oraz tendencję wzrostową wyżej wymienionych przyrostów.

Dane te prezentujemy na rysunku 1. Wykres ten sugeruje, zgodnie z oczeki-
waniami, ujemną korelację między emisją zanieczyszczeń a rocznym przyrostem 
radialnym. Z drugiej strony poszczególne rodzaje zanieczyszczeń wydają się do-
datnio skorelowane.

Ze względu na przypuszczalnie silną współliniowość może być trudne zbudo-
wanie przyczynowo-skutkowego modelu regresji liniowej. Próbę taką podjęliśmy 
mimo mało zachęcających – jak wykażemy niżej – wyników. 
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Tabela 1. Dane o przyrostach rocznych drzew (w mm) i emisji zanieczyszczeń (w tonach)  
emitowanych w Wałbrzychu w latach 1975-2000

Lata y SO2 NO2 CO Inne Całkowita 
emisja w t

1975 0,86 17 384,8 5285,5 2840,8 5786,8 31 297,9
1976 0,94 17 562,8 5070,5 2813,8 5467,8 30 914,9
1977 1,06 17 562,8 5049,5 2666,8 5175,8 30 454,9
1978 0,97 17 984,8 5309,5 2675,8 5039,8 31 009,9
1979 0,80 17 681,8 5252,5 2573,2 5232,8 30 740,3
1980 0,86 16 199,5 4835,2 2593,2 4454,2 28 082,1
1981 0,72 13 221,5 4677,2 2568,8 3300,6 23 768,1
1982 0,68 11 501,5 5218,2 2559,8 3254,6 22 534,1
1983 0,88 9 559,5 5796,2 2519,8 3738,6 21 614,1
1984 0,98 10 182,5 3524,2 2546,8 4271,6 20 525,1
1985 1,05 10 295,8 3862,6 2362,1 3591 20 111,5
1986 1,04 10 981,8 4815,6 1814,1 3864 21 475,5
1987 1,18 10 106,8 3814,6 1785,1 3938 19 644,5
1988 1,21 9 125,8 3073,6 1673,1 4789 18 661,5
1989 1,33 9 176,8 3174,6 1729,1 5462 19 542,5
1990 1,28 6 640,9 2307,5 1526,7 5190,3 15 665,4
1991 1,43 6 074,2 1406,4 1535,2 3613,3 12 629,1
1992 1,43 6 107,7 988,5 1181,1 3431,8 11 709,1
1993 1,31 7 466,2 1545,5 951,5 2481,1 12 444,3
1994 1,15 5 109,4 1087,4 920,8 2188 9 305,6
1995 1,30 4 932,2 826,4 857,2 2093,5 8 709,3
1996 0,99 4 497,8 815,7 798,5 1971,5 8 083,5
1997 1,47 5 003,2 898,1 615,9 507 7 024,2
1998 1,72 3 661,1 700,9 448,4 1637 6 447,4
1999 2,22 3 478,6 580,2 426 1395,1 5 879,9
2000 2,04 3 310,5 834,8 378,5 1132,1 5 655,9

zmienna y – przyrost słojów 
Ź r ó d ł o: wyniki doświadczalne oraz dane zawarte w pracy J. Wójcik, Przemiany wybranych komponen-

tów środowiska przyrodniczego rejonu wałbrzyskiego w latach 1975-2000, w warunkach antropopresji, ze szcze-
gólnym uwzględnieniem wpływu przemysłu, „Rozprawy Naukowe Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego” 
21, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław 2011.

Rysunek 1 zawiera szeregi czasowe danych o emisji. Skala na lewej stronie 
osi poziomej odpowiada wielkości emisji w tonach, a jednostka po prawej stro-
nie – rocznym przyrostom w mm.
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Rys. 1
Ź r ó d ł o: opracowanie własne na podstawie danych z tabeli 1. Lewa oś dotyczy emisji zanieczyszczeń 

w tonach, oś prawa to roczny przyrost (zmienna y) w mm.

4. Regresja liniowa – zależność przyrostu radialnego  
od czterech rodzajów zanieczyszczeń

Punktem wyjścia do dalszej analizy jest macierz korelacyjna między zmien-
nymi występującymi w modelu. Ma ona postać przedstawioną w tabeli 2.

Tabela 2. Współczynniki korelacji między analizowanymi zmiennymi

 y SO2 NO2 CO Inne
y 1,0000  

SO2 –0,7162 1,0000  
NO2 –0,7722 0,8966 1,0000  
CO –0,8168 0,9072 0,9438 1,0000  
Inne –0,5897 0,7842 0,7442 0,8111 1,0000

Ź r ó d ł o: obliczenia własne na podstawie tabeli 1.

Jeżeli założymy 5% poziom istotności, to otrzymamy wartość krytyczną – w te-
ście istotności t Studenta współczynnika korelacji, przy 24 stopniach swobody –  
2,064. Oznacza to, że krytyczna wartość współczynnika korelacji31 wynosi około 0,15. 
Dlatego też wszystkie występujące w modelu zmienne są istotnie skorelowane. Bar-
dzo silne korelacje między zmiennymi opisującymi zanieczyszczenia sugerują jed-

31 H. Theil, Zasady ekonometrii, PWN, Warszawa 1978.
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nak silną współliniowość między zmiennymi objaśniającymi. Potwierdzają to wyniki 
otrzymane po zastosowaniu metody najmniejszych kwadratów do analizowanego 
modelu. Chodzi o model regresji wielorakiej, uzależniającej przyrost radialny (wy-
rażony w mm) od czterech rodzajów zanieczyszczeń (wyrażonych w tonach). Jest to 
model klasycznej regresji liniowej z czterema zmiennymi objaśniającymi.

Tabela 3. Wyniki analizy regresji dla modelu z czterema zmiennymi objaśniającymi

Statystyki regresji
Wielokrotność R 0,827037585
R-kwadrat 0,683991167
Dopasowany R-kwadrat 0,623799008
Błąd standardowy 0,229585326

 Współczynniki Błąd standardowy t Stat Wartość p
Przecięcie 1,751418751 0,123390832 14,19407527 3,11E–12
SO2 6,48485E–06 2,35012E–05 0,275936428 0,785294
NO2 –8,70899E–07 7,76059E–05 –0,011222078 0,991152
CO –0,000459668 0,000193656 –2,373628408 0,027232
Inne 4,96518E–05 5,38617E–05 0,92183946 0,367082

Ź r ó d ł o: obliczenia własne w arkuszu Excel.

Jak wynika z tabeli 3, jedynie zmienna CO jest istotna statystycznie (przy po-
ziomie istotności nie niższym niż 0,027232). Model jednej zmiennej ze zmienną 
CO prowadzi do oszacowań zamieszczonych w tabeli 4.

Tabela 4. Wyniki analizy regresji dla modelu z jedną zmienną

Statystyki regresji
Wielokrotność R 0,816844602
R-kwadrat 0,667235103
Dopasowany R-kwadrat 0,653369899
Błąd standardowy 0,220377522

 Współczynniki Błąd standardowy t Stat Wartość p
Przecięcie 1,809560439 0,099491641 18,18807 1,52744E–15
CO –0,000356313 5,13636E–05 –6,93707 3,57134E–07

Ź r ó d ł o: obliczenia własne w arkuszu Excel.

Powyższy model jednej zmiennej (do przyjęcia z punktu widzenia analizy re-
gresji) jest jednak sprzeczny z wynikami badań dendrochronologów i przez eko-
nomistów może być traktowany co najwyżej jako model symptomatyczny, a nie 
przyczynowo-skutkowy. Jest to oczywiście spowodowane silną współliniowością 
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zmiennych opisujących zanieczyszczenia. Model ten nie udzieli odpowiedzi na 
pytanie o główne czynniki decydujące o jakości środowiska. Aby otrzymać odpo-
wiedź na to pytanie, zastosowaliśmy analizę głównych składowych.

5. Główne składowe w analizie zanieczyszczeń

Metodę głównych składowych zastosowaliśmy do analizy macierzy obserwa-
cji opisującej emisję zanieczyszczeń. Celem tego podrozdziału jest zaprezentowa-
nie propozycji bioindykatora, zmiennej opisującej w sposób syntetyczny emisję 
zanieczyszczeń. Zmienna taka (lub zbudowana z wykorzystaniem podobnej me-
todologii) może być wykorzystana w modelach ekonometrycznych jako zmienna 
objaśniająca, reprezentująca czynniki negatywnie wpływające na środowisko. 

W dalszej części pracy analizowane dane rozpatrujemy jako odchylenia od 
średnich (normalizacja). Nie jest to zabieg konieczny, ale wygodny z przyczyn 
numerycznych, z uwagi na zastosowanie programu Taksonomia numeryczna32 .

W kolejnych tabelach zawarto kolejno macierz momentów, ślad tej macierzy, 
wynoszący 790 827 792 (jest to równocześnie suma wartości własnych), wartości 
własne, proporcje (udziały) poszczególnych wartości własnych oraz wektory własne.

 Tabela 5. Macierz momentów

625 024 889 213 047 388 97 314 915 1,48E+08
213 047 387,5 90 344 198 38 489 716 53 427 816

97 314 914,52 38 489 716 18 408 707 26 284 461
148 090 271,6 53 427 816 26 284 461 57 049 997

Ź r ó d ł o: obliczenia własne z wykorzystaniem programu Taksonomia numeryczna.

Tabela 6. Wartości własne i udziały w sumie wartości własnych

Wartości własne 751 877 659 21 530 290 16 140 327 1 279 516
Udziały w sumie 0,950747643 0,027225 0,0204094 0,001618

Ź r ó d ł o: obliczenia własne z wykorzystaniem programu Taksonomia numeryczna.

Zdecydowanie dominujący jest wpływ pierwszej głównej składowej. Z po-
staci tej składowej wynika, że najwyższą wagę należy przypisać SO2 oraz NO2, 
co jest zgodne z rezultatami w pismiennictwie dendrochronologicznym. Również 

32 M. Kolenda, Taksonomia numeryczna. Klasyfikacja, porządkowanie i analiza obiektów wie-
locechowych, Wyd. AE we Wrocławiu, Wrocław 2006, s. 236-239.
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niski udział CO jest zgodny z przekonaniem dendrochronologów, co zapowie-
dzielismy, przy analizie modelu symptomatycznego.

Z tabeli 7 wynika, że bioindykator (zmiennej reprezentującej syntetyczne za-
nieczyszczenia) można w analizowanym przypadku przedstawić za pomocą wzoru:

B = 0,909 SO2 + 0,319 NO2 + 0,145 CO + 0,22 Inne

Powyższe wyniki skłaniają nas do budowy modelu regresji uzależniającego 
przyrost radialny od pierwszej głównej składowej. Z uwagi na to, że dane rozpa-
trujemy w postaci odchyleń od średnich, będzie to model bez wyrazu wolnego. 
Po zastosowaniu metody najmniejszych kwadratów otrzymujemy wyniki przed-
stawione w tabeli 8.

Tabela 8. Wyniki analizy regresji i wariancji dla modelu z główną składową

Podsumowanie – wyjście
Statystyki regresji

Wielokrotność R 0,734189496
R-kwadrat 0,539034216
Dopasowany R-kwadrat 0,499034216
Błąd standardowy 0,254137354
Obserwacje 26

Analiza wariancji
df SS MS F Istotność F

Regresja 1 1,888098554 1,888099 29,2339603 1,489E–05
Resztkowy 25 1,614644866 0,064586
Razem 26 3,50274342

Współczynniki Błąd standardowy t Stat Wartość p
Przecięcie 0 #N/D! #N/D! #N/D!
Zmienna X1 0,00005011 9,26819E–06 –5,40684 1,3056E–05

Ź r ó d ł o: obliczenia własne w arkuszu Excel.

Tabela 7. Wektory własne

Zanieczyszczenia
Wektory

W1 W2 W3 W4

SO2 0,9092574 –0,340121 –0,23866 –0,024699828
NO2 0,3193669 0,2701826 0,861482 –0,287844138
CO 0,1454192 0,1723797 0,209901 0,951356856
Inne 0,2238505 0,8840839 –0,39602 –0,107031786

Ź r ó d ł o: obliczenia własne z wykorzystaniem programu Taksonomia numeryczna.
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Istotny statystycznie (ujemny) współczynnik przy zmiennej (pierwszej głów-
nej składowej) wykazuje istotność zmiennej opisującej zanieczyszczenia dla 
przyrostu radialnego w badanym przypadku. 

Wnioski

W pracy, przy zastosowaniu klasycznych metod, osiągnięto cel ekonomiczny 
polegający na budowie bioindykatora zanieczyszczeń. Cel dendrochronologiczny 
osiągneliśmy jedynie częściowo. Niepokojący bowiem jest fakt, że symptoma-
tyczny model uzależniający przyrost radialny jedynie od emisji CO jest (w sen-
sie współczynnika determinacji) lepiej dopasowany niż model oparty na głównej 
składowej. Prowadzi to do wniosku, że zanieczyszczenia nie są jedynym czynni-
kiem mającym wpływ na przyrost radialny. Dendrochronolodzy znają odpowiedź 
na ten problem. Drugą grupą czynników są oczywiście czynniki klimatyczne. Nie 
stanowi to jednak przedmiotu rozważań w tym artykule.
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Statistical methods applied in the study  
of dendrochronological record of air quality

Summary. The methods of principal coordinates are used in the paper. It has two objectives. 
Firstly, the authors want to create so-called bioindicator. Secondly, they show the relationships be-
tween air pollution and radial growth in vicinity.

Key words: air pollution, dendrochronology, tree rings, bioinicator, radial growth, emission
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Streszczenie. Artykuł poświęcony jest problematyce badań wahań koniunkturalnych w pol-
skim rolnictwie i stanowi prezentację ekonometrycznej procedury analizowania fluktuacji mierzal-
nych charakterystyk wahań koniunktury w rolnictwie polskim i rozpoznawania jej przyszłego stanu 
z wykorzystaniem modeli wektorowej autoregresji VAR. Zaprezentowana koncepcja może być sto-
sowana do modelowania wahań cen oraz podaży produktów rolnych. Podstawę badań empirycz-
nych mogą stanowić dane dotyczące miesięcznych notowań cen oraz wielkości skupu podstawo-
wych produktów rolnych, w tym ziarna pszenicy (bez siewnego), ziarna żyta (bez siewnego), żywca 
rzeźnego wołowego, wieprzowego oraz drobiowego, a także mleka krowiego.

Słowa kluczowe: rolnictwo, rynek rolny, wahania koniunktury, modelowanie wektorowo-au-
toregresyjne VAR

Wstęp

Rolnictwo jest bardzo ważną gałęzią współczesnej gospodarki rynkowej, 
mimo że jej udział w tworzeniu dochodu narodowego maleje. Produkty pocho-
dzenia rolniczego są głównym składnikiem decydującym o poziomie wyżywienia 
ludności, a ponadto stanowią bazę surowcową w innych przemysłach. Poziom 
i koszty wytwarzania w rolnictwie determinują w dużym stopniu koszty w innych 
gałęziach gospodarki oraz poziom konsumpcji społeczeństwa. Warto ponadto za-
znaczyć, że rolnictwo, jak dotąd, było gałęzią o niższym poziomie technologii, 
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co skutkowało m.in. niekorzystnym zjawiskiem nożyc cenowych, polegającym 
na równoczesnym spadku cen wyrobów gotowych i podrożeniu służących do ich 
wytworzenia środków produkcji.

W rolnictwie, podobnie jak w innych sektorach gospodarki, aktywność pod-
miotów rynkowych charakteryzują mniej lub bardziej regularne zmiany, które 
przejawiają się m.in. w wahaniach koniunkturalnych. Badanie koniunktury w do-
wolnych obszarach działalności gospodarczej jest bardzo istotne, gdyż dostarcza 
wielu cennych informacji zarówno o charakterze poznawczym, jak i praktycz-
nym. Wyniki analiz koniunkturalnych pozwalają na stawianie diagnoz na temat 
aktualnego stanu gospodarki lub jej wybranego działu, a także umożliwiają wy-
znaczanie prognoz koniunkturalnych, które mają niebagatelne znaczenie dla poli-
tyki stabilizacyjnej każdego państwa.

W Polsce i na świecie obserwujemy ciągły wzrost zainteresowania proble-
matyką badań koniunktury w obrębie różnych dziedzin gospodarki. Jednym 
z bardziej popularnych narzędzi badania koniunktury w wybranych działach pol-
skiej gospodarki są opracowane m.in. przez Główny Urząd Statystyczny (GUS) 
oraz Instytut Rozwoju Gospodarczego Szkoły Głównej Handlowej (IRG SGH) 
w Warszawie tzw. testy koniunktury, które polegają na przeprowadzaniu ankiet 
złożonych z pytań diagnostycznych i prognostycznych, dotyczących sytuacji 
ekonomicznej wybranej grupy podmiotów gospodarczych. Na bazie udzielonych 
w tych ankietach odpowiedzi buduje się jakościowe wskaźniki koniunktury dla 
poszczególnych działów gospodarki, w tym również rolnictwa. Z przeprowadzo-
nych dotąd badań nad zastosowaniem tego rodzaju wskaźników do oceny aktyw-
ności podmiotów gospodarczych wynika, iż ich wskazania w znacznym stopniu 
pokrywają się z danymi rzeczywistymi dotyczącymi bieżącej koniunktury oraz są 
wiarygodnym źródłem informacji o aktualnym stanie gospodarki polskiej i mogą 
być wykorzystane jako narzędzie prognostyczne w krótkim okresie1. Testy ko-
niunktury, choć najbardziej popularne, nie są jednak jedyną znaną i stosowaną 
w Polsce metodą analizy wahań koniunkturalnych. Nieprzerwanie poszukuje się 
nowych metod badawczych usprawniających diagnozowanie i poprawiających ja-
kość prognoz stanu koniunktury gospodarczej Polski. Podejmowane są m.in. pró-
by tworzenia procedur ekonometrycznych służących do analizy i prognozowania 
poziomu aktywności gospodarczej w Polsce.

1 Por. M. Kokocińska, K. Strzała, Zintegrowany system oceny aktywności przedsiębiorstw 
i prognozowania kategorii makroekonomicznych, Wyd. AE w Poznaniu, Poznań 2007; H. Sękow-
ska, I. Zagoździańska, Ocena działalności przedsiębiorstw przemysłowych na podstawie wyników 
testów koniunktury prowadzonych przez GUS, „Prace i Materiały Instytutu Gospodarczego” (63), 
SGH, Warszawa 1999, s. 7-23; K. Walczyk, Przydatność danych pochodzących z badań koniunktury 
dla oceny zmian poziomu aktywności gospodarczej przedsiębiorstw sektora przemysłu przetwórcze-
go, „Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego” (67), SGH, Warszawa 2001, s. 109-119.
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Obserwowane w warunkach gospodarki rynkowej we wszystkich dziedzinach 
życia gospodarczego fluktuacje aktywności podmiotów rynkowych wynikają 
przede wszystkim z niedoskonałości mechanizmu dostosowań cenowo-podażo-
wo-popytowych, który w rzeczywistości jest odległy od modelu rynku dosko-
nałego. Fluktuacje w rolnictwie dodatkowo uwarunkowane są wieloma innymi 
czynnikami od przyrodniczych poczynając, a na politycznych kończąc. Rolnic-
two, szczególnie w krajach Unii Europejskiej, podlega też w znacznym zakre-
sie interwencji państwa i instytucji unijnych. Złożoność uwarunkowań produkcji 
rolniczej sprawia, że modelowanie i prognozowanie koniunktury w rolnictwie 
jest problemem stosunkowo trudnym, ale też bardzo ciekawym metodologicznie 
i istotnym z punktu widzenia praktycznego.

Opracowanie poświęcone jest właśnie problematyce badań wahań koniunktu-
ralnych w polskim rolnictwie i przedstawia założenia oraz procedurę ich modelo-
wania za pomocą modeli wektorowej autoregresji VAR.

1. Cykliczne wahania koniunktury w rolnictwie

Podstawową własnością procesów produkcji rolnej jest cykliczność. Przez 
cykliczne wahania koniunktury w rolnictwie rozumie się utrzymujące się przez 
dłuższy czas, w przybliżeniu równomierne, naprzeciw biegnące wahania poda-
ży i cen produktów rolnych2. Za główną przyczynę występujących w rolnictwie 
cyklicznych wahań poziomu aktywności gospodarczej, których powstawanie tłu-
maczy się działaniem mechanizmu rynkowego, uznaje się naturalne opóźnienia 
w przystosowaniu podaży do zmieniających się warunków rynkowych, głównie 
zmian cen. W rolnictwie od momentu podjęcia decyzji produkcyjnej do wprowa-
dzenia gotowych towarów na rynek upływa pewien okres. Jego długość w przy-
padku produkcji roślinnej zależy od czasu wegetacji poszczególnych gatunków 
roślin, natomiast w przypadku produkcji zwierzęcej od czasu trwania cyklu ho-
dowlanego właściwego dla danego gatunku zwierząt.

Przyczyny występujących w rolnictwie fluktuacji nie mają charakteru typo-
wo popytowego, a raczej podażowy. Przy założeniu względnie stałego poziomu 
popytu na produkty rolne, a także niezmiennego poziomu kosztów produkcji, ob-
serwowane w rolnictwie wahania wielkości produkcji w relacji do wahań cen 
produktów pochodzenia rolniczego można wyjaśnić za pomocą dobrze znanego 
w literaturze przedmiotu modelu pajęczyny, którego uproszczoną wersję przed-
stawia rysunek 1.

2 M. Hamulczuk, Cykliczne zmiany na rynku trzody chlewnej w Polsce, „Rocznik Nauk Rolni-
czych”, Seria G, 2006, t. 92, z. 2, s. 43-44.
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Rys. 1. Uproszczony schemat związków pomiędzy wahaniami poziomu produkcji towarów  
rolnych a wahaniami ich cen

Ź r ó d ł o: opracowanie własne.

Załóżmy, że rynek znajdujący się dotąd w położeniu równowagi, na skutek 
pewnego zdarzenia losowego zostaje z niego wytrącony i rzeczywisty poziom po-
daży jest niższy od dotychczasowego, natomiast wielkość popytu się nie zmienia. 
Zgodnie z prawem popytu ceny wytwarzanych towarów rosną. Wówczas, przy 
założeniu niezmienności kosztów produkcji, zwiększa się opłacalność produk-
cji. To przyczynia się do wzrostu poziomu produkcji w okresie następnym. W tej 
sytuacji znaczny wzrost produkcji, przy względnie stałym poziomie popytu, pro-
wadzi do spadku cen. Ze spadkiem cen towarów wiąże się spadek opłacalności 
produkcji, który doprowadza do obniżenia poziomu produkcji w kolejnym okre-
sie. Wtedy zbyt niski poziom produkcji powoduje wzrost cen, który ponownie 
pociąga za sobą wzrost produkcji itd.3

Wyjaśnienie reakcji podaży na zmiany cen wytwarzanych produktów jest klu-
czowym elementem analizy rynku rolnego i żywnościowego4. Ze względu na od-
grywaną przez produkty rolne rolę w zaspokajaniu potrzeb ludzkich i związane 

3 G. Kowalewski, Zarys metod badania koniunktury, Wyd. AE we Wrocławiu, Wrocław 2005, 
s. 30.

4 Należy jednak zaznaczyć, iż przedstawiony model działania mechanizmu rynkowego, któ-
ry można odnieść do zachowań producentów rolnych, jest dużym uproszczeniem występujących 
w rzeczywistości zależności i związków łączących podstawowe kategorie rynkowe na rynku rol-
nym. Przede wszystkim za nierealne należy uznać, przyjęte w tym modelu, założenie o stałości 
kosztów produkcji. W rzeczywistości koszty produkcji rolnej są zmienne i kształtują się m.in. w za-
leżności od poziomu cen nabywanych przez rolników czynników produkcji.

Wzrost ceny

Spadek
produkcji

Wzrost
produkcji

Spadek ceny

Podaż < Popyt
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z tym duże znaczenie gospodarcze rynków rolnych, sytuacja w rolnictwie podlega 
stałemu monitoringowi ze strony różnych ośrodków naukowo-badawczych oraz in-
stytucji państwowych, przy czym głównym przedmiotem rozbudowanej ewidencji 
statystycznej są ceny, a także wielkość skupu produktów rolnych, stanowiące nieja-
ko centrum rozważań na temat cyklicznych wahań koniunktury w rolnictwie.

Poprzez wywieranie silnego wpływu na dochody rolników, ceny, jako jed-
na z głównych determinant poziomu aktywności rynkowej tej grupy podmiotów, 
indukują zmiany wielkości podaży. Równocześnie, jako czynnik kosztowy dla 
ich głównych odbiorców, tj. firm przetwórstwa przemysłu spożywczego, których 
decyzje mają istotne znaczenie dla kształtowania poziomu cen produktów spo-
żywczych, są uznawane za determinantę wielkości zgłaszanego zapotrzebowania 
na produkty rolne.

Wobec powyższego wydaje się, iż poznanie obrazu kształtowania się cen po-
szczególnych produktów rolnych stanowi podstawę zrozumienia działania mecha-
nizmu wywołującego wahania poziomu aktywności gospodarczej działających 
w sektorze rolnym podmiotów, których przejawem są zmiany wielkości podaży. 
Dlatego, przyjmując za punkt wyjścia przedstawiony na rysunku 1 uproszczony 
schemat modelu pajęczyny, ekonometryczną analizę wahań koniunktury w rolnic-
twie z użyciem prezentowanej w opracowaniu koncepcji modelowania VAR moż-
na oprzeć na analizie przebiegu fluktuacji cen oraz podaży produktów rolnych. 
Podstawę badań empirycznych mogą stanowić dane dotyczące miesięcznych no-
towań cen oraz wielkości skupu podstawowych produktów rolnych, w tym ziarna 
pszenicy bez siewnego, ziarna żyta bez siewnego, żywca rzeźnego wołowego, 
żywca rzeźnego wieprzowego, żywca rzeźnego drobiowego, mleka krowiego.

2. Wyodrębnianie cykli cen i podaży produktów rolnych

Punktem wyjścia analizy wahań koniunktury w rolnictwie jest identyfikacja 
cyklicznych wahań cen oraz wielkości skupu podstawowych produktów rolnych, 
której wyniki w kolejnych etapach badań mogą posłużyć do rozpoznania działa-
nia mechanizmów dostosowań cenowych w obrębie pojedynczych rynków sekto-
ra rolnego oraz łączących owe rynki współzależności.

Identyfikację cykli wahań cen oraz podaży podstawowych produktów rolnych 
należy rozpocząć od dekompozycji wybranych szeregów czasowych, a dokładniej 
od oczyszczenia tych szeregów z wahań sezonowych i przypadkowych5. W tym 

5 Dane dotyczące rolnictwa z natury charakteryzuje znaczne obciążenie wpływem zdarzeń lo-
sowych oraz sezonowy przebieg wahań. Stąd ich wykorzystanie do analizy wahań koniunkturalnych 
wiąże się z koniecznością uprzedniego ich oczyszczenia z wahań przypadkowych, a także wyodręb-
nienia składnika sezonowego oraz trendu.
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celu można posłużyć się rekomendowaną przez EUROSTAT, a także inne organi-
zacje międzynarodowe, powszechnie stosowaną i zaimplementowaną w progra-
mie GRETL6 metodą TRAMO/SEATS7.

Wykorzystanie tej metody pozwala wyodrębnić z analizowanych szeregów 
czasowych tzw. komponent trendowo-cykliczny, stanowiący podstawę analizy 
wahań koniunkturalnych na podstawie zaliczanych do grupy teorii cykli współ-
czesnych koncepcji cyklu wzrostu i odchyleń.

Zgodnie z zaproponowaną przez Ilse Mintz definicją tak zwanego „cyklu 
wzrostu”, współczesny cykl koniunkturalny składa się z dwóch faz, a nie jak 
w przypadku klasycznego czterech. Podziału na poszczególne fazy dokonuje się 
na podstawie porównania faktycznego i przeciętnego tempa zmian w ogólnym 
poziomie aktywności gospodarczej8. Pierwsza faza cyklu wzrostu odznacza się 
relatywnie wysoką stopą wzrostu, druga z kolei relatywnie niską stopą wzrostu9. 
W praktyce wyodrębnienia poszczególnych faz cyklu można dokonać poprzez 
analizę szeregu pokazującego stopy przyrostu danej zmiennej i odszukanie dla 
niego punktu odpowiadającego najniższemu poziomowi tempa wzrostu, a następ-
nie punktu prezentującego najwyższe tempo wzrostu. Wskazane w ten sposób 
punkty traktuje się odpowiednio jako dolny i górny punkt zwrotny, natomiast 
okres, jaki pomiędzy nimi upływa, to faza wzrostu. Wyznaczenie następnego 
w kolejności dolnego punktu zwrotnego pozwala wyodrębnić fazę spadku, która 
łącznie z poprzednią tworzą pełen cykl10.

Z uwagi na fakt, iż ceny oraz wielkość skupu produktów rolnych charaktery-
zuje na przemian ujemna i dodatnia stopa wzrostu, definicja cyklu wzrostu i wy-
nikająca z niej procedura identyfikacji punktów zwrotnych oraz pojedynczych faz 
cykli koniunkturalnych nie znajduje zastosowania w odniesieniu do rolnictwa. 
Dlatego jako podstawę przedstawienia wahań koniunkturalnych w obrębie sekto-
ra rolnego należy przyjąć drugą z wymienionych koncepcji, tj. koncepcję cyklu 
odchyleń. W jej przypadku operacja wyznaczania pojedynczych faz cyklu polega 
na wyodrębnieniu z oczyszczonego szeregu czasowego składnika trendowego, 
którego wartości stanowią podstawę obliczenia tzw. odchyleń ustalanych jako róż-
nica lub częściej jako stosunek wartości empirycznych i wartości wynikających 

 6 GRETL – GNU Regression Econometric and Time series Library (ang.) – bezpłatny pakiet 
ekonometryczny udostępniony na stronach: http://gretl.sourceforge.net oraz http://kufel.torun.pl.

 7 T. Kufel, Ekonometria. Rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem programu GRETL, 
WN PWN, Warszawa 2004, s. 83.

 8 I. Mintz, Dating American Growth Cycles, w: The Business Cycle Today, red. V. Zarnowitz, 
NBER, New York 1972, s. 41, za: Wskaźniki koniunktury finansowej w diagnozowaniu i prognozo-
waniu rozwoju gospodarki, red. J. Garczarczyk, Drukarnia Bonami, Poznań 2006,  s. 15.

 9 M. Lubiński, Analiza koniunktury i badania rynkowe, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 
2004, s. 12.

10 R. Kasperowicz, Identyfikacja wahań koniunkturalnych gospodarki polskiej, www.konferen-
cja.edu.pl [11.04.2012], s. 3.
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z trendu11. Za punkty zwrotne w omawianym przypadku przyjmuje się maksy-
malne oraz minimalne wartości owych odchyleń, z kolei fazy pojedynczych cykli 
wyznacza się wskazując okresy upływające pomiędzy dwoma następującymi po 
sobie punktami zwrotnymi.

Oddzielenie komponentu cyklicznego od trendu, zgodnie z omówioną kon-
cepcją cyklu odchyleń, może polegać na podzieleniu wyrównanych przy użyciu 
procedury TRAMO/SEATS wartości empirycznych szeregów przez wartości 
trendów wyznaczone za pomocą metody filtru Hodricka–Prescotta (HP) polegają-
cej na minimalizacji wyrażenia:
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gdzie: λ – parametr filtru (zalecane wartości λ = 14 400 dla danych miesięcznych, 
λ = 1 600 dla danych kwartalnych, λ = 100 lub 400 w przypadku danych rocznych), 
przy założeniu, że bieżące obserwacje szeregu Yt są sumą składnika trendowego Tt 
oraz składnika cyklicznego Ct, lub inaczej mówiąc, że cykliczny komponent szere-
gu jest różnicą bieżących wartości szeregu oraz wartości trendu, tzn. Ct = Yt – Tt

12.
Uzyskane w ten sposób indeksy, obrazujące procentowe odchylenia oczysz-

czonych zmiennych od trendu długookresowego, wykorzystuje się w kolejnych 
etapach badań, obejmujących modelowanie typu wektorowo-autoregresyjnego, 
które jako alternatywa dla cieszącego się dużą popularnością na początku lat 50. 
i 60. ubiegłego stulecia klasycznego podejścia do modelowania systemów go-
spodarczych, w coraz szerszym zakresie jest wykorzystywane do analizy wahań 
koniunkturalnych.

Przypomnijmy, iż podstawę klasycznego podejścia do modelowania ekono-
metrycznego stanowią strukturalne modele wielorównaniowe. Do głównych zalet 
tego rodzaju modeli zalicza się możliwość interpretowania pojedynczych ocen 
ich parametrów, określanych częściej mianem mnożników. Z kolei do ich naj-
większych minusów należą m.in.: arbitralny podział zmiennych na endogenicz-
ne i egzogeniczne, określona a priori postać dynamiczna, nakładanie ograniczeń 
co do wartości parametrów modelu w celu zapewnienia jego identyfikowalności, 
mała efektywność prognostyczna i symulacyjna, brak uwzględnienia oczekiwań 
podmiotów gospodarczych13.

11 Wykorzystana koncepcja wyodrębniania wahań cyklicznych została wyprowadzona z teorii 
realnego cyklu koniunkturalnego. Por. Wskaźniki wyprzedzające jako metoda prognozowania ko-
niunktury w Polsce, red. M. Rekowski, Wyd. AE w Poznaniu, Poznań 2003, s. 101.

12 Por. A. Ozyildirim, V. Zarnowitz, Time Series Decomposition and Measurement of Business 
Cycles, Trends and Growth Cycles, www.conference-board.org/pdf_free/workingpapers/epwp004.
pdf [30.12.2011], s. 169; A. Cottrell, R. Lucchetti, Gretl User’s Guide, GNU Free Documentation 
License, Version 1.1, maj 2012, s. 175.

13 M. Rubaszek, Skrypt do ekonometrii finansowej II, [b.m.r.], s. 83-84.
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Istotność wymienionych wad strukturalnych modeli wielorównaniowych spo-
wodowała, iż na początku lat 80. ubiegłego stulecia ich praktyczność została po-
dana w wątpliwość. Krytyka owych modeli przyczyniła się do powstania nowej 
koncepcji autorstwa Christophera Simsa, tzw. „ateoretycznego” podejścia do wie-
lowymiarowego modelowania ekonometrycznego, bazującej na trzech zasadach: 
braku ścisłej i pierwotnej teorii ekonomicznej, na podstawie której buduje się mo-
del; braku nakładania ograniczeń co do wartości parametrów modelu; niedziele-
nia a priori zmiennych modelu na endo- i egzogeniczne14. Zaproponowana przez 
Simsa w 1980 r. metodologia stała się alternatywą dla klasycznego podejścia do 
modelowania proponowanego przez Komisję Cowlesa.

Stanowiące podstawę nowej koncepcji modele wektorowej autoregresji VAR 
znalazły zastosowanie przede wszystkim w analizach zależności gospodarek róż-
nych krajów15. Ponadto na gruncie metodologii VAR, w różnych krajach bada się 
powiązania pomiędzy podstawowymi kategoriami markoekonomicznymi. Przykła-
dami wykorzystania modeli VAR w przypadku polskiej gospodarki są badania do-
tyczące m.in.: analizy związków pomiędzy ilościowymi oraz jakościowymi wskaź-
nikami koniunktury gospodarczej Polski16, określenia czynników warunkujących 
poziom zatrudnienia w wybranych regionach kraju17, a także analizy transmisji cen 
w gospodarce polskiej, w tym cen na rynkach produktów rolno-żywnościowych18.

3. Modele wektorowej autoregresji VAR jako narzędzie analizy 
wahań koniunktury w rolnictwie

Modele wektorowej autoregresji zaliczane są do grupy wielowymiarowych 
modeli procesów stochastycznych. Ich podstawowe założenia dotyczą charakteru 
powiązań pomiędzy ich zmiennymi. Przyjmuje się, że w roli zmiennych objaśnia-
jących tych modeli występują opóźnione zmienne objaśniane. Poza tym można 
uwzględnić wyraz wolny oraz czas czy zmienne zero-jedynkowe, które w modelu 

14 Ekonometria współczesna, red. M. Osińska, Wyd. Dom Organizatora, Toruń 2007, s. 367.
15 Jednym z przykładów takich zastosowań jest analiza zależności pomiędzy produkcją Nie-

miec, USA i Japonii (autor badania: Cannova) oraz prognozowanie gospodarki holenderskiej w za-
leżności od stanu gospodarki Niemiec (autor badania: Bikker). Szerzej na temat aplikacji modeli 
VAR w: E. Kusideł, Modele wektorowo-autoregresyjne VAR. Metodologia i zastosowania w bada-
niach ekonomicznych, Wyd. Absolwent, t. 3, 2001, s. 65 i n.

16 Zob. M. Kokocińska, K. Strzała, op. cit.
17 Wyniki analizy wpływu wybranych czynników na kształtowanie wielkości zatrudnienia 

w województwie łódzkim zawiera praca: E. Kusideł, op. cit., s. 105 i n.
18 Zob. J. Rembeza, Transmisja cen w gospodarce polskiej, Wyd. Uczelniane Politechniki Ko-

szalińskiej, Koszalin 2010.
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pełnią funkcję zmiennych deterministycznych19. Przy powyższych założeniach 
ogólna postać modelu VAR może zostać zapisana w formie macierzowej20:

 Z A D AZt t i t i
i

q

t= + +−
=
∑0

1
ε ,  (2)

gdzie:
Zt – wektor kolumnowy zawierający obserwacje bieżących wartości bada-

nych procesów,
Dt – składnik zawierający średnią procesu, deterministyczny trend lub/i deter-

ministyczną sezonowość,
A0 – macierz parametrów stojących przy zmiennych deterministycznych,
Ai (i =1,2,…,q) – macierze parametrów stojących przy opóźnionych zmien-

nych wektora Zt–i, czyli tzw. autoregresyjnych operatorów poszczegól-
nych procesów,

εt – wektor kolumnowy składników losowych poszczególnych równań mo-
delu, o których zakłada się, że nie wykazują autokorelacji, ale mogą być 
skorelowane pomiędzy równaniami.

Bardzo ważnym zagadnieniem dotyczącym modelowania wektorowo-autore-
gresyjnego jest wybór zmiennych do modelu, który pomimo pozornie mało skom-
plikowanej ogólnej postaci modelu nie jest łatwym zadaniem, zwłaszcza w od-
niesieniu do modelowania wahań koniunkturalnych w rolnictwie. Szeroki zbiór 
wytwarzanych i oferowanych na rynku rolnym produktów sprawia bowiem, że 
wybór zmiennych odzwierciedlających ten rodzaj wahań wydaje się szczególnie 
trudny. W przypadku polskiego rolnictwa za dodatkowe utrudnienie należy uznać 
niedługą historię funkcjonowania mechanizmów rynkowych w obrębie całej go-
spodarki Polski, a tym samym stosunkowo krótkie szeregi obserwacji dostępnych 
dla poszczególnych kategorii ekonomicznych danych. Chęć ekonometrycznego 
wielowymiarowego modelowania fluktuacji aktywności gospodarczej w polskim 
rolnictwie z założenia wymaga niejako użycia danych o co najmniej kwartalnej, 
a najlepiej miesięcznej częstotliwości obserwacji, co znacznie zawęża możliwo-
ści zastosowania niektórych dostępnych szeregów danych. W przypadku badania 
wahań koniunktury w rolnictwie polskim zaleca się korzystanie z danych pocho-
dzących z publikacji GUS, które ze względu na gwarantowaną porównywalność 

19 Por. E. Kusideł, op. cit., s.15; B. Pfaff, VAR, SVAR and SVEC Models: Implementation Within 
R Package vars, s. 1.

20 Prezentowana postać modelu stanowi rozszerzoną wersję podstawowego modelu VAR i cza-
sami w literaturze przedmiotu określana jest mianem rozszerzonego modelu VAR (AVAR – Augme-
neted Vector AutoRegressive (ang.). Zob. M. Kokocińska, K. Strzała, op. cit., s. 55-56; Ekonometria 
współczesna, s. 368-369.
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oraz ciągłość obserwacji zapewniają wiarygodność wyciąganych na podstawie 
ich analizy wniosków.

Pierwotna koncepcja konstruowania modeli VAR, w odróżnieniu od klasycz-
nego podejścia, wyklucza nakładanie a priori warunków ograniczających na 
parametry tego typu modeli. W ogólnym przypadku przyjmuje się, że macierze 
nieznanych parametrów A0 oraz Ai (i =1,2,…q) nie zawierają elementów zero-
wych. Praktyka modelowania wektorowej autoregresji pokazuje jednak, iż pewne 
restrykcje zerowe na część parametrów modeli VAR są nakładane. Jest to kon-
sekwencja określonego rodzaju ograniczeń dotyczących rozmiarów tych modeli 
związanych chociażby z dużą liczbą rozpatrywanych zmiennych oraz maksymal-
nym rzędem ich opóźnień. Trzeba przy tym zaznaczyć, że podstawą wykluczania 
zmiennych w modelach VAR jest weryfikacja statystyczna oparta najczęściej na 
analizie przyczynowości21.

W modelach VAR podstawę badania związków przyczynowych stanowi za-
proponowany przez Grangera test przyczynowości, którego istota polega na wery-
fikacji hipotezy o braku wpływu przeszłych wartości zmiennej X na kształtowanie 
się bieżących wartości zmiennej Y względem hipotezy alternatywnej traktującej 
o występowaniu takiego wpływu22.

Zwykle żeby zaprezentować, jak wygląda procedura badawcza analizy przy-
czynowości w sensie Grangera, rozważa się prosty dwurównaniowy model VAR 
postaci:

 
Y
X

A A
A A

Y
X

At

t

t

t









 =


















 + +−

−

11 1 12 1

21 1 22 1

1

1

1, ,

, ,

... 11 12

21 22

1

2

, ,

, ,

q q

q q

t q

t q

t

t

A
A A

Y
X


















 +











−

−

ε
ε

, (3)

w przypadku którego weryfikowaną hipotezę zerową o braku związku przyczy-
nowego pomiędzy zmiennymi X i Y oraz hipotezę do niej alternatywną można 
sformułować w następujący sposób:

 H i q A i0 121 2 0: , ,..., ; ,,∀ = =  (4)

21 M. Kokocińska, K. Strzała, op. cit., s. 53.
22 Modele VAR coraz częściej wykorzystuje się do badania związków przyczynowych wystę-

pujących pomiędzy wybranymi zmiennymi. W przypadku tradycyjnych modeli wielorównaniowych 
występowanie zależności pomiędzy zmiennymi modelu weryfikowane jest na podstawie tzw. testów 
istotności. Jeżeli parametr stojący przy zmiennej X w równaniu objaśniającym kształtowanie się war-
tości zmiennej Y jest statystycznie istotny, to wówczas zmienną X można traktować jako przyczynę 
zmiennej Y. Zgodnie z przyjętą przez Grangera definicją, zmienną modelu X nazywa się przyczyną 
zmiennej Y, jeżeli opóźnione wartości zmiennej X mają istotne znaczenie w prognozowaniu zmiennej Y. 
Rozszerzenie owej definicji stanowi przypadek tzw. natychmiastowej przyczynowości, która oznacza 
istotny wpływ bieżących oraz przeszłych wartości zmiennej X na kształtowanie bieżących wartości 
zmiennej Y. Bardziej formalną definicję przyczynowości w sensie Grangera oraz natychmiastowej przy-
czynowości można znaleźć m.in. w pracach: Ekonometria współczesna, s. 373-374; W.W. Charemza, 
D.F. Deadman, Nowa ekonometria, PWE, Warszawa 1997, s. 158-159.
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 H i q A i1 121 2 0: , ,..., ; ,∃ = ≠  (5)

przy czym odrzucenie hipotezy zerowej jest jednoznaczne ze stwierdzeniem, że 
zmienna X jest przyczyną w sensie Grangera zmiennej Y.

Do weryfikacji tych hipotez można posłużyć się np. testem Grangera (wariant 
Walda), którego podstawę stanowi estymacja dwóch równań dla zmiennej Y:

 Y A Y A Y A Yt t t q t q t= + + + +− − −11 1 1 11 2 2 11, , ,... ,ε  (6)

Y A Y A Y A Y A X A Xt t t q t q t t= + + + + + +− − − − −11 1 1 11 2 2 11 12 1 1 12 2 2, , , , ,... .... ,,+ +−A Xq t q t12 η  (7)

a następnie porównać ich wariancje resztowe23.
Wśród innych często stosowanych testów przyczynowości wyróżnić nale-

ży m.in. test ilorazu wiarygodności LR, którego podstawę stanowi oszacowanie 
dwurównaniowego modelu VAR, lub też wyróżnienie z większego systemu VAR 
dwóch równań, w których rolę zmiennych objaśnianych pełnią zmienne badane 
pod kątem przyczynowości24.

Warunkiem poprawnej specyfikacji modelu VAR, w tym przeprowadzenia 
jakiegokolwiek z testów przyczynowości, jest stacjonarność badanych zmien-
nych. Ponieważ zmienne ekonomiczne rzadko bywają stacjonarne (najczęściej 
ze względu na zmienną w czasie wartość średnią lub funkcję kowariancji), więc 
testowanie stacjonarności traktuje się jako standardową procedurę badawczą wy-
konywaną przed testowaniem przyczynowości.

Tradycyjnie stosowanym testem na niestacjonarność lub inaczej na stopień 
zintegrowania szeregu czasowego {Yt} jest rozszerzony test Dickeya-Fullera 
(ADF) na występowanie pierwiastka jednostkowego, którego podstawę stanowi 
równanie postaci25:

 ∆ ∆Y Y Yt t i t i
i

k

t= + +− −
=
∑δ α ε1

1
,  (8)

gdzie:
Yt – obserwacja zmiennej Y w okresie t,
∆Yt – pierwsza różnica pomiędzy obserwacjami zmiennej Y w okresie t oraz 

w okresie poprzedzającym, tj. Yt-Yt–1,
k – maksymalny rząd opóźnienia
εt – stacjonarny proces stochastyczny o zerowej wartości oczekiwanej i ko-

wariancji oraz stałej wariancji, tzw. proces białego szumu.

23 Szerzej zob. Ekonometria współczesna, s. 373.
24 Zob. M. Kokocińska, K. Strzała, op. cit., s. 63-64.
25 W.W. Charemza, D.F. Deadman, op. cit., s. 117. W pracy zaprezentowano podstawową 

postać równania regresji, która może być rozwinięta o występowanie dodatkowych składowych, 
w tym stałej, trendu deterministycznego czy zmiennych sezonowych. Szerzej na ten temat zob. 
M. Kokocińska, K. Strzała, op. cit., s. 49-51.
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W teście tym weryfikuje się hipotezę mówiącą, że proces stochastyczny jest 
zintegrowany rzędu pierwszego, tj. I(1), co zapisujemy:

 H0 0:δ = , (9)

wobec hipotezy alternatywnej, że proces jest stacjonarny:

 H1 0:δ < , (10)

Zaprezentowany test ADF nie jest jedynym testem, który pozwala badać sto-
pień integracji zmiennych26. Do oceny stacjonarności szeregów czasowych moż-
na posłużyć się również pierwotną wersją tego testu, tzw. testem Dickeya–Fullera 
(DF) czy też integracyjną statystką Durbina–Watsona (IDW), które podobnie jak 
omówiony test ADF opierają na hipotezie zakładającej niestacjonarność badane-
go procesu.

Inną grupę testów, obok wyżej wymienionych, stanowią testy, w których 
hipoteza zerowa mówi o stacjonarności procesu względem deterministycznego 
trendu, natomiast hipoteza alternatywna zakłada, że pierwsze przyrosty szeregu 
są stacjonarne. Przykładem takiego testu jest test KPSS (Kwiatkowski, Phillips, 
Schmidt, Shin). Jego podstawę stanowi model postaci27:

 Yt= ζt+Rt+ εt, (11)
 Rt= Rt-1+ ut,

gdzie:
Yt – szereg obserwacji badanej zmiennej,
t – zmienna czasowa odzwierciedlająca trend deterministyczny,
Rt – proces błądzenia losowego,
εt – stacjonarny składnik losowy,
ut – ciąg zmiennych losowych o jednakowym rozkładzie, o wartości oczeki-

wanej równej 0 i stałej wariancji σu
2.

Weryfikowana w tym teście hipoteza zerowa:

 H0 : σu
2 = 0 (12)

jest równoznaczna ze stacjonarnością badanego procesu wokół stałej lub wokół 
linii trendu28, z kolei hipoteza alternatywna:

26 Opis i zasady stosowania poszczególnych testów na stopień integracji zmiennych można 
znaleźć m.in. w: W.W. Charemza, D.F. Deadman, op. cit., s. 113 i n.

27 Ekonometria współczesna, s. 308-310.
28 Jeżeli ζ = 0, to proces yt jest stacjonarny wokół stałej r, w przeciwnym wypadku, tj. gdy ζ ≠ 0, 

proces yt jest stacjonarny wokół trendu liniowego.
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 H1: σu
2 > 0 (13)

traktuje o niestacjonarności procesu Yt.
W badaniach, w których zastosowanie znajdują dane o częstotliwości kwartal-

nej lub miesięcznej, charakteryzujące się pewnym rodzajem sezonowości, oprócz 
zwykłych testów pierwiastka jednostkowego, przeprowadzane są testy tzw. se-
zonowej integracji, równoznacznej ze stacjonarnością sezonowych przyrostów 
analizowanych procesów.

Prawdopodobnie najprostszym sposobem weryfikacji wskazanej własności 
szeregów czasowych jest test DHF29, którego procedura przedstawia się następu-
jąco30:

Oznaczając różnicę pomiędzy Yt i Yt-s, czyli przyrosty sezonowe, przez ∆sYt, 
gdzie Yt oznacza obserwację wartości badanej zmiennej w chwili t, z kolei s = 4 
dla danych kwartalnych oraz s = 12 w przypadku danych o miesięcznej częstotlio-
wości obserwacji, szacuje się KMNK równanie regresji postaci:

 ∆ ∆s t i s t i
i

k

tY Y= +−
=
∑λ ξ

1
.  (14)

Na podstawie ocen parametrów 1 2
ˆ ˆ ˆ, ,..., kλ λ λ powyższego modelu oblicza się 

wartości zmiennej Zt, zgodnie ze wzorem:

 
1

ˆ ,
k

t t i t i
i

Z Y Yλ −
=

= − ∑  (15)

Następnie szacuje się parametry równania:

 ∆ ∆s t t s i t i
i

k

tY Z Y= + +− −
=
∑δ δ ε

1
,  (16)

dla którego bada się istotność parametru δ. Weryfikowana w przypadku prezento-
wanego testu hipoteza zerowa:

 H0 : δ = 0, (17)

oznacza, że analizowana zmienna jest sezonowo zintegrowana. Z kolei hipoteza 
alternatywna:

 H0 : δ < 0 (18)

wyraża brak własności stochastycznej sezonowości dla badanej zmiennej albo 
brak możliwości usunięcia takowej sezonowości metodą przyrostów sezonowych.

29 Nazwa testu pochodzi od pierwszych liter nazwisk jego autorów: Dickeya, Haszy, Fullera, 
a jego modyfikacji dokonał Osborn. W.W. Charemza, D.F. Deadman, op. cit., s. 118.

30 Ibidem, s. 118-119.
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Omówiony test DHF nie jest jedynym znanym sposobem wnioskowania o se-
zonowej integracji zmiennych. Jego uproszczoną wersję stanowią uogólnienia 
wcześniej prezentowanych testów DF oraz ADF, tj. test Dikceya–Fullera sezono-
wej integracji (DFSI), a także rozszerzony test Dickeya–Fullera sezonowej inte-
gracji (ADFSI), których podstawę stanowią równania pomocnicze o podobnej do 
pierwotnej wersji postaci31

.
W praktyce, w przypadku badania stacjonarności procesów przy użyciu sze-

regów danych o częstotliwości kwartalnej lub większej, testowanie stopnia inte-
gracji zmiennych, np. przy użyciu testu ADF oraz innych pokrewnych mu testów, 
traktuje się jako standardowy element procedury ekonometrycznej analizy struk-
tury stochastycznej szeregów czasowych, natomiast testy sezonowej integracji 
bardzo często są w tej procedurze pomijane.

Jednym z bardziej uniwersalnych sposobów badania długo- i krótkookreso-
wej stacjonarności zmiennych jest zaproponowany w 1990 r. przez Hylleberga, 
Engle’a, Grangera i Yoo tzw. test HEGY, umożliwiający jednoczesną weryfikację 
hipotez o występowaniu pierwiastków sezonowych oraz niesezonowych32.

W modelowaniu VAR równie ważną, jak analiza stacjonarności zmiennych, 
kwestią jest właściwe ustalenie rzędu opóźnień q, który powinien w sposób wła-
ściwy odzwierciedlać zależności pomiędzy zmiennymi oraz gwarantować speł-
nienie założenia o braku autokorelacji składników losowych.

Podstawowym sposobem wyboru optymalnej długości opóźnień dla wybra-
nych modeli VAR są kryteria informacyjne, w tym najbardziej popularne Aka-
ike’a (AIC) oraz Schwarza–Bayesian (BIC). Jako optymalne przyjmuje się takie 
opóźnienia, dla których wartości statystyk AIC i BIC wyznaczane są zgodnie ze 
wzorami33:

 2ˆln 2AIC T kεσ= +  (19)

oraz

 2ˆln ln ,BIC T k Tεσ= +  (20)

gdzie:
T – liczba obserwacji,
k – liczba szacowanych parametrów,

2ˆεσ  – estymator największej wiarygodności wariancji reszt,

są najmniejsze (tzn. utrata informacji jest najmniejsza), a parametry stojące przy 
zmiennych opóźnionych najwyższych rzędów są istotne.

31 Ibidem, s. 120.
32 Szczegółową budowę testu można znaleźć m.in. w: W.W. Charemza, D.F. Deadman, op. cit., 

s. 121-122; M. Kokocińska, K. Strzała, op. cit., s. 51-52.
33 Ekonometria współczesna, op. cit., s. 293-294.
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Przy identyfikacji rzędu opóźnienia modelu VAR, oprócz kryteriów informa-
cyjnych, można wykorzystać również inne metody, w tym test ilorazu wiarygod-
ności, którego istota sprowadza się do sekwencyjnej weryfikacji hipotez zero-
wych, że rząd opóźnienia modelu jest równy pewnej arbitralnie dobranej wartości 
q wobec alternatywy, że jest równy Q, przy czym (Q > q)34.

Omówiona postać modelu VAR przy założeniu, że żadna z występujących 
w nim zmiennych nie ma charakteru zmiennej egzogenicznej – w rozumieniu 
ekonometrii klasycznej – jest analogią zredukowanej postaci modelu wielorów-
naniowego. Z punktu widzenia powiązań pomiędzy nieopóźnionymi zmiennymi 
endogenicznymi, model ten można zaliczyć do grupy prostych modeli wielorów-
naniowych, a jego parametry daje się szacować KMNK, traktując każde jego rów-
nanie odrębnie35.

W odróżnieniu od klasycznych modeli wielorównaniowych, pojedyncze rów-
nania modeli VAR nie podlegają analizie ekonomicznej. Stąd, aby umożliwić in-
terpretację tych modeli, przekształca się je do tzw. postaci strukturalnej. Struk-
turalne modele VAR, czyli SVAR, stanowią alternatywę dla klasycznych modeli 
ekonometrycznych. Ich ogólna postać macierzowa przedstawia się następująco36:

 BZ D Zt t i t i
i

q

t= + +−
=
∑Γ Γ0

1
ξ ,  (21)

gdzie:
B – macierz parametrów stojących przy nieopóźnionych zmiennych wektora Zt,
Γ0 – macierz parametrów stojących przy zmiennych deterministycznych,
Γi (i =1, 2, …, q) – macierze parametrów stojących przy opóźnionych zmien-

nych wektora Zt–i,
ξt – wektor kolumnowy składników losowych,
pozostałe oznaczenia takie jak w przypadku modelu VAR.

Przy założeniu, że macierz B jest nieosobliwa, związek pomiędzy zaprezentowa-
nymi postaciami modeli VAR oraz SVAR można przedstawić w następujący sposób37:

 Z B D B Z Bt t i t i
i

q

t= + +− −
−

=

−∑1
0

1

1

1Γ Γ ξ ,  (22)

przy czym macierze B B i q Bi t
− − −=1

0
1 11 2Γ Γ, ( , ,..., ),   ξ odpowiadają macierzom A0, 

Ai (i =1, 2, …, q), εt, występującym we wcześniej przywołanej postaci modelu VAR.

34 Zob. M. Kokocińska, K. Strzała, op. cit., s. 56-58.
35 Zob. J. Gottschalk, An Introduction into the SVAR Methodology: Identification, Interpreta-

tionand Limitations of SVAR models, Kiel Working Paper No. 1072, Kiel 2001, s. 17; Ekonometria 
współczesna, s. 369.

36 Por. ibidem; E. Kusideł, op. cit., s. 35-36.
37 Ibidem.
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Dzięki zgodności z teorią ekonomii modele SVAR nadają się do analizy syste-
mów gospodarczych, w tym wahań koniunkturalnych w rolnictwie. Ich interpreta-
cja nie polega na ocenie parametrów pojedynczych równań, ale przede wszystkim 
na analizie reakcji badanego systemu na szoki zewnętrzne za pomocą tzw. funkcji 
reakcji na impuls oraz dekompozycji wariancji błędów prognozy38.

Punktem wyjścia do określenia wpływu poszczególnych bodźców na zmienne 
włączone do modelu VAR oraz wyznaczenia prognoz dla tych zmiennych jest jego 
przedstawienie w postaci modelu wektorowej średniej ruchomej (VMA39). Przyj-
mując za punkt wyjścia model VAR dla rzędu opóźnienia q = 1, w którym występu-
je wyraz wolny, reprezentację średniej ruchomej dla tego modelu można przedsta-
wić w następującej postaci40:

 Z At
i

i
t i= + ⋅

=

∞

−∑µ ε1
0

. (23)

Wykorzystując związek składnika losowego podstawowego modelu VAR 
(εt) ze składnikiem losowym jego strukturalnego odpowiednika (ξt), tj. zależność 
εt=B-1·ξt, elementy wektora Zt dają się wyrazić równoważnie jako funkcja ξt, tj.41

 Z A Bt
i

i
t i= + ⋅ ⋅−

=

∞

−∑µ ξ1
1

0

 (24)

lub

 1
1

0
,  gdzie :  i

t i t i i
i

Z A Bµ ϕ ξ ϕ
∞

−
−

=

= + ⋅ = ⋅∑ . (25)

Elementy macierzy φi przedstawionej reprezentacji VMA modelu VAR mogą 
być wykorzystane do wygenerowania efektów wpływu zaburzeń losowych ξt na 
ścieżki czasowe Zt

42. Należące do tej macierzy współczynniki φjk,i przedstawiają re-
akcję j-tej zmiennej na jednostkowe zaburzenie k-tej zmiennej zaistniałe i okresów 
wcześniej i stanowią podstawę konstrukcji funkcji odpowiedzi na impuls (IRF):

 IRF: i → φjk,i, gdzie i = 1, 2, …, T 43. (26)

Oprócz podstawowej interpretacji wartości φjk,i, przy aktualizacji o i okresów, 
należy traktować jako odzwierciedlenie reakcji j-tej zmiennej w i-tym okresie 

38 Por. H.S. Huh, D. Kim, Shocks – What Do SVAR Models Tell Us about the US Business Cyc-
le?, Paper Prepared for the Australasian Macroeconomics Workshop, 2011; M. Rubaszek, op. cit., 
s. 84.

39 Vector Moving Average (ang.).
40 E. Kusideł, op. cit., s. 37.
41 Ibidem.
42 Ibidem.
43 Por. ibidem, s. 38.
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wprzód na aktualne zaburzenie pochodzące ze strony k-tej zmiennej. Poprzez do-
danie wartości współczynników φjk,i dla kolejnych wartości i można z kolei uzy-
skać skumulowany efekt działania jednostkowej zmiany k-tej zmiennej na zmien-
ną j-tą44. 

Funkcja odpowiedzi na impuls, oprócz analizy zachowań poszczególnych 
zmiennych pod wpływem zaburzeń losowych, jest również dogodnym narzędziem 
badania stabilności modelu VAR, a mianowicie jeżeli jej wartości są zbieżne, tzn. 
wpływ impulsu wraz z upływem czasu wygasa (jest tłumiony), to modelowany 
system należy uznać za stabilny, a tworzące go zmienne za stacjonarne45.

Jak już wcześniej podkreślono, reprezentacja średniej ruchomej modelu VAR 
może stanowić podstawę wyznaczania prognoz dla zmiennych tego modelu. 
W przypadku rozważanej postaci reprezentacji VMA wartości zmiennych wcho-
dzących w skład wektora Zt w okresie n+t wyznacza się zgodnie ze wzorem46:

 Z A Bt n i
i

t n i
i

+
=

∞

+ −
−= + ⋅ = ⋅∑µ ϕ ξ ϕ

0
1

1, gdzie i . (27)

W takim przypadku błąd prognozy można zapisać jako:

 Z EZt n t n i
i

n

t n i+ +
=

−

+ −− = ⋅∑ϕ ξ
0

1

, (28)

gdzie E – wartość oczekiwana.

Przyjmując, że w skład wektora Zt wchodzą dwie zmienne, a mianowicie zmienna 
Xt i Yt, a wektor zaburzeń ξt tworzą kolejne zaburzenia wskazanych zmiennych, tj. ξXt 
i ξYt, dla przykładu błąd prognozy dla pierwszej zmiennej Xt można zapisać jako:

 
X EXt n t n Xt n Xt n n Xt+ + + + − − +− = ⋅ + ⋅ + + ⋅ +

+
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1
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22 0 12 1 1 12 1 1, , ,... .⋅ + ⋅ + + ⋅+ + − − +ξ ϕ ξ ϕ ξYt n Yt n n Yt
 (29)

Wówczas wariancja błędu prognozy tej zmiennej wynosi:

 σ σ ϕ ϕ ϕ σ ϕ ϕX X n Yn2 2
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2
11 1

2
11 1

2 2
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2
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2( ) [ ... ] [ ., , , , ,= + + + + + +− ... ],+ −ϕ12 1
2

n . (30)

Jej dekompozycja ze względu na kolejne zaburzenia ξXt i ξYt pozwala ocenić udział 
poszczególnych zmiennych modelu w objaśnianiu błędu prognozy zmiennej Xt 
i uznawana jest za pomocnicze narzędzie badania interakcji pomiędzy zmiennymi 
włączonymi do modelu VAR. Przykładowo, gdy udział zaburzenia ξYt w warian-
cji błędu prognozy zmiennej Xt jest zerowy, wtedy mówi się, że zmienna Xt jest 
egzogeniczna, a odpowiadający jej szereg rozwija się niezależnie od zmiennej Yt.

44 Ibidem; J. Rembeza, op. cit., s. 40.
45 E. Kusideł, op. cit., s. 38.
46 J. Rembeza, op. cit., s. 40.
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4. Prognozowanie wahań koniunktury z użyciem modeli VAR

Modele VAR, podobnie jak klasyczne modele wielorównaniowe, mogą zostać 
użyte do wyznaczenia zarówno statycznych, jak i dynamicznych prognoz. W przy-
padku pierwszego rodzaju prognoz podstawę predykcji stanowią faktycznie zaob-
serwowane (historyczne) wartości modelowanych zmiennych. Prognozy dynamicz-
ne wyliczane są z kolei w sposób sekwencyjny poprzez budowę i dołączanie do 
zbioru obserwacji modelowanych zmiennych ich kolejnych prognoz47. Do oceny 
jakości wyznaczonych na podstawie o modeli VAR prognoz wykorzystać można 
dwa rodzaje mierników, a mianowicie służące do oceny ich trafności tzw. mierniki 
błędów ex ante, a także pozwalające ocenić ich dokładność tzw. mierniki błędów 
prognozy ex post48. Ponieważ prognozowanie wahań koniunkturalnych ma bardzo 
duże znaczenie praktyczne, zatem w ostatnim kroku ekonometrycznej analizy po-
stanowiono ocenić prognostyczną wartość wcześniej oszacowanych modeli VAR.

Do oceny dokładności predykcji osiągniętej na odcinku czasu, z którego po-
chodzą dane statystyczne, wykorzystać można prognozy typu statycznego i wy-
znaczone na ich podstawie wartości następujących mierników błędów ex post49:

– średniokwadratowego błędu predykcji (MSE50):

 MSE =
=
∑1 2

1T
et

t

T

,  (31)

– pierwiastka średniokwadratowego błędu predykcji (RMSE51):

 RMSE =
=
∑1 2

1T
et

t

T

,  (32)

– średniego absolutnego błędu procentowego predykcji (MAPE):

 MAPE = ⋅
=
∑1 100

1T
e
Y
t

tt

T

,  (33)

gdzie:
t = 1, 2,…,T, – momenty empirycznej weryfikacji prognoz,
e Y Yt t t

P= − , przy czym Yt to empiryczna wartość zmiennej prognozowanej 
w momencie t, natomiast Yt

P – wartość prognozy dla zmiennej progno-
zowanej na moment t.

47 T. Kufel, op. cit., s. 110-111.
48 A. Zeliaś, Teoria prognozy, PWE, Warszawa 1997, s. 60.
49 Zob. A. Cottrell, R. Lucchetti, op. cit., s. 223.
50 Mean Sqaured Error (ang.).
51 Root Mean Squared Error (ang.).
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Przy ocenie dokładności wyznaczonych prognoz największe znaczenie ma 
ostatni z wyróżnionych mierników. Im jego wartość jest mniejsza, tym prognozę 
uznaje się za bardziej dokładną.

Oprócz wymienionych mierników błędów predykcji ex post, inną bardzo czę-
sto stosowaną miarą jakości oraz efektywności prognostycznej danego modelu 
jest tzw. współczynnik Theila U. Jego wartość, wyliczana jako pierwiastek kwa-
dratowy z wartości wyrażenia52:
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informuje o przeciętnym względnym błędzie prognozy w przyjętym do analizy 
odcinku czasu i jednocześnie pozwala porównać dokładność prognoz wyznaczo-
nych na podstawie danego modelu z dokładnością prognoz naiwnych opartych na 
formule: Yt+1

P=Yt, dla każdego t. Mianowicie jeżeli dla danego modelu wartość 
współczynnika U jest mniejsza od 1, to wówczas wyznaczone na jego podstawie 
prognozy uznaje się za bardziej dokładne od prognoz naiwnych i odwrotnie, gdy 
U jest większe od 1, wtedy za lepsze uważa się prognozy naiwne53.

Predykcja w modelu VAR poza okres próby badawczej wymaga wyznaczenia 
prognoz dynamicznych, których dopuszczalność, w przypadku modeli szacowanych 
KMNK, ocenić można na podstawie następujących mierników błędów ex ante54:

– wariancji prognozy (vt
2):

 v X X X Xt P
T

P
T2 1

1= ⋅ + ( )( )−
MSE ,  (35)

– bezwzględnego błędu prognozy ex ante (vt):

 v X X X Xt P
T

P
T= ⋅ + ( )( )−

MSE 1
1

,  (36)

– względnego procentowego błędu prognozy ex ante (Vt):

 V v
Yt
t

t
P= ⋅100 , (37)

gdzie:
MSE – średni kwadratowy błąd predykcji ex post wyznaczony dla całego 

okresu próby, czyli inaczej estymator wariancji składnika losowego,
X – macierz empirycznych wartości zmiennych objaśniających,

52 Ibidem.
53 Uwaga: w przypadku prognoz naiwnych wartość współczynnika Theila U wynosi 1.
54 Por. Prognozowanie gospodarcze. Metody i zastosowania, red. M. Cieślak, WN PWN, War-

szawa 2001, s. 53.
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XP – macierz wartości zmiennych objaśniających w okresie prognozowanym,
Yt

P – prognoza badanej zmiennej na okres t >T.

Przy ocenie dopuszczalności prognozy, pod uwagę bierze się względny błąd 
prognozy ex ante VT , którego wartości powinny być mniejsze od pewnej z góry 
ustalonej granicy dopuszczalności (w praktyce zwykle przyjmuje się, że jest to 
5 lub 10%).

Podsumowanie

Biorąc pod uwagę teoretyczne podstawy powstawania cyklicznych wahań cen 
oraz wielkości skupu produktów rolnych, a także podstawowe własności i zało-
żenia modelowania VAR, analiza wahań koniunkturalnych w rolnictwie polskim 
może zostać przeprowadzona zgodnie z następującym schematem:

Etap 1. Przygotowanie szeregów danych statystycznych dotyczących kształ-
towania się cen i podaży wybranych produktów rolnych do analizy wahań ko-
niunkturalnych:

– oczyszczenie z wahań przypadkowych oraz sezonowych za pomocą proce-
dury TRAMO/SEATS,

– wyznaczenie trendu stochastycznego z zastosowaniem filtru Hodricka–Pre-
scotta,

– wyznaczenie szeregów odzwierciedlających fluktuacje koniunkturalne, 
zgodnie z koncepcją cykli odchyleń.

Etap 2. Identyfikacja cyklicznych wahań cen i podaży podstawowych produk-
tów rolnych.

Etap. 3. Ocena współzależności pomiędzy cyklicznymi wahaniami cen i po-
daży podstawowych produktów rolnych – badanie przyczynowości w sensie 
Grangera.

Etap 4. Analiza reakcji poszczególnych zmiennych na szoki ze strony innych 
zmiennych – interpretacja funkcji odpowiedzi na impuls oraz dekompozycja wa-
riancji błędu prognozy.

Etap 5. Wyznaczenie prognoz statycznych i dynamicznych oraz ocena ich ja-
kości.
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The concept of econometric modeling of fluctuations  
in polish agriculture

Summary. In Poland and in the world we observe a continuous growth of interest in economic 
research within different sectors of economy, including agriculture. One of the most popular tools 
of business survey in selected sectors of Polish economy are tests developed, among others, by the 
Central Statistical Office (GUS) and the Economic Development Institute of Warsaw School of 
Economics (IRG SGH), which, though most popular, they are not only known and used in Poland as 
method of economic fluctuations analysis. Nevertheless, scholars are continuously looking for new 
methods of research to improve diagnosis and improve the quality of forecasts economic status. The 
efforts include attempts to create econometric procedures for analysing and forecasting the level of 
activity of economic entities. The study is devoted to the research issues of economic fluctuations 
in Polish agriculture and is a presentation of the econometric procedure to analyse the fluctuations 
of measurable characteristics of fluctuations in Polish agriculture and the recognition of their future 
state as based on the models of vector-autoregression VAR.

Key words: agriculture, agricultural market fluctuations, vector-autoregressive modeling VAR
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Streszczenie. Realizacja inwestycji publicznych ma wieloaspektowy, czasochłonny i koszto-
chłonny charakter i służy osiągnięciu określonych celów społeczno-gospodarczych. Proces inwesty-
cyjny, angażując znaczne ilości zróżnicowanych zasobów, jest niestety podatny na patologie zwią-
zane z realizacją partykularnych celów podmiotów zaangażowanych bezpośrednio lub pośrednio 
w te procesy. Sprzyja temu także niedoskonałość dostępnej informacji lub w ogóle jej brak. 

W artykule zasygnalizowano możliwość zastosowania systemów „szarych” (ang. grey systems) 
dla częściowego uporania się z informacją niepełną i niepewną. Systemy te stanowią sprawdzone 
i uniwersalne narzędzie o znaczącym i zróżnicowanym potencjale aplikacyjnym. Wykorzystano 
jeden z wariantów analizy systemów „szarych” – „szarą” analizę relacyjną w odniesieniu do wyboru 
ekspertów zapewniających rzetelną ocenę ofert potencjalnych wykonawców.

Słowa kluczowe: inwestycja publiczna, decyzja, ekspert, ocena, system „szary”

1. Charakter współczesnych przetargów

Wprowadzenie możliwości finansowania inwestycji krajowych ze środków 
UE przyczyniło się do zwiększenia liczby i wartości realizowanych obecnie 
obiektów. W ich realizację zaangażowanych jest wiele podmiotów: inwestor, wy-
konawcy i inne jednostki współpracujące. W przypadku inwestycji publicznych 
znajdą się one dodatkowo pod szczególną kontrolą społeczną tak ze względu na 
zazwyczaj ograniczone, publiczne środki finansowe, jak i znaczące przepływy 
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finansów w często długich okresach. Inwestycjom takim towarzyszą więc osta-
tecznie zarzuty o mało staranne ich przygotowanie i nieumiejętność zarządzania. 
Wreszcie inwestycje publiczne mogą być postrzegane jako atrakcyjny środek re-
alizacji osobistych i politycznych celów, sprzecznych z celami, osiągnięciu któ-
rych służą. Pogłębianiu tego zjawiska sprzyja niedoskonałość istniejącego stanu 
prawnego, prowadząca do daleko posuniętej dowolności w interpretacji obowią-
zujących przepisów. Szczególnie dotkliwy wydaje się przy tym brak precyzyjnie 
sformułowanych uregulowań prawnych gwarantujących właściwe, z perspekty-
wy interesu społecznego i gospodarczego, wykorzystanie środków przeznacza-
nych na realizację inwestycji publicznych. 

W szeroko pojętym interesie społecznym i gospodarczym leży więc zaimple-
mentowanie przejrzystych procedur, pozwalających na skuteczne eliminowanie 
lub ograniczenie nieprawidłowości wpływających na efekty realizacji publicz-
nych przedsięwzięć inwestycyjnych. Eliminacji skutków niedoskonałości prawa 
sprzyja zastosowanie naukowo zweryfikowanej, racjonalnej i transparentnej me-
todyki wielokryterialnego wspomagania decyzji. Ułatwia ona bowiem właściwe 
wyrażanie wieloaspektowego charakteru zagadnień decyzyjnych pojawiających 
się w trakcie przygotowania i realizacji inwestycji.

Zauważmy także, że efekty realizacji inwestycji zależą od dostępności nie-
zbędnej informacji. Jej niedostatki mogą więc wpływać na skalę nieprawidło-
wości towarzyszących procesom przygotowywania i wykonywania inwestycji. 
Niedoskonały charakter dostępnej informacji może wynikać z różnych przyczyn, 
np. trudnomierzalności cech i zależności pomiędzy elementami rozważanego za-
gadnienia decyzyjnego, braków w ocenie cech i zależności itp. 

W celu wiarygodnego modelowania zagadnień decyzyjnych, którym towa-
rzyszy informacja o takim charakterze, są wykorzystywane odpowiednie podej-
ścia – przykładowo logika i zbiory rozmyte. Ich zastosowanie wiąże się jednak 
z brzemiennymi skutkami, z których występowania nie zdajemy sobie z reguły 
sprawy. Zwróćmy uwagę na to, że liczby rozmyte służą modelowaniu obiektów 
o nieostrych granicach. Przy tym jest jednak konieczne precyzowanie przebiegu 
funkcji przynależności tych liczb. Wynik zastosowania zbiorów rozmytych jest 
więc obarczony skutkami decyzji związanej z przyjęciem określonej postaci funk-
cji przynależności. 

Dlatego do uwzględnienia niedoskonałego charakteru informacji towarzy-
szącej zagadnieniom decyzyjnym związanym z przygotowaniem i realizacją 
inwestycji publicznych zaproponowano wykorzystanie elementów systemów 
„szarych” (ang. grey systems)1. W odróżnieniu od liczb rozmytych pozwalają 
one modelować obiekty o wyraźnie określonych granicach, lecz o nieokreślonej 

1 J.-L. Deng, Control Problems of Grey Systems, „Systems and Control Letters” 1982, t. 5, 
s. 288-294.
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postaci wewnętrznej2. Zastosowanie systemów „szarych” nie wymaga więc od 
użytkownika precyzowania wewnętrznej formy obiektu. Użyciu systemów „sza-
rych” sprzyja również fakt, że znacznie łatwiejsze jest wiarygodne określenie 
granic niż wewnętrznej formy obiektów. Dzięki tym własnościom ułatwiają one 
uwzględnianie niedoskonałości dostępnej informacji w modelowaniu zagadnień 
decyzyjnych. Pozwalają przy tym modelować niejasne zagadnienia w bardzo pre-
cyzyjny sposób. 

Zwróćmy również uwagę na to, że dla zapewnienia transparentności i obiek-
tywności procesu udzielania zamówień publicznych oraz dla efektywnej re-
alizacji inwestycji została opracowana ustawa Prawo zamówień publicznych3. 
W odniesieniu do z natury kosztownych przedsięwzięć inwestycyjnych jako 
podstawowy sposób udzielania zamówienia na realizację inwestycji przewiduje 
ona tryb przetargowy. Zauważmy jednak, że wszelkie korzyści z tego płynące 
mogą zostać łatwo utracone w wyniku wyboru niewłaściwych osób – ekspertów 
badających oferty składane przez potencjalnych wykonawców i rekomendują-
cych wybór konkretnego wykonawcy. W celu wyeliminowania wynikających 
stąd nieprawidłowości przy udzielaniu zamówienia, należy zadbać więc o dobór 
ekspertów gwarantujących wyłonienie rzetelnego wykonawcy. Warto przy tym 
dążyć do skomponowania zespołu ekspertów zorientowanych na wzajemną 
współpracę, a nie na konflikty. Taka konstrukcja zespołu sprzyja unikaniu nie-
powodzeń i pojawieniu się wartości dodanej wskutek synergii wynikającej ze 
współpracy ekspertów. Stąd też ważną rolę przy budowaniu zespołu ekspertów 
odgrywają cechy psychologiczne potencjalnych ekspertów oraz pomoc psycho-
loga. 

W pracy przedstawiono propozycję systemu wykorzystującego jedno z po-
dejść teorii systemów „szarych” – „szarą” analizę relacyjną (ang. Grey Relational 
Analysis, GRA) do wspomagania wielokryterialnego wyboru ekspertów dokonu-
jących oceny ofert składanych przez potencjalnych wykonawców przedsięwzięć 
publicznych w ramach postępowania przetargowego. W systemie tym jest wyko-
rzystywana oficjalna baza danych ekspertów oraz „szara” analiza relacji. 

W dalszej części opracowania przedstawiono wybrane elementy teorii sys-
temów „szarych”. Zaakcentowano przy tym zróżnicowanie możliwości ich za-
stosowań. Szczegółowo omówiono przy tym „szarą” analizę relacyjną. W części 
opisującej proponowany system do doboru ekspertów przedstawiono przykład 
obliczeniowy ilustrujący zasady zastosowania „szarej” analizy relacyjnej do ran-
gowania ekspertów. 

2 N. Slavek, A. Jović, Application of Grey System Theory to Software Projects Ranking, „Auto-
matica” 2012, t. 53(2), s. 284-293.

3 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Dz.U. nr 19, poz.177 
z późn. zm.
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2. Systemy „szare” i ich zastosowania

Pojęcie systemu jest stosowane do opisu tworów o zróżnicowanym, np. bio-
logicznym, społecznym, gospodarczym lub technicznym, charakterze. W trakcie 
modelowania współczesnych systemów napotykamy na braki w opisującej je 
informacji. Dostępna informacja ma bowiem często ograniczony, niekompletny 
i niepewny charakter. Dążenie do wykorzystania z informacji o takim charakterze 
stało się przyczynkiem do opracowania przez Denga4 koncepcji modelowania sys-
temów przy zastosowaniu abstrakcyjnego pojęcia systemu „szarego”. Na system 
„szary” w ujęciu Denga składają się 3 rodzaje informacji: „biała” (pewna, zna-
na), „czarna” (niepewna, nieuświadomiona, nieznana) oraz „szara” – o pośrednim 
niedoskonałym charakterze. Dzięki zastosowaniu odpowiednich narzędzi analizy 
systemów „szarych” jesteśmy w stanie „wybielić” część informacji „szarej” i po-
szerzyć udział informacji „szarej” kosztem informacji „czarnej” (rys.1).

Rys.1. Koncepcja systemu „szarego” i jego analizy
Ź r ó d ł o: opracowanie własne na podstawie: J.-L. Deng, Introduction to Grey System Theory, „The Journal 

of Grey System” 1989, nr 1, s. 1-24.

Systemy „szare” są stosowane w różnych celach. Deng5 przykładowo wska-
zuje następujące zastosowania systemów „szarych”: 

– zastępowanie modeli regresyjnych modelami niefunkcyjnymi, 
– zastępowanie procesów stochastycznych dzięki zastosowaniu procesu „sza-

rego” (ang. Grey Process, GP) pozwalającego modelować procesy przy wykorzy-
staniu niewielkiej liczby danych, 

– tworzenie szeregów z nieuporządkowanych danych dla ułatwienia modelo-
wania procesów,

– budowa modelu „szarego” (ang. Grey Model) zastępującego model różnicz-
kowy, 

4 J.-L. Deng, Introduction to Grey System Theory, „The Journal of Grey System” 1989, nr 1, s. 1-24.
5 Ibidem.
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– tworzenie metod prognozowania „szarego” zastępujących analizę szeregów 
czasowych, 

– rozwój innowacyjnych idei we wspomaganiu decyzji – „szarego” wspoma-
gania decyzji,

– opracowanie predykcyjnego sterowania „szarego”, 
– badania nad teorią mechanizmów z uwzględnieniem „szarej” teorii sekwen-

cji oraz „szarej” teorii konstrukcji, 
– badania nad funkcjami oddającymi emocje i zmysły, 
– rozwój matematyki uwzględniający „szare” relacje, „szare” elementy i „sza-

re” liczby. 
Zróżnicowanie zastosowań systemów „szarych” stanowi rezultat bogactwa 

szczegółowych koncepcji ich teorii: 
– „szarej” przestrzeni relacyjnej (ang. Grey Relational Space, GRS), służącej 

do opisu relacji między podstawowym czynnikiem a innymi czynnikami w syste-
mie „szarym”,

– „szarej” przestrzeni generacyjnej (ang. Grey Generating Space, GGS), po-
zwalającej na przetwarzanie surowych danych w serie danych za pomocą odpo-
wiednich operatorów,

– „szarego” modelowania (ang. Grey Modeling, GM), związanego z zasto-
sowaniem modeli G(N, n) złożonych z systemów równań różniczkowych N-tego 
stopnia z n zmiennymi, zbudowanych na podstawie niewielkiej liczby danych 
i służących tworzeniu serii danych na podstawie nieuporządkowanych danych,

– „szarego” prognozowania (ang. Grey Forecasting, GF), które obejmuje 
zarówno przewidywanie wystąpienia zdarzeń katastrofalnych (niesezonowych – 
ang. Grey Calamity Prediction, GCP lub sezonowych – ang. Grey Seasonal Ca-
lamity Prediction, GSCP), jak i prognozowanie topologiczne (ang. Grey Topolo-
gical Prediction, GTP) ujmujące zmiany postaci zależności opisującej określone 
zagadnienie oraz systemowe (ang. Grey Systematic Prediction, GSP) związane 
z zestawami zmiennych opisujących zagadnienie),

– „szarego” wspomagania decyzji (ang. Grey Decision Making, GDM), reali-
zowanego w jednej z 3 postaci: sytuacyjnej strategii „szarej” (ang. Grey Strategy 
of Situation, GSS) – wykorzystującej gry do rozwiązywania sytuacji konflikto-
wych, „szarego” programowania (ang. Grey Programming) wykorzystującego 
programowanie dynamiczne z „szarymi” wartościami współczynników optymali-
zowanej funkcji celu i ograniczeń oraz „szarego” wspomagania decyzji w grupie 
(ang. Grey Decision Making of Group, GDMG) stanowiącego rodzaj wielopo-
ziomowej analizy wykorzystującej 3 elementy: „szarą” statystykę (np. do mode-
lowania decyzji rynku), „szare” przewidywanie (np. do oceny produktów przez 
ekspertów), „szarą” analizę skupień (np. do modelowania strategii menedżerów) 
i „szarą” przestrzeń relacyjną (np. do określania wypadkowej strategii),



Mirosław Dytczak, Grzegorz Ginda78

– „szarego” sterowania predykcyjnego (ang. Grey Prediction Control, GPC) 
pozwalającego w sposób adaptacyjny, dokładny i zapobiegający awariom kontro-
lować funkcjonowanie nadzorowanego systemu. 

Powyższe koncepcje są implementowane w postaci procedur tzw. wybielania 
(ang. whitening). Można przy tym wyróżnić:

– „szare” generowanie (ang. Grey Generating), wyjaśniające powiązania mię-
dzy danymi w ramach tzw. procesu wybielania sekwencji danych (ang. whitening 
of a sequence of numbers),

– „szare” modelowanie (GM), polegające na budowie „szarych” równań wa-
riacyjnych i „szarych” równań różniczkowych w procesie wybielania modelu 
(ang. whitening of the model),

– „szarą” predykcję (ang. Grey Prediction), wykorzystującą proces wybiela-
nia rozwoju badanego zagadnienia (ang. whitening of development) do prognozo-
wania wartości szeregu czasowego,

– „szarą” decyzję (ang. Grey Decision), korzystającą z procesu wybielania 
statusu (ang. whitening of status) uwzględniającego niejasność sytuacji decyzyj-
nej – w tym celu są stosowane elementy grupowego wspomagania decyzji (ang. 
Group Decision Making, GDM),

– „szarą” analizę relacyjną (ang. Grey Relational Analysis, GRA), związa-
ną z procesem wybielania relacji czynników (ang. whitening of factor relation), 
prowadzącym do kwantyfikacji wpływów czynników i relacji między nimi na 
podstawie informacji o podobieństwie i zmienności czynników. 

Do wyrażania niepełnej informacji w „szarych” systemach służą ich 3 podsta-
wowe składniki: „szara” liczba, „szary” element oraz „szara” relacja. Szczególną 
rolę w „szarych” systemach odgrywa „szary” model pierwszego stopnia i jed-
nej zmiennej oznaczany jako GM(1,1). Pozwala on identyfikować relacje między 
danymi sekwencyjnymi. Na podstawie zidentyfikowanych relacji jest następnie 
budowany model predykcyjny. 

W praktyce wspomagania decyzji jest często wykorzystywana „szara” analiza 
relacji GRA. 

3. Procedura obliczeniowa „szarej” analizy relacyjnej

„Szara” analiza relacyjna stanowi popularne narzędzie wspomagania decyzji. 
Sprawdza się ona dobrze jako narzędzie do rangowania. Wypada przy tym ko-
rzystnie na tle innych metod wielokryterialnego wspomagania decyzji6. 

6 Y. Kuo, T. Yang, G.W. Huang, The use of grey relational analysis in solving multiple attribute 
decision-making problems, „Computers and Industrial Engineering” 2008, t. 55, s. 80-93.
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Rangowania rozważanych obiektów – kryteriów, wariantów decyzji itd. – do-
konuje się w GRA na podstawie wartości „szarego” stopnia relacji (ang. Grey Re-
lational Grade) przyporządkowanych rangowanym obiektom. W celu wykonania 
obliczeń wykorzystujemy typową macierz decyzji X grupującą cząstkowe oceny 
obiektów. Wiersze macierzy odpowiadają kolejnym obiektom, np. wariantom decy-
zji, podczas gdy jej kolumny odpowiadają poszczególnym cechom obiektów, nazy-
wanych w GRA czynnikami wpływającymi (ang. influencing factors). W przypad-
ku m obiektów i n czynników macierz decyzji przedstawiamy następująco:

 X =
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gdzie symbolem xi(k) wyrażono cząstkową ocenę i-tego obiektu z uwagi na j-ty 
czynnik wpływający.

Poszczególne cechy mogą stanowić stymulanty, destymulanty lub nominanty. 
Dla zapewnienia ich porównywalności staje się więc konieczna ich odpowiednia 
transformacja. W tym celu można przykładowo użyć formuły znanej z metody 
unitaryzacji zerowanej7:

– dla stymulant:
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gdzie c0(k) stanowią wartości nominalne poszczególnych czynników wpływają-
cych (k = 1, 2…n).

7 K. Kukuła, Metoda unitaryzacji zerowanej, WN PWN, Warszawa 2010.
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Po sprowadzeniu czynników do stanu porównywalności możemy wyznaczyć 
znormalizowany odpowiednik macierzy X – macierz U, stanowiącą podstawę 
dalszych obliczeń. Wykorzystujemy przy tym dowolnie określone wagi w(k) wy-
rażające relatywny wpływ poszczególnych czynników:

 
1

( ) 1, ( ) 0
n

k
w k w k

=

= ≥∑ . (5)

Elementy znormalizowanej macierzy U wyznaczymy z zależności:

 ( )( ) ( )i iu k w k x k= ⋅ . (6)

Na podstawie zawartości kolumn macierzy U można wyznaczyć referencyjne 
zestawy wartości czynników – zestaw idealny u ki

+ ( )  i antyidealny u ki
− ( ). Zwy-

kle przyjmuje się przy tym odpowiednio maksymalne i minimalne wartości ocen 
obiektów:

 u k u k u k u ki i i i i i
+ −= =( ) max ( ), ( ) min ( ) . (7)

Zauważmy przy tym, że nie zawsze będziemy zainteresowani wyborem skraj-
nych wartości cząstkowych ocen obiektów. Na przykład w przypadku gdy zależy 
nam raczej na dopasowaniu rozważanych obiektów do obiektów referencyjnych 
o niekoniecznie ekstremalnych wartościach czynników, do definiowania zesta-
wów u ki

+ ( )  oraz u ki
− ( )  można wykorzystać pośrednie wartości ważonych cząst-

kowych ocen obiektów. 
Przy rangowaniu obiektów uwzględniamy podobieństwo odpowiadających 

im zestawów wartości czynników do zestawów referencyjnych. Oczywiście wy-
żej są oceniane obiekty o zestawach wartości czynników bardziej podobnych do 
zestawu idealnego i mniej podobnych do zestawu antyidealnego. Podobieństwo to 
wyraża względny stopień „szarej” relacji (ang. Relative Grey Relational Grade)8. 
Obiektowi i-temu odpowiada stopień Ri o wartości wynikającej z zastosowania 
zależności:

 R R
R Ri

i

i i

=
+

+

+ −
, (8)

gdzie iR+ jest „szarym” stopniem relacji (podobieństwa) łączącej zestaw wartości 
czynników wpływających, odpowiadających i-temu obiektowi z referencyjnym 
zestawem idealnym, natomiast Ri

− stanowi „szary” stopień relacji łączącej zestaw 
wartości czynników wpływających, odpowiadających i-temu obiektowi z referen-
cyjnym zestawem antyidealnym.

8 P. Wang, P. Meng, J.-Y. Zhai, Z.-Q. Zhu, A hybrid method using experiment design and grey 
relational analysis for multiple criteria decision making problems, „Knowledge-Based Systems” 
2013, t. 53, s. 100-107.
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Wartości „szarych” stopni relacji otrzymujemy na podstawie zależności:

 R
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r k R
n

r ki i
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i i
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n
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− −

=

= =∑ ∑1 1
1 1

( ), ( ) , (9)

w których r ki
+ ( )  oraz r ki

− ( )  oznaczają „szare” współczynniki relacji, odnoszące 
się odpowiednio do relacji łączącej cząstkowe oceny i-tego obiektu z ocenami 
zestawu idealnego u ki

+ ( )  i antyidealnego u ki
− ( ).

Wartości współczynników relacji wynikają z zastosowania formuł: 
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w których:∆u ki
+ ( )  i ∆u ki

− ( ) stanowią bezwzględne wartości różnic między war-
tościami poszczególnych czynników uzyskanymi dla i-tego obiektu oraz odpo-
wiednio idealnym i antyidealnym zestawem wartości czynników:

 ∆ ∆u k u k u k u k u k u ki i i i i i
+ + − −= − = −( ) ( ) ( ) , ( ) ( ) ( ) , (11)

∆min
+ , ∆max

+ , ∆min
− , ∆max

−  oznaczają najmniejsze i największe różnice między war-
tościami czynników odpowiadającymi wariantom decyzji a idealnymi i antyide-
alnymi zestawami wartości czynników:

 ∆ ∆ ∆ ∆min maxmin min ( ) , max max ( )+ + + += { } = { }i k
i i k iu k u k , (12)

 ∆ ∆ ∆ ∆min maxmin min ( ) , max max ( )− − − −= { } = { }i k
i i k iu k u k , (13)

ξ jest współczynnikiem należącym do przedziału od 0 do 1, wyrażającym wpływ 
maksymalnych odchyleń wartości czynników określonych dla obiektów od war-
tości ekstremalnych – zwykle ξ = 0,5. 

Procedura wykorzystująca GRA do rangowania obiektów składa się więc 
z następujących etapów:

1) budowa macierzy decyzji X – wzór (1),
2) określenie wag czynników w(k) – wzór (5),
3) sprowadzenie stymulant, destymulant i nominant do porównywalnej posta-

ci – wzory (2)-(4),
4) normalizacja macierzy X, połączona z ważeniem dla uzyskania macierzy 

U – wzór (6),
5) określenie zestawów wartości u ki

+ ( )  oraz  u ki
− ( ),

6) wyznaczenie różnic :∆u ki
+ ( ) , ∆u ki

− ( )  (11) oraz ich wartości ekstremal-
nych∆min

+ , ∆max
+ , ∆min

− , ∆max
−  – wzory (12), (13),
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7) przyjęcie wartości współczynnika ξ i określenie wartości „szarych” współ-
czynników relacji r ki

+ ( ) , r ki
− ( ) – wzór (10), 

8) wyznaczenie „szarych” stopni relacji iR+ , Ri
− – wzór (9),

9) obliczenie względnych „szarych” stopni relacji Ri – wzór (8),
10) rangowanie obiektów na podstawie wartości względnego „szarego” stop-

nia relacji Ri.
Zauważmy przy tym, że względny „szary” stopień relacji Ri wyraża podobieństwo 

względem idealnego zestawu u ki
+ ( ) , a więc stanowi stymulantę. Kolejność w rankin-

gu odpowiada zatem uporządkowaniu obiektów według malejącej wartości Ri.

4. Propozycja systemu wspomagania wyboru ekspertów

4.1. Eksperci w zamówieniach publicznych

Ustawa9 wymaga zastosowania odpowiednich procedur przy udzielaniu za-
mówień publicznych. Z uwagi na znaczne koszty publicznych przedsięwzięć bu-
dowlanych, wyboru ich wykonawców dokonuje się stosując postępowanie prze-
targowe. W art. 19 ustawy jest mowa o powoływaniu komisji przetargowej przez 
kierownika podmiotu zamawiającego realizację przedsięwzięcia publicznego. 
Zgodnie z art. 20 ustawy komisja ma pomocniczy charakter i jest wykorzystywana 
do oceny spełniania przez wykonawców wymagań postawionych w specyfikacji 
przetargu oraz do badania i oceny ofert. Komisja proponuje wykluczenie nierze-
telnych oferentów z postępowania przetargowego, odrzucenie oferty oraz wystę-
puje z wnioskiem o unieważnienie postępowania w sprawie udzielenia zamówie-
nia. Najważniejsza rola komisji polega jednak na rekomendacji najkorzystniejszej 
oferty. W art. 21 ustawy jest mowa o tym, że o zmianach w składzie komisji 
decyduje kierownik. Komisja musi się składać z co najmniej 3 osób. Tryb pracy 
komisji i zakres obowiązków jej członków ustala kierownik podmiotu zamawia-
jącego, mając na uwadze zapewnienie sprawności i przejrzystości jej działania 
oraz indywidualizację odpowiedzialności członków komisji. Art. 21 przewiduje 
możliwość powoływania biegłych, z inicjatywy kierownika podmiotu zamawiają-
cego lub komisji. Możliwość powoływania biegłych uzasadniają ważne względy 
związane z koniecznością pozyskania specjalnej informacji. 

Dalekosiężny czasowo i przestrzennie wpływ decyzji podejmowanych 
w trakcie wyłaniania wykonawcy przedsięwzięcia publicznego sprawia, że do-
boru ekspertów – członków komisji przetargowej i biegłych – nie można po-
zostawiać przypadkowi. Zwróćmy przy tym uwagę na fakt, że ustawa obarcza 

9 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Dz.U. nr 19, poz.177 z późn. zm.
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odpowiedzialnością za właściwy dobór członków komisji i biegłych kierownika 
podmiotu zamawiającego. W jego interesie leży więc zapewnienie obiektywnego 
doboru tych ludzi. Niestety, zbyt często kierownikom brakuje tej świadomości 
i wyboru członków dokonują w subiektywny, uznaniowy sposób. Takiemu nie-
racjonalnemu i nieodpowiedzialnemu postępowaniu sprzyja również brak odpo-
wiedniej, łatwo dostępnej i rzetelnej informacji o potencjalnych ekspertach (ist-
nieją listy ekspertów zawierające głównie dane adresowe i dyscyplinę eksperta), 
a także naciski polityczne, presja ekonomiczna i społeczna oraz inne wpływy wy-
muszające właśnie takie zachowanie przy wyborze ekspertów. 

Dla rzetelnej oceny dostępnych ekspertów jest wymagane jednoczesne 
uwzględnienie wielu kryteriów. Z jednej strony są to atrybuty merytoryczne, np. 
kwalifikacje, doświadczenie, znajomość specyfiki realizacji i finansowania przed-
sięwzięć publicznych, z drugiej zaś mamy do czynienia z określonymi oczeki-
waniami ekspertów, a także ich cechami psychologicznymi i społecznymi, które 
mogą sprzyjać lub zagrażać właściwej współpracy i osiąganiu synergii w trakcie 
prac komisji przetargowej. Konieczność uwzględniania atrybutów psychologicz-
nych ekspertów sprawia, że dla właściwego ich wyboru jest często wykorzysty-
wana pomoc psychologa. Jego zadanie polega na wskazaniu ekspertów predyspo-
nowanych do mediacji, negocjacji i współpracy.

Liczne kryteria wyboru ekspertów sprawiają, że przy doborze właściwych eksper-
tów warto wykorzystać sprawdzone narzędzia – metody wielokryterialnego wspoma-
gania decyzji. Dzięki ich zastosowaniu osiągamy szereg korzyści – od poprawnego, 
przemyślanego sformułowania zadania wyboru ekspertów począwszy, a na rzetelnej 
wielokryterialnej ocenie ekspertów skończywszy. Zauważmy, że dzięki zastosowaniu 
GRA można przy tym również uwzględnić wpływ niedoskonałości dostępnej infor-
macji na temat ekspertów, a także wykorzystać informację „czarną” (rys. 1), z której 
charakteru i potencjalnej użyteczności nie zdajemy sobie nawet sprawy. 

4.2. System informacji o ekspertach

Jak wykazano wcześniej, brak właściwej bazy wiedzy na temat dostępnych 
ekspertów może stanowić jeden z poważniejszych powodów niewłaściwego 
doboru ekspertów do komisji przetargowych oraz wyboru biegłych. Dla zbudo-
wania takiej bazy konieczne jest ustalenie atrybutów ekspertów, stanowiących 
jednocześnie kryteria oceny ekspertów. Należy przy tym zadbać o uwzględnienie 
kompletu niezbędnych atrybutów o zarówno profesjonalnej, psychologicznej, jak 
i społecznej naturze. Przy tym korzystne jest również uwzględnienie informacji 
o aktualnej przestrzennej i czasowej dostępności ekspertów. Tak zróżnicowany 
zestaw atrybutów powoduje konieczność zaangażowania szeregu specjalistów 
i wykorzystania zróżnicowanych źródeł informacji o potencjalnych ekspertach. 
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Pozyskiwanie i przetwarzanie takiej informacji może ułatwić zastosowanie ofi-
cjalnego, scentralizowanego na poziomie kraju, regionu lub województwa, reje-
stru ekspertów, stanowiącego wraz z odpowiednim oprogramowaniem i sprzętem 
komputerowym system bazodanowy (rys. 2). 

Procedury

Oprogramowanie  
i sprzęt

Wprowadzanie 
informacji

Udostępnianie
informacji

Modyfikacja
informacji

Rejestr 
ekspertów

Rys. 2. Schemat bazodanowego systemu informacji o ekspertach
Ź r ó d ł o: opracowanie własne.

Dla zapewnienia wiarygodności informacji przechowywanej w systemie 
i udostępnianej przez system konieczne jest opracowanie odpowiednich procedur 
jej pozyskiwania, przetwarzania i udostępniania. Należy również zadbać o auto-
ryzację dostępu do zgromadzonych danych oraz ich tworzenia i modyfikacji. 

Warto także zwrócić uwagę na zagadnienie ważenia wpływu poszczególnych 
czynników na wybór ekspertów. Obiektywnej ocenie ekspertów na pewno służy-
łoby powiązanie wartości wag wyrażających znaczenie poszczególnych czynni-
ków z charakterem przedsięwzięcia i wynikającymi stąd potrzebami. Informacja 
taka musi oczywiście być dostępna dla procedur przetwarzania informacji w sys-
temie bazodanowym. 

4.3. Procedura wyboru ekspertów

Procedura wyboru ekspertów przedstawia się następująco:
1) sformułowanie wymagań przez kierownika zamawiającego, 
2) wyodrębnienie (preselekcja) ekspertów spełniających ogólne wymagania,
3) ostateczny wybór ekspertów na podstawie wymagań szczegółowych.
Formułowane wymagania należy dostosować do charakteru informacji przecho-

wywanej w rejestrze ekspertów. Może w tym pomóc zastosowanie odpowiednich 
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modułów oprogramowania pozwalających we właściwy sposób formułować wy-
magania zarówno formalne, np. dostępności czasowej i przestrzennej ekspertów, jak 
i merytoryczne, np. doświadczenie, umiejętności, oraz osobowe. 

Wymagania formalne pozwalają przeprowadzić analizę dyskryminacyjną 
ujawniającą dostępnych ekspertów. Przykładowo można w tym celu wykorzystać 
informacje o czasowej i przestrzennej dostępności ekspertów oraz wymagane pro-
gowe wartości merytorycznych i osobowych cech ekspertów. 

Ostateczny wybór ekspertów odbywa się na podstawie ich rankingu otrzy-
manego po uwzględnieniu wartości cech merytorycznych i osobowych. Wybrani 
zostają eksperci zajmujący liczbę czołowych miejsc odpowiadającą zapotrzebo-
waniu na członków komisji. 

Dla zapewnienia obiektywności procesu wyboru ekspertów rolę kierownika 
zamawiającego ograniczono do minimum. Sprowadza się ona tylko do wyartyku-
łowania wymagań. Przetwarzanie informacji zawartej w rejestrze ekspertów od-
bywa się natomiast automatycznie, dzięki zastosowaniu odpowiednich procedur. 
W efekcie system dostarcza listę ekspertów, na wybór których zamawiający nie 
ma bezpośredniego wpływu. 

Schemat procesu wyboru ekspertów przedstawia rysunek 3. 

Preselekcja 
ekspertów

Ostateczny  
wybór ekspertów

E5

E1
E8

E6 E7
E2

E3
E4

E5

E6
E7

E4

Rys. 3. Proces wyboru ekspertów
Ź r ó d ł o: opracowanie własne.

Wcelu zilustrowania zastosowania GRA do wyboru ekspertów posłużymy się 
przykładem związanym z etapem ostatecznego ich wyboru. Podobny sposób po-
stępowania można zastosować w przypadku preselekcji ekspertów na podstawie 
wymagań formalnych. 

4.4. Przykład obliczeniowy – zastosowanie GRA do wyboru ekspertów

Przykładowa inwestycja wiąże się z budową publicznego garażu wielostanowi-
skowego w zabudowie śródmiejskiej. Garaż składa się z jednej kondygnacji podziem-
nej i 2 kondygnacji naziemnych. Powierzchnia działki wynosi 3080 m2, powierzchnia 
zabudowy około 2393 m2, powierzchnia użytkowa garażu około 9208 m2. Szacowany 
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koszt realizacji tego przedsięwzięcia wynosi około 13-14 mln złotych, a czas reali-
zacji – około 1,5 roku. Kierownik komisji przetargowej organizuje zespół ekspertów 
pomagający w ocenie ofert nadsyłanych przez potencjalnych wykonawców. 

Rozpatruje on możliwość zatrudnienia 4 ekspertów. W trakcie dokonywania 
ostatecznego wyboru ekspertów uwzględniane są następujące czynniki: ogólne 
kwalifikacje K, doświadczenie D, znajomość specyfiki realizacji przedsięwzięć B, 
znajomość specyfiki finansowania inwestycji F, oczekiwania eksperta O. Zauważ-
my, że ostatni z czynników jest destymulantą, a pozostałe stymulantami. W ta-
beli 1 zestawiono wyniki wstępnej oceny kandydatów, wynikające z informacji 
zawartej w rejestrze ekspertów. Do cząstkowej oceny poszczególnych ekspertów 
zostały wykorzystane następujące skale oceny ekspertów:

0 – nienadający się (brak oczekiwań),
1 – bardzo słaby (bardzo niskie wymagania),
2 – słaby (niskie wymagania),
3 – przeciętny (przeciętne wymagania),
4 – dobry (wysokie wymagania),
5 – bardzo dobry (bardzo wysokie wymagania).
W nawiasach opisano poziomy ocen odpowiadających czynnikowi oczeki-

wań eksperta.
Warto przy tym zwrócić uwagę na fakt, że samo zagadnienie identyfikacji 

kluczowych kryteriów oceny ekspertów również stanowi temat wart zaintereso-
wania. Tym bardziej, że już podejmowano takie próby, ale w odniesieniu do nieco 
innych zastosowań10. 

Załóżmy, że w rezultacie preselekcji wskazano 8 dostępnych ekspertów ozna-
czonych symbolami E1-E8. Odpowiadające im cząstkowe oceny czynników 
wpływających przedstawiono w tabeli 1. 

Tabela 1. Zestawienie ocen cząstkowych kandydatów do komisji przetargowej

Ekspert K D B F O
E1 5 4 3 5 5
E2 4 5 5 3 4
E3 3 4 5 4 3
E4 4 4 5 5 2
E5 5 3 4 5 1
E6 4 5 3 4 0
E7 5 4 5 4 4
E8 3 4 4 5 1

Ź r ó d ł o: opracowanie własne.

10 W.-W. Wu, Y.-T. Lee, Developing global managers’ competencies using the fuzzy DEMATEL 
method, „Expert Systems With Applications” 2007, t. 32(2), s. 499-507.
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Macierz decyzji przedstawia się następująco:
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Załóżmy, że specyfice przykładowej inwestycji odpowiada następująca 
struktura znaczenia czynników. Największe znaczenie przypisano czynnikowi 
doświadczenia i znajomości specyfiki realizacji inwestycji: w(2) = w(3) = 0,25, 
nieco mniejsze oczekiwaniom i ogólnym kwalifikacjom: w(5) = w(1) = 0,20, 
a najmniejsze znajomości specyfiki finansowania inwestycji: w(4) = 0,10. 

W odniesieniu do 4 pierwszych czynników wykorzystano formułę normaliza-
cyjną (2), a w przypadku ostatniego czynnika – formułę (3). W rezultacie zasto-
sowania zależności (6) otrzymano następującą ważoną macierz znormalizowaną:

 U =

0 2 0 125 0 0 1 0
0 1 0 25 0 25 0 0 04
0 0 125 0 25 0 05 0 08

0 1 0 125 0

, , ,
, , , ,

, , , ,
, , ,, , ,
, , , ,
, , , ,
, , , ,

25 0 1 0 12
0 2 0 0 125 0 1 0 16
0 1 0 25 0 0 05 0 2
0 2 0 125 0 25 0 05 00 04
0 0 125 0 125 0 1 0 16

,
, , , ,

































. (15)

Na podstawie zależności (11, 12, 13, 10) otrzymujemy następujące macierze 
„szarych” współczynników relacji:
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W tabeli 2 przedstawiono wartości „szarych” stopni relacji iR+ , Ri
−  otrzy-

mane na podstawie wzoru (9), wartości względnego „szarego” stopnia relacji Ri  
wyznaczone na podstawie wzoru (8) oraz wynikający stąd ranking ekspertów. Re-
zultaty analizy przedstawiono również na rysunku 4. Zgodnie z nim najlepszymi 
4 kandydatami okazali się eksperci: E4, E7, E5, E6 i to oni zostali zaangażowani 
do komisji przetargowej. 

Tabela 2. Rezultaty obliczeń

Ekspert iR+ Ri
− Ri Pozycja

E1 0,64 0,69 0,48 8
E2 0,71 0,60 0,54 5
E3 0,62 0,63 0,50 7
E4 0,73 0,49 0,60 1
E5 0,72 0,58 0,56 3
E6 0,72 0,60 0,55 4
E7 0,73 0,54 0,58 2
E8 0,63 0,60 0,51 6

Ź r ó d ł o: opracowanie własne.
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Rys. 4. Ostateczny ranking ekspertów
Ź r ó d ł o: opracowanie własne.

Podsumowanie i wnioski

Procesy prowadzące do realizacji współczesnych inwestycji publicznych 
mają złożony, wieloaspektowy charakter. Uzyskiwanie właściwych efektów wy-
konania inwestycji jest jednak uwarunkowane jakością decyzji podejmowanych 
w trakcie jej przygotowania. Właściwe decyzje są w stanie przygotować jedynie 
odpowiedni fachowcy. Zagadnieniu ich wyboru warto więc poświęcić szczególną 
uwagę w trakcie przygotowywania inwestycji. 

Jakość decyzji zależy jednak również od dostępu do właściwej informacji, 
która zwykle ma niedoskonały charakter. W celu odpowiedniego wykorzysta-
nia tej informacji staje się więc konieczne zastosowanie odpowiednich narzędzi, 
dzięki którym, nawet na podstawie niedoskonałej informacji, będą podejmowane 
właściwe decyzje. Takich narzędzi dostarcza właśnie teoria „szarych” systemów. 

W artykule przedstawiono zarys procedury wyboru ekspertów do komisji 
przetargowej. Zaproponowano zastosowanie w tym celu bazodanowego systemu 
zawierającego rejestr ekspertów oraz „szarej” analizy relacji GRA dla zapewnie-
nia wyboru właściwych ekspertów. Przedstawiony przykład obliczeniowy ujaw-
nia zalety jej zastosowania, do których niewątpliwie należy prostota obliczeń, 
ułatwiająca precyzyjny sposób ujmowania informacji. 

Zauważmy przy tym, że zróżnicowany aparat formalny analizy systemów 
„szarych” nadaje się także do wspomagania innego rodzaju decyzji podejmowa-
nych w trakcie przygotowywania i realizacji inwestycji. W przyszłości warto więc 
rozważyć jego zastosowanie w procedurach przetargowych, co powinno skutko-
wać wyższą efektywnością realizacji inwestycji publicznych. 
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A tender as a grey system – supporting selection of experts  
for evaluating bids

Summary. Execution of a public construction project comprises a multidimensional, time 
consuming and costly process. The project deals with achievement of given social and economic 
goals. A considerable amount of diverse resources is engaged in execution of a construction project. 
Project execution process is sensitive to pathological phenomena dealing with particular goals of 
stakeholders involved in project preparation and execution. Pathological phenomena are favored 
by imperfect nature of available information and lack of information. Application of grey systems 
for utilising imperfect and uncertain information is suggested in the paper. Grey systems provide 
reliable and universal tools of large and diverse applicational potential. One of grey systems theory 
concepts, namely Grey Relational Analysis (GRA), is therefore applied to support unbiased selec-
tion of experts to provide the necessary means for reliable evaluation of bids related to a public 
procurement tender.

Key words: public project, decision, expert, evaluation, grey system
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Streszczenie. W artykule zbadano wpływ stażu pracy nauczycieli oraz nierównomierności rozkładu 
wiedzy na edukacyjną wartość dodaną. Analizę przeprowadzono na podstawie wyników uczniów koń-
czących wrocławskie licea w roku 2010 oraz stażu pracy nauczycieli z lat 2007-2010. Model, na pod-
stawie którego zmierzono edukacyjną wartość dodaną, został opisany przez M. Aitkina i N. Longforda.

Słowa kluczowe: efektywność nauczania, edukacyjna wartość dodana, dane panelowe

Wstęp

Celem artykułu jest zbadanie wpływu dwóch czynników (nierównomierności na-
uczania1 oraz stażu pracy nauczycieli) na przyrost wiedzy uczniów. Przyrost wiedzy 
(edukacyjną wartość dodaną – EWD) zmierzono za pomocą modelu z czynnikami 
losowymi przedstawionego przez Aitkina i Longforda2. Modele wykorzystane przez 
tych autorów służą do analizy danych panelowych. Aitkin i Longford przedstawiają 
różne sposoby badania efektywności nauczania w amerykańskich szkołach za po-
mocą różnicy punktów pomiędzy wynikami egzaminów osiąganymi przez uczniów 

* Artykuł powstał przy wsparciu Narodowego Centrum Nauki w ramach projektu badawczego 
nr 2012/05/B/ST1/00626.

1 Znaczenie tego pojęcia wyjaśniono w dalszej części artykułu. 
2 M. Aitkin, N. Longford, Statistical Modelling Issues in School Effectiveness Studies, „Journal 

of the Royal Statistical Society” 1986, t. 149, nr 1, s. 1-43.

Czynniki determinujące przyrost wiedzy uczniów 
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kończących szkołę a ilorazem inteligencji IQ mierzonym przed rozpoczęciem nauki 
w danej szkole. Poniższy artykuł bazuje tylko na modelu z losowymi efektami – roz-
patrywanym jako model numer pięć przez Aitkina i Longforda. Badania natomiast 
oparte są na wynikach egzaminów gimnazjalnych części humanistycznej oraz ma-
tematyczno-przyrodniczej. Druga część artykułu stanowi zaproponowanie nowego 
miernika, który skwantyfikuje nierównomierność przyrostu wiedzy. W tym celu wy-
korzystano współczynnik Giniego do odpowiednio przekształconych danych opisują-
cych wyniki wrocławskich liceów. Na końcu pracy omówiono zależności pomiędzy 
EWD, stażem pracy nauczycieli oraz wskaźnikiem nierównomierności nauczania.

Badania dotyczące wskaźnika edukacyjnej wartości dodanej mają także od-
zwierciedlenie w polskiej nauce. Od roku 2007 do 2013 trwała realizacja projek-
tu, którego głównym celem było rozwijanie metod wykorzystywania wyników 
egzaminów zewnętrznych do oceny efektywności nauczania, np. powstał model 
szacowania EWD dla gimnazjów. Istnieje na ten temat wiele ciekawych publika-
cji (por. Stożek, Prokopek, Jakubowski)3. 

1. Opis danych

Tabele 1 i 2 zawierają skróty nazw szkół w następującej konwencji:
– LO + cyfra rzymska – Liceum Ogólnokształcące, którego numer jest wy-

znaczany przez cyfrę rzymską,
– LO SA – Prywatne Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące,
– LO SU – Liceum Ogólnokształcące Sióstr Urszulanek.
Tabela 1 przedstawia średnie wyniki egzaminów gimnazjalnych oraz matural-

nych tylko dla uczniów 23 wrocławskich liceów, którzy w 2010 r. zdawali maturę, 
ponieważ dla części uczniów nie istnieje identyfikator, za pomocą którego moż-
na złączyć wyniki gimnazjalne i maturalne. Mimo to dane opisują zdecydowaną 
większość absolwentów wrocławskich liceów (około 90%). Dane przedstawiają 
też odchylenie standardowe (odch. stand.) wyników egzaminów maturalnych. 

Ze wstępnych analiz widać, że niezależnie od typu zdawanego egzaminu 
uczniowie kończący LO III osiągają wysokie wyniki, które cechują się małym od-
chyleniem standardowym w stosunku do wszystkich liceów. Podobna sytuacja ma 

3 E. Stożek, Analiza wyników egzaminów zewnętrznych z wykorzystaniem metody EWD w ewa-
luacji wewnątrzszkolnej, Biuletyn Badawczy wyd. przez Centralną Komisję Egzaminacyjną 2008; 
idem, Refleksyjny praktyk wobec edukacyjnej wartości dodanej. Uczenie się i egzamin w oczach 
nauczycieli, red. B. Niemierko i M.K. Szmigel, PTDE, Kraków 2008, s. 299-303; A. Prokopek, 
Trzyletni wskaźnik egzaminacyjny, Biuletyn Badawczy wyd. przez Centralną Komisję Egzamina-
cyjną 2010; M. Jakubowski, Metody szacowania edukacyjnej wartości dodanej, Biuletyn Badawczy 
wyd. przez Centralną Komisję Egzaminacyjną 2006 nr 8.
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miejsce w przypadku wyników LO XIV. Ogólne odchylenie standardowe jest naj-
większe w przypadku wyników egzaminu maturalnego z matematyki, a w przy-
padku języka polskiego są one zbliżone – niezależnie od liceum. Świadczy to 
o tym, że wyniki nauczania matematyki są dużo bardziej zróżnicowane.

Tabela 1. Zestawienie uśrednionych wyników egzaminów gimnazjalnych, maturalnych oraz odchy-
lenia standardowego rezultatów maturalnych uczniów zdających maturę z języka polskiego (poziom 

podstawowy) oraz matematyki (poziom podstawowy) w 2010 r. 

Szkoła

Język polski Matematyka

Liczba 
uczniów 

Średni 
wynik gim-

nazjalny
human. 

Średni 
wynik 

maturalny

Odch. 
stand.
matura 

Średni 
wynik gim-

nazjalny
mat-przyr. 

Średni 
wynik 

maturalny

Odch. 
stand.
matura 

LOI 175 77,35 60,79 12,44 63,55 69,60 13,24

LOII 244 79,54 70,88 10,32 74,38 74,29 15,09

LOIII 129 90,37 80,83 9,98 93,98 93,27 7,47

LOIV 155 81,33 73,37 10,77 71,41 78,23 14,34

LOSA 39 71,90 51,54 14,16 55,90 62,00 15,83

LOSU 39 80,56 57,97 13,09 63,08 70,97 17,21

LOV 110 87,38 72,15 12,24 86,25 83,87 11,25

LOVI 185 75,59 58,33 12,59 60,96 62,38 16,86

LOVII 287 86,61 76,33 10,72 87,74 83,61 12,60

LOVIII 166 83,23 72,78 12,44 75,78 78,00 13,63

LOIX 210 84,39 70,83 10,42 76,03 81,04 12,61

LOX 212 79,63 66,05 11,60 70,96 74,17 15,36

LOXI 114 75,79 63,54 11,42 63,39 68,44 13,17

LOXII 208 87,34 77,79 10,62 82,30 83,17 10,69

LOXIII 222 84,72 76,93 10,84 77,19 81,09 11,23

LOXIV 143 88,24 78,70 9,62 88,29 87,99 12,23

LOXV 198 76,32 66,91 11,55 65,72 67,15 17,25

LOXVI 57 68,18 58,37 12,09 55,51 57,23 15,58

LOXVII 184 80,52 59,33 11,03 70,00 78,68 12,94

LOXXI 45 72,76 60,89 11,70 61,82 67,38 17,06

LOXXIV 71 70,68 58,49 11,59 59,32 57,75 20,72

LOXXIX 41 68,39 54,90 10,74 54,05 59,17 16,19

LOXXX 48 68,17 57,96 14,97 51,13 50,21 18,52

Razem 3282 81,18 69,10 13,59 73,57 75,80 16,62

Ź r ó d ł o: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu (2010).
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Tabela 2 zawiera uśredniony staż pracy nauczycieli wrocławskich liceów z języka 
polskiego oraz matematyki z lat 2007-2010. Jak nietrudno zauważyć, w niektórych li-
ceach istnieje dość duża rotacja nauczycieli w poszczególnych latach. Przykładem jest 
język polski w LO I, gdzie w początkowym etapie 2007/2008 średni staż pracy nauczy-
cieli wynosił około trzynastu lat, a w następnym okresie wzrósł do około osiemnastu 
lat. Takich przypadków oczywiście można wskazać dużo więcej (LO SA, LO SU). 

Tabela 2. Średni staż pracy w latach 2007-2010 r. nauczycieli języka polskiego oraz matematyki, 
którzy pracowali przynajmniej rok na stanowisku nauczyciela

Język polski Matematyka

Szkoła 2007/ 
2008

2008/ 
2009

2009/ 
2010

Razem  
2007- 
-2010

2007/ 
2008

2008/ 
2009

2009/ 
2010

Razem  
2007- 
-2010

LO I 13,38 18,13 18,50 16,50 9,00 10,50 15,17 11,87
LO II 25,33 25,50 27,17 26,06 21,60 23,25 23,80 22,86
LO III 18,50 19,50 20,50 19,50 16,20 13,00 17,86 15,63
LO IV 15,63 19,29 15,86 16,86 21,14 20,83 21,80 21,22
LO IX 13,14 16,14 15,25 14,86 19,60 20,17 21,60 20,44
LO SA 28,50 29,50 29,50 29,17 25,50 18,50 1,00 17,80
LO SU 14,00 15,00 17,50 15,50 26,00 20,00 14,67 18,57
LO V 14,33 16,80 13,80 14,94 15,40 16,40 17,75 16,43
LO VI 13,67 15,50 14,40 14,53 11,25 14,75 10,25 12,08
LO VII 14,00 15,00 16,00 15,00 12,20 16,20 17,20 15,20
LO VIII 15,60 16,67 17,20 16,50 8,40 8,75 10,25 9,08
LO X 12,86 16,50 14,86 14,82 16,60 16,25 17,25 16,69
LO XI 14,25 16,80 18,60 16,71 9,00 13,00 12,00 11,57
LO XII 19,80 20,40 14,80 18,33 21,00 21,43 20,50 21,00
LO XIII 12,22 13,38 6,00 11,75 21,29 26,00 18,67 23,11
LO XIV 12,33 15,83 16,40 14,76 22,00 23,00 25,57 23,63
LO XV 21,63 22,56 20,63 21,64 17,20 14,00 15,33 15,50
LO XVI 15,80 15,60 16,00 15,79 11,67 12,67 15,00 12,57
LO XVII 16,86 11,67 16,00 14,89 10,75 9,25 13,00 11,00
LO XXI 19,33 20,33 21,00 20,13 22,67 22,25 24,50 22,89
LO XXIV 17,50 19,00 19,50 18,44 12,33 15,00 9,33 12,22
LO XXIX 17,00 18,00 16,25 17,00 24,25 23,67 24,67 24,20
LO XXX 18,50 17,71 22,67 19,53 31,40 24,60 26,00 27,18
Razem 16,18 17,57 17,57 17,09 17,81 18,16 18,34 18,10

Ź r ó d ł o: Kuratorium Oświaty we Wrocławiu (2010).
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2. Metodologia badań 

2.1. Model efektów losowych

Oznaczenia:
xij – liczba punktów z egzaminu gimnazjalnego uzyskanych przez i-tego 

ucznia w j-tym liceum (wejście),
yij – liczba punktów egzaminu maturalnego uzyskanych przez i-tego ucznia 

w j-tym liceum (wyjście),
nj – liczba uczniów w j-tym liceum j∈ {1,...,23},
n – liczba wszystkich uczniów, tzn. n = n1 + ... + nk,
k – liczba liceów, tzn. k = 23,
x̅ – średni wynik egzaminu gimnazjalnego,
y̅ – średni wynik egzaminu maturalnego,

1
( ) /

jn

j ij j
i

x x n
=

= ∑ , 
1

( ) /
jn

j ij j
i

y y n
=

= ∑  – średni wynik egzaminu gimnazjalnego 

oraz maturalnego w j-tym liceum.
Tak opisane dane są niezbilansowanymi danymi panelowymi, gdyż liczba ob-

serwacji nj dla poszczególnych liceów może być różna. Jeżeli populacja, którą się 
opisuje, nie jest jednorodna, należy uwzględnić ową niejednorodność w modelu. 
W przypadku rozpatrywanych danych mogą istnieć różne zależności wyników 
egzaminów w poszczególnych liceach. W literaturze ekonometrycznej model ten 
nazywany jest modelem błędu jednokierunkowego efektów losowych (zmien-
nych) dla danych niezbilansowanych (ang. the unbalanced one-way error compo-
nent model with the random effects4). Model z czynnikami losowymi znany jest 
też pod nazwą modelu komponentów wariancyjnych (ang. variance components 
model VC5). Model ten po raz pierwszy został opisany w pracach Wansbeeka 
i Kapteyna6. Jest on postaci: 

 ij ij j ijy a bx eξ= + + + , (1) 

gdzie eij jest zmienną losową o rozkładzie N(0,σ2), a ξij zmienną losową o rozkła-
dzie N(0,σI

2 ). Dodatkowo zakłada się, że składniki losowe pochodzące z różnych 
liceów i dla różnych uczniów są nieskorelowane oraz że indywidualny składnik lo-
sowy ξij jest nieskorelowany ze składnikiem losowym eij, czyli E(ξj,eis) = 0 dla j ≠ s. 

4 Zob. np. B.H. Baltagi, Econometric Analysis of Panel Data. John Wiley & Sons Ltd, 2005.
5 Zob. np. G.S. Maddala, Ekonometria, WN PWN, Warszawa 2006.
6 T.J. Wansbeek, A. Kapteyn, A class of decompositions of the variance-covariance matrix of 

a generalized error components model, „Econometrica” 1982, nr 50, s. 713-724; idem, A simple way 
to obtain the spectral decomposition of variance components models for balanced data, „Commu-
nications in Statistics” 1982, nr 11, s. 2105-2112.
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Współczynniki tak określonego modelu szacuje się za pomocą metody największej 
wiarygodności7 (Aitkin, Longford). Wzory wyrażające oszacowane parametry moż-
na znaleźć w pracach Baltagiego8, Ejsmonta9, gdzie również w szczegółach opisany 
jest cały algorytm estymacji komponentów wariancji σ2 i σI

2 . W celu sprawdzenia, 
czy uzyskane efekty losowe są istotne, używa się testu Breuscha–Pagana10. 

Z postaci modelu wynika, że ξj wyraża odchylenie uśrednionego wyniku j-tego 
liceum od uśrednionego wyniku całej populacji. Na rysunku 1 uśredniony wynik 
 j-tego liceum został oznaczony przerywaną linią, ciągła linia zaś przedstawia uśred-
niony wynik całej populacji. Jeżeli wartość ξj jest dodatnia, to można powiedzieć, że 
uczniowie j-tego liceum poczynili postępy w stosunku do uśrednionego wyniku ca-
łej populacji (tzn. uczniów z Wrocławia), jeśli zaś jest ujemna, to uczniowie z tego 
liceum uzyskali wynik gorszy niż uśredniony wynik całej populacji. Wielkość para-
metru ξj nazywa się wartością dodaną lub efektywnością nauczania. 

Rys. 1. Schemat przedstawiający ideę pomiaru za pomocą modelu efektów losowych
Ź r ó d ł o: opracowanie własne na podstawie: A. Skrondal, S. Rabe-Hesketh, Multilevel and Longitudinal 

Modeling Using Stata. College Station, Texas: Stata Press Publication – StataCorp LP. 2008, s. 96. 

W celu oszacowania wartości składnika ξj korzysta się z twierdzenia o błędzie 
średniokwadratowym11 (Jakubowski, Sztencel). Procedurę estymacji tego skład-
nika opisano w pracy Ejsmonta12, otrzymując 

 *ˆ ( )j j j je n y a b xρ
∧ ∧

= − − , (2)

gdzie ˆ, ,a b ρ
∧ ∧

są estymatorami odpowiednio parametru przecięcia – a, nachyle-
nia – b, korelacji – 2 2 2ˆ ( , ) / ( )ij pj I Icor y yρ σ σ σ= = + , natomiast * / (1 )j jn w ρ= −   

 7 M. Aitkin, N. Longford, op. cit.
 8 B.H. Baltagi, op. cit.
 9 W. Ejsmont, Efektywność nauczania we wrocławskich liceach, Didactics of Mathematics 

5-6 (9-10), Wyd. UE we Wrocławiu, Wrocław 2009, s. 111-128.
10 Zob. np. C. Hasio, Analysis of Panel Data, Cambridge University Press, Cambridge 1999; 

B.H. Baltagi, op. cit.
11 J. Jakubowski, R. Sztencel, Wstęp do teorii prawdopodobieństwa, wyd. 3, Script, Warszawa 

2004, s. 135.
12 W. Ejsmont, op. cit.

y
ξj x

eij
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i 2 2 2/ ( )j j j Iw n nσ σ σ= + . Wielkość ej ze wzoru (2) nazywamy edukacyjną warto-
ścią dodaną – EWD lub efektywnością nauczania. 

Tabela 3 prezentuje główne charakterystyki statystyczne oszacowanych mo-
deli efektów losowych. Otrzymane modele są dopasowane pod względem normal-
ności reszt. Oszacowane wartości testu LM wskazują na to, że σI

2  jest statystycznie 
istotny na poziomie istotności 0,01. Zasadne jest więc stosowanie modelu efek-
tów losowych (związanych z σI

2 ). Wyniki gimnazjalne oraz maturalne są skorelo-
wane (korelacje zostały wyliczone dla wszystkich danych niezależnie od szkoły) 
na poziomie przekraczającym 0,45 w przypadku części humanistycznej. Zauwa-
żalne jest wyraźnie większe skorelowanie w przypadku części matematycznej, co 
sugeruje, że wejściowe wyniki z przedmiotów ścisłych mają większy wpływ na 
późniejsze osiągnięcia uczniów z tychże przedmiotów. 

Tabela 3. Podstawowe charakterystyki statystyczne modelu efektów losowych

Przedmiot charakterystyki Język polski Matematyka
Współczynnik korelacji (Pearsona) 0,458 0,687
Wariancja składnika losowego 118,690 134,351
Wariancja międzyszkolna 14,750 9,075
p-value normalność >0,01 >0,01
Współczynnik b 0,395 0,612
Współczynnik a 35,343 29,982
LM – p-value <0,01 <0,01

Ź r ó d ł o: obliczenia własne za pomocą programu Excel oraz R-project.

2.2. Nierównomierność przyrostu wiedzy 

Miernikiem, który wyrazi postęp ucznia za pomocą liczby nieujemnej13, może 
być stosunek punktów uzyskanych przez niego na egzaminie wyjściowym (ma-
turalnym), czyli rzeczywista wiedza danego ucznia, do uśrednionego wyniku 
wszystkich uczniów, którzy mieli taką samą liczbę punktów gimnazjalnych. Wy-
nik ten będzie reprezentowany przez wielkość 

 
ˆ

ij
ij

ij

y
p

y
= , (3)

gdzie ˆij ijy xα β= +  jest oszacowaniem wyniku egzaminu maturalnego i-tego 
ucznia w j-tym liceum na podstawie prostej regresji dopasowanej do wszystkich 
danych, niezależnie od liceum. 

13 Gdyż chcemy policzyć standardowy współczynnik Giniego, który jest zdefiniowany dla da-
nych nieujemnych. 
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Im większy stosunek wyniku rzeczywistego do uśrednionego, tym większy 
postęp poczynił dany uczeń. Stąd, aby zmierzyć nierównomierność rozkładu wie-
dzy (którą należy rozumieć jako nierównomierność efektywności nauczania), wy-
starczy policzyć współczynnik Giniego:

 ( ) Gini ( )j j jG p p= , (4)

gdzie 1 , ,( )
jj j n jp p p=



. 

Tabela 4 przedstawia współczynniki prostych regresji dopasowanych do 
wszystkich danych, które reprezentują wyniki egzaminów gimnazjalnych oraz 
maturalnych dla poszczególnych przedmiotów oraz liceów. 

Tabela 4. Współczynniki prostych regresji dopasowane do danych opisujących wyniki egzaminów 
humanistycznych oraz ścisłych 

Przedmiot Współczynnik 
nachylenia β

Współczynnik 
przecięcia α

Język polski 0,6286 18,0685

Matematyka 0,6841 25,4720

Ź r ó d ł o: obliczenia własne za pomocą programu Excel na podstawie danych z Centralnej Komisji Egza-
minacyjnej w Warszawie (2010).

3. Wyniki oraz wnioski 

Rysunek 2 przedstawia zależność pomiędzy równomiernością nauczania (ob-
liczoną jako 1-nierownomierność rozkładu wiedzy; takie jej wyznaczenie pozwa-
la na łatwą interpretację wykresu) a EWD dla języka polskiego oraz matematyki 
w 2010 r.14 Czarna pionowa linia na każdym wykresie przecina oś OX w punkcie 
0,9 (G = 0,1). Arbitralne przyjęcie takiej wartości wiązało się z tym, że uśredniona 
wartość nierównomierności nauczania jest równa około 0,1. Na wykresach zazna-
czono podział na cztery typy szkół. Analogiczny podział został również wypra-
cowany przez polski zespół EWD15, przy czym w przypadku wymienionych prac 

14 Analogiczne wykresy można zrobić w przypadku analizowanych części egzaminów z lat 
2007-2009, ale wyglądałyby one podobnie, więc postanowiono przedstawić tylko najbardziej aktu-
alne, tj. z 2010 r. 

15 Zob. np. A. Rappe, Spójrzmy na efektywność wiejskich gimnazjów, w: Badania międzynaro-
dowe i wzory zagraniczne w diagnostyce edukacyjnej. XV Krajowa Konferencja Diagnostyki Edu-
kacyjnej, Kielce, 4-6 grudnia 2009 r., red. B. Niemierko, M.K. Szmigel, PTDE, Kraków 2009; 
A. Prokopek, Trzyletni wskaźnik egzaminacyjny, Biuletyn Badawczy wyd. przez Centralną Komi-
sję Egzaminacyjną 2010; M.K. Szmigel, Planowanie rozwoju szkoły z wykorzystaniem trzyletnich 
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podział na podobne cztery kategorie został dokonany ze względu na wynik osią-
gnięty na egzaminie końcowym. Na rysunku 2 zaznaczono inny podział, który 
klasyfikuje szkoły ze względu na EWD oraz nierównomierność rozkładu wiedzy. 
Każdą z zaznaczonych części wykresu należy rozumieć w taki sposób, że wyraża 
ona efektywność nauczania (EWD) z konkretnego przedmiotu, czyli, nazywając 
szkołę szkołą sukcesu, miano na myśli język polski lub matematykę. 

Szkoły sukcesu cechują się małą nierównomiernością (poniżej 0,1) oraz EWD 
powyżej 0. W tej części znajdują się szkoły zarówno dbające o przyrost wiedzy 
każdego ucznia, jak i osiągające przyrost wiedzy ponadprzeciętny (EWD>0). 
Wart podkreślenia jest fakt osiągania dobrych wyników przez uczniów LO III, 
LO XII, LO XIII oraz LO XIV w 2010 r., niezależnie od przedmiotu. 

Szkoły wspierające osiągnęły niskie EWD (poniżej zera), mimo małej nie-
równomierności. Są to szkoły, które starają się nauczać równomiernie, ale nie 
osiągnęły sukcesu. Ten obszar pokazuje, że równomierne nauczanie nie musi iść 
w parze z efektywnością nauczania. Zauważalne jest to, że w rozważanym obsza-
rze znajduje się bardzo mało szkół. Ponadto szkoły te w większości mają efek-
tywność zbliżoną do zera, ale i tak cechują się lepszą efektywnością niż szkoły 
zaznaczone w obszarze placówek wymagających pomocy. 

Szkoły niewykorzystanych możliwości to osiągające ponadprzeciętną efek-
tywność, mimo iż nie kładły nacisku na nauczanie wszystkich uczniów. Ich re-
zultat byłby niewątpliwie lepszy, gdyby bardziej zwracały uwagę na wszystkich 
uczniów (stąd nazwa szkoły niewykorzystanych możliwości). Warto zaznaczyć, 
że jest to grupa najmniej liczna, a w przypadku języka polskiego żadna szkoła nie 
kwalifikuje się do niej. 

Ostatnią grupę stanowią szkoły wymagające pomocy. Nauczają zarówno nie-
równomiernie, jaki i nieefektywnie. Jednym z czynników, który może wpłynąć 
na ich sukces jest równomierny proces nauczania. Jak widać na rysunku 2, nawet 
jeżeli szkoła nauczała równomiernie, nie zawsze oznaczało to EWD dodatnie (ob-
szar szkół wspierających), ale w większości analizowanych przypadków były to 
szkoły cechujące się niedużym ujemnym odchyleniem efektywności nauczania. 

Naturalne jest zbadanie innych czynników determinujących przyrost wiedzy. 
Wydaje się oczywiste, że powinno się zbadać wpływ pedagogów. Postawienie 
hipotezy, że staż pracy nauczycieli z konkretnego przedmiotu ma wpływ na efek-
tywność nauczania, wydaje się najbardziej słuszną koncepcją. Hanushek16 zwraca 
uwagę, że jakość pracy nauczycieli jest najbardziej determinującym czynnikiem 
osiągnięć uczniów. Zdolność przekazywania wiedzy przez nauczyciela jest „do-

wskaźników egzaminacyjnych, w: Teraźniejszość i przyszłość oceniania szkolnego. XVI Krajo-
wa Konferencja Diagnostyki Edukacyjnej, Toruń, 22-24 października 2010 r., red. B. Niemierko, 
M.K. Szmigel, PTDE, Kraków 2010, s. 389-403.

16 E.A. Hanushek, Teacher Characteristics and Gains in Student Achievement: Estimation 
Using Micro-Data, „American Economic Review” 1971, vol. 61, nr 2, s. 280-288.
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skonalona” wraz ze wzrostem liczby lat pracy. Z wiekiem nauczyciele nabierają 
doświadczenia, które pozwala im na ulepszanie sposobu nauczania. Korzystają 
na tym przede wszystkim uczniowie. Wiedza nauczyciela doświadczonego może 
mieć zatem determinujący wpływ na końcowe rezultaty uczniów.

Dane opisujące nauczycieli pod tym względem wyrażają liczbę lat pracy na 
stanowisku nauczyciela jednego z dwóch przedmiotów, tzn. języka polskiego oraz 
matematyki. Analizowane dane będą dotyczyć stażu pracy nauczycieli, którzy na-
uczali w jednym z trzech roczników 2007/2008, 2008/2009 oraz 2009/2010. Po-
zostaje jedno zasadnicze pytanie: „W jaki sposób można uwzględnić wpływ stażu 
nauczyciela na efektywność nauczania?” Odpowiedź na to pytanie nie jest oczy-
wista. Prosty przykład: nauczyciel posiadający piętnaście lat pracy w zawodzie 
(np. nauczyciel matematyki) uczy pewną klasę przez pierwsze dwa lata, po czym 
odchodzi ze szkoły. Następnie przychodzi nowy nauczyciel bez doświadczenia 
(dopiero zaczynający pracę). Końcowa wiedza uczniów zdających omawiany 
przedmiot na maturze jest ukształtowana zarówno przez nauczyciela zaczynające-
go karierę pedagoga, jak i tego, który uczył w pierwszym okresie. Aby uwzględnić 

Rys. 2. Graficzne przedstawienie zależności pomiędzy równomiernością nauczania  
a EWD dla przedmiotów analizowanych w 2010 r.

Ź r ó d ł o: opracowanie własne za pomocą programu Excel na podstawie danych z Okręgowej Komisji 
Egzaminacyjnej we Wrocławiu (2010).
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wszystkich pedagogów, postanowiono uśrednić staż pracy wszystkich nauczycie-
li, którzy w latach 2007/2008 oraz 2009/2010 uczyli konkretnego przedmiotu. 
Zbadano tylko i wyłącznie wpływ stażu nauczycieli na EWD uzyskany w 2010 r., 
ponieważ okres, w którym pracowali, pokrywa się z okresem, w którym uczyli się 
maturzyści z 2010 r. 

Rysunki 3 i 4 przedstawiają skorelowanie (współczynniki Persona na pozio-
mie wszystkich szkół) EWD ze średnim stażem nauczycieli (na poziomie danej 
szkoły), którzy uczą języka polskiego lub matematyki co najmniej tyle lat, ile 
zaznaczono na osi odciętych. Inaczej rzecz ujmując, patrzono na to, jaki wpływ 
na efektywność szkoły mają nauczyciele, którzy przepracowali pewien okres 
w szkolnictwie. Z analizy zostali wyłączeni nauczyciele bez doświadczenia, 
przede wszystkim ze względu na dużą rotację takich pedagogów. Przykładem 
są nauczyciele, którzy przychodzą do szkół na zastępstwo. Dla jasności trzeba 
jeszcze wytłumaczyć, jak był liczony uśredniony staż nauczycieli. Nauczyciel, 
który nauczał w określonym liceum, mógł być wzięty do analizy co najwyżej 
trzykrotnie. Na przykład: nauczyciel uczący w danym liceum w roku szkolnym 
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Rys. 3. Korelacja pomiędzy EWD dla języka polskiego z 2010 r. (kolumna 8 z tab. 2) a określonym 
stażem pracy (liczby na osi odciętych) dla nauczycieli języka polskiego 

Ź r ó d ł o: opracowanie własne za pomocą programu Excel na podstawie danych z Okręgowej Komisji 
Egzaminacyjnej we Wrocławiu (2010) oraz Kuratorium Oświaty we Wrocławiu (2010).
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Rys. 4. Korelacja pomiędzy EWD dla matematyki z 2010 r. (kolumna 10 z tab. 2) a określonym 
stażem pracy (liczby na osi odciętych) dla nauczycieli matematyki 

Ź r ó d ł o: opracowanie własne za pomocą programu Excel na podstawie danych z Okręgowej Komisji 
Egzaminacyjnej we Wrocławiu (2010) oraz Kuratorium Oświaty we Wrocławiu (2010).
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2007/2008 ma cztery lata doświadczenia, w roku 2009/2010 ma on już sześć lat 
pracy – w analizie przedstawionej na wykresach 3 i 4 jego staż pracy będzie wzię-
ty pod uwagę w trzech „punktach”, tj. 4, 5, 6. Mimo że „fizycznie” nadal jest to 
ten sam nauczyciel, to na każdym następnym etapie pracy ma on coraz większe 
doświadczenie, które przekłada się na inny sposób nauczania. Nauczyciele, którzy 
dłużej pracują, mają kontakt z tymi mniej doświadczonymi pedagogami i mogą 
przekazać im swoje doświadczenie. Kontakty tego typu na pewno wpływają na 
jakość nauczania. 

Biorąc do analizy nauczycieli z coraz większym stażem pracy, otrzymano co-
raz większą korelację z EWD. Stąd wniosek, że doświadczeni nauczyciele mają 
wpływ na EWD. Uwzględniając w analizie dydaktyków z doświadczeniem poniżej 
dziewięciu lat, otrzymano współczynniki korelacji ujemne oraz bliskie zeru dla 
języka polskiego (rys. 3). Biorąc pod uwagę nauczycieli z coraz większym stażem, 
nie otrzymano bardzo silnej korelacji, ale była ona już dodatnia. W przypadku ma-
tematyki sytuacja wygląda nieco lepiej, gdyż dla nauczycieli przynajmniej z czter-
nastoletnim stażem współczynnik korelacji jest na poziomie 0,26. Oczywiście są 
to nadal słabe związki. Nie należy spodziewać się żadnych silnych zależności, staż 
pracy nauczycieli nie jest bowiem jedynym czynnikiem, który determinuje przy-
rost wiedzy uczniów. Duże znacznie ma również środowisko, w którym uczeń się 
wychowuje. Najciekawszym otrzymanym rezultatem jest to, że na efektywność 
nauczania ma wpływ doświadczenie nauczycieli, przy czym ze sposobu kalkulo-
wania (opisanego powyżej) należałoby odczytać, że wraz ze wzrostem stażu na-
uczyciela wzrasta siła tej zależności. Dla klarowności, z przeprowadzonych analiz 
nie wynika, że nauczyciel uczący dwa lata gorzej przekazuje wiedzę od tego z pięt-
nastoletnim stażem. Otrzymane relacje należałoby odczytać następująco: za rok 
nauczyciel, który miał dwa lata doświadczenia, będzie nauczał już lepiej niż rok 
wcześniej (to samo tyczy się tego z piętnastoletnim stażem). 

Analogiczne wykresy zrobiono dla nierównomierności rozkładu wiedzy 
(w zależności od stażu pracy). Rysunek 6 pokazuje, że w przypadku matema-
tyki korelacja ta wyraźnie maleje i staje się ujemna dla coraz bardziej doświad-
czonych dydaktyków. Sytuacja jest inna w przypadku języka polskiego (rys. 5). 
Uwzględniając nauczycieli ze stażem poniżej dziewięciu lat, otrzymano korelację 
stażu pracy z nierównomiernością nauczania na poziomie przekraczającym 0,1. 
Dla stażu pracy powyżej 10 lat korelacja staje się dopiero ujemna, ale bliska zero. 
Stąd wniosek, że w przypadku języka polskiego nauczyciele z małym stażem uczą 
bardzo nierównomiernie. Tłumaczy to po części rezultaty wcześniejszej analizy, 
która pokazywała wręcz ujemną korelację stażu pracy ze wskaźnikiem EWD 
dla pedagogów z małym stażem. Przyczyn tego stanu można upatrywać w dużej 
niejednorodności nauczania przez dydaktyków niedoświadczonych. Jak widać, 
dużo łatwiej nauczycielom z doświadczeniem nauczać równomiernie przedmio-
tów ścisłych niż humanistycznych. Można zatem przypuszczać, że nauczanie 
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Rys. 5. Korelacja pomiędzy nierównomiernością dla języka polskiego z 2010 r. a liczbą lat pracy 
zaznaczonych na osi odciętych dla nauczycieli języka polskiego

Ź r ó d ł o: opracowanie własne za pomocą programu Excel na podstawie danych z Okręgowej Komisji 
Egzaminacyjnej we Wrocławiu (2010) oraz Kuratorium Oświaty we Wrocławiu (2010).

Rys. 6. Korelacja pomiędzy nierównomiernością dla matematyki z 2010 r. a liczbą lat pracy  
zaznaczonych na osi odciętych dla nauczycieli matematyki

Ź r ó d ł o: opracowanie własne za pomocą programu Excel na podstawie danych z Okręgowej Komisji 
Egzaminacyjnej we Wrocławiu (2010) oraz Kuratorium Oświaty we Wrocławiu (2010).

przedmiotów humanistycznych w większym stopniu zależy od nastawienia i zdy-
scyplinowania samego ucznia. Warto wspomnieć w tym kontekście, że media 
nagłaśniają problem nieczytania książek przez uczniów. Przyczyn należy upatry-
wać w tym, że wymaga to od ucznia chęci i czasu. Wydaje się, że zrozumienie 
problemów matematycznych nie wymaga aż tak dużej pracowitości. 
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Factors determining the growth of knowledge in the light of research

Summary. In the article, the author investigates the relationship between educational value 
added and teachers and uneven teaching effectiveness. The analysis is performed on the basis of 
the results of graduates of Wroclaw secondary school in 2010. For this purpose, he uses models for 
panel data. The application of panel models for measuring effectiveness was launched by M. Aitkins 
and N. Longford in 1986.
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w dobrowolnych ubezpieczeniach komunikacyjnych – 
badanie ankietowe

Streszczenie. Ludzie, podejmując decyzje o dobrowolnym ubezpieczeniu, dysponują zdecydowa-
nie mniejszą ilością informacji niż zakład ubezpieczeń, konstruując produkt ubezpieczeniowy. W ar-
tykule podjęto próbę oceny wpływu informacji o wartości oczekiwanej szkody, prawdopodobieństwie 
wystąpienia szkody oraz o zróżnicowaniu wysokości szkód ze względu na akceptowalną wysokość 
składki ubezpieczeniowej, na przykładzie dobrowolnych ubezpieczeń komunikacyjnych autocasco. 
Weryfikowano między innymi tezę, że akceptowana przez ludzi składka ubezpieczeniowa jest wyższa 
od wartości oczekiwanej szkody, straty finansowe powstałe z wystąpienia ewentualnych zdarzeń loso-
wych bowiem pokryje zakład ubezpieczeń, w ramach zawartej umowy dobrowolnego ubezpieczenia 
komunikacyjnego. Cel artykułu realizowano opierając się  na teoriach finansów behawioralnych, za-
sadach kalkulacji składki ubezpieczeniowej przez zakłady ubezpieczeń oraz badaniach ankietowych.

Słowa kluczowe: ubezpieczenie dobrowolne, finanse behawioralne, wartość oczekiwana, 
prawdopodobieństwo, strata, ryzyko, składka ubezpieczeniowa, teoria perspektywy

Wprowadzenie

Zakłady ubezpieczeń, konstruując produkt ubezpieczeniowy1, kierują się mię-
dzy innymi potrzebami rynku, a więc przewidywanym popytem na skonstruowa-
ny produkt. Każdy produkt ubezpieczeniowy jest odpowiednio przez zakład ubez-

1 Przez produkt ubezpieczeniowy rozumie się „pakiet usług dostarczanych ubezpieczonemu 
przez zakład ubezpieczeń, za określoną opłatą, od chwili zawarcia umowy ubezpieczenia aż do 
jej rozwiązania”, J. Plichta, Wielowymiarowa struktura produktu ubezpieczeniowego, „Wiadomości 
Ubezpieczeniowe” 1995, nr 1-2-3/A, s. 3.
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pieczeń wyceniony, zatem za ochronę ubezpieczeniową trzeba zapłacić pewną 
cenę – składkę ubezpieczeniową2. 

Składka ubezpieczeniowa składa się z:
1) tzw. składki czystej (składka netto), która służy wyłącznie do zgromadzenia 

środków w funduszu ubezpieczeniowym na wypłatę świadczeń i odszkodowań,
2) różnego rodzaju dodatków i korekt powiększających składkę czystą, np.:

– dodatek na koszty administracyjne organizacji ubezpieczeniowej,
– dodatek na koszty pozyskiwania ubezpieczeń,
– dodatek na bezpieczeństwo,
– dodatek na zysk3.

Składka czysta powiększona o dodatki i korekty stanowi składkę całkowitą 
(składkę brutto). Zakład ubezpieczeń wyznaczając zatem wysokość składki czy-
stej przyjmuje założenie, że oczekiwana suma odszkodowań za szkody wynikłe 
w ramach danego ryzyka (związanego z konkretnym produktem ubezpieczenio-
wym) powinna być równa sumie składek czystych za dany okres ubezpieczenia 
dla tego produktu ubezpieczeniowego4. Pamiętać należy, że zakład ubezpieczeń, 
kalkulując wysokość składki czystej, posługuje się odpowiednimi metodami ma-
tematyczno-statystycznymi, korzystając z możliwie najlepszego zbioru danych.

Potencjalny klient (np. osoba fizyczna, gospodarstwo domowe) zakładu ubez-
pieczeń, chcąc zabezpieczyć się przed jakimś ryzykiem5, uzyskuje od zakładu 
informację o wysokości składki ubezpieczeniowej związanej z danym ryzykiem, 
która to składka jest składką brutto. Musi on podjąć decyzję, czy cena (skład-
ka ubezpieczeniowa), którą musi zapłacić, jest adekwatna do wartości produktu 
ubezpieczeniowego, a więc czy przy danej cenie powinien dokonać przeniesienia 
ryzyka na zakład ubezpieczeń. Osoba fizyczna w porównaniu z zakładem ubez-
pieczeń nie posługuje się zazwyczaj metodami matematyczno-statystycznymi 
ani nie ma dostępu do szerokiego zbioru danych, które pozwoliłyby wycenić taki 
produkt. Jedyne, czym może się kierować, to wartość przedmiotu ubezpieczenia, 
subiektywna ocena prawdopodobieństwa wystąpienia szkody lub ewentualnie 
częstość występowania szkód w przeszłości i ich rozmiar.

Celem niniejszego artykułu jest próba oceny wpływu informacji o wartości 
oczekiwanej szkody, prawdopodobieństwie wystąpienia szkody oraz o zróżnico-
waniu szkód na akceptowalną wysokość składki ubezpieczeniowej. 

Przed przystąpieniem do badania przyjęto, że informacje o wartości ocze-
kiwanej szkody, prawdopodobieństwo wystąpienia szkody oraz zróżnicowanie 
wysokości szkód ma wpływ na akceptowalną przez badanych wysokość składek 
ubezpieczeń dobrowolnych. 

2 Podstawy ubezpieczeń, t. 1, red. J. Monkiewicz, Poltext, Warszawa 2000, s. 75.
3 Ibidem, s. 108-110.
4 Ibidem, s. 112.
5 Nie dotyczy ubezpieczeń obowiązkowych.
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1. Wybrane czynniki wpływające na wysokość składki 
w dobrowolnych ubezpieczeniach komunikacyjnych autocasco

W ubezpieczeniach majątkowych i pozostałych osobowych składka ubezpie-
czeniowa netto wyznaczana jest na podstawie oceny i pomiaru ryzyka ubezpie-
czeniowego.

Składki ubezpieczeniowe powinny być skalkulowane tak, aby spełniały trzy 
główne reguły ubezpieczeniowe6:

1) regułę równowagi składek i świadczeń – oznaczającą konieczność zagwa-
rantowania równowagi między zebranymi składkami (funduszem ubezpieczenio-
wym) a sumą wypłat świadczeń i odszkodowań,

2) regułę proporcjonalności składek i świadczeń – oznaczającą konieczność 
zachowania odpowiedniej relacji między składką a oczekiwanym świadczeniem 
ubezpieczeniowym. Im wyższa suma ubezpieczenia, tym wyższy powinien być 
poziom wnoszonej składki,

3) regułę równowartości składek i świadczeń (składka sprawiedliwa) – ozna-
czającą konieczność zapewnienia odpowiednich relacji między obciążeniem fi-
nansowym poszczególnych członków wspólnoty ryzyka a rozmiarami ryzyka 
wniesionego przez nich do wspólnoty ubezpieczeniowej. Im wyższe ryzyko zwią-
zane z daną polisą, tym wyższa powinna być składka ubezpieczeniowa. Zasada ta 
mówi więc o różnicowaniu składek ubezpieczeniowych. Brak takiego zróżnico-
wania prowadzi do zjawiska negatywnej selekcji.

Podstawą kalkulacji składki jest założenie, iż składka P jest funkcją określoną 
na zmiennej losowej Z, która opisuje wielkość wypłaconych odszkodowań z da-
nego portfela, co można zapisać za pomocą wzoru: 

 P = G(Z).

Należy dodać, iż w praktyce zakład ubezpieczeń sam wybiera odpowiednią 
dla siebie metodę kalkulacji składki ubezpieczeniowej, w zależności od preferen-
cji. Może to być jedna z poniższych przykładowych metod kalkulacji7:

1.1. Zasada wartości oczekiwanej

W zasadzie tej dokonuje się modyfikacji, o której wspomniano powyżej. Wyko-
rzystuje się tutaj parametr β > 0, ustalany przez ubezpieczyciela i uwzględniający 

6 P. Kowalczyk, E. Poprawska, W. Ronka-Chmielowiec, Metody aktuarialne, WN PWN, War-
szawa 2006, s. 81.

7 Szerzej: ibidem, s. 81 i n.
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cechy charakterystyczne danego ryzyka. Wówczas składkę ubezpieczeniową kal-
kuluje się według wzoru:

 P = (1 + β) E (Z), 

gdzie E (Z) oznacza wartość oczekiwaną odszkodowań. 

W tej metodzie ładunek bezpieczeństwa jest proporcjonalny do wartości ocze-
kiwanej.

1.2. Zasada wariancji

W tej zasadzie ładunek bezpieczeństwa δ > 0 jest proporcjonalny do warian-
cji, a składkę ubezpieczeniową opisuje następujący wzór:

 P = E (Z) + δV (Z),

gdzie E (V) – wariancja odszkodowań.

1.3. Zasada odchylenia standardowego

W tej metodzie kalkulacji składki ładunek bezpieczeństwa α > 0 jest propor-
cjonalny do odchylenia standardowego. Składkę ubezpieczeniową można poli-
czyć, wykorzystując wzór:

 P = E (Z) + ασ (Z),

gdzie σ – odchylenie standardowe odszkodowań.

Zarówno w zasadzie wariancji, jak i odchylenia standardowego wysokość 
składki jest korygowana o współczynniki (ładunki bezpieczeństwa) uwzględnia-
jące zmienność zmiennej losowej Z.

1.4. Zasada wiarygodności

Zgodnie z tą zasadą wysokość składki przeciętnej dla portfela wyznacza się 
na podstawie wzoru:
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gdzie:
Pn + 1 – składka w (n + 1) roku,
m – wartość przeciętnej szkody w portfelu,
Xi – wartość indywidualnej szkody w okresie i,
α – współczynnik wiarygodności, 0 < α < 1.

Wyższa wartość współczynnika wiarygodności mówi o większej wiarygodno-
ści nadawanej indywidualnemu przebiegowi szkodowości danego ryzyka.

Przy wyznaczaniu składki ubezpieczeniowej w ubezpieczeniach autocasco 
zakład ubezpieczeń indywidualnie określa czynniki ryzyka wykorzystywane do 
wyliczenia składki podstawowej. Stosuje on tzw. system zwyżek i zniżek kwot 
podstawowych. Fundamentalnymi czynnikami wpływającymi na wysokość 
składki ubezpieczeniowej podstawowej w ubezpieczeniu autocasco są: suma 
ubezpieczenia (wartość pojazdu), rodzaj pojazdu, miejsce zamieszkania oraz za-
kres ubezpieczenia (podstawowy lub rozszerzony). Z kolei w konstruowanym 
przez konkretny zakład ubezpieczeń systemie zwyżek lub zniżek brane są pod 
uwagę następujące czynniki:

– marka pojazdu,
– model pojazdu,
– charakter użytkowania pojazdu,
– okres eksploatacji pojazdu,
– rodzaj posiadanych zabezpieczeń,
– przebieg ubezpieczenia (szkodowy lub bezszkodowy),
– wiek właściciela (współwłaściciela) pojazdu,
– okres posiadania prawa jazdy,
– wyposażenie,
– posiadanie innych umów ubezpieczenia w zakładzie ubezpieczeń,
– rodzaj płatności (jednorazowa, ratalna),
– wysokość udziału własnego,
– wariant rozliczenia szkody,
– okres ochrony ubezpieczeniowej.
Ponadto czasem uwzględnia się jeszcze inne czynniki, w tym m.in.: upoważ-

nienia do korzystania z pojazdu przez osoby o zwiększonym ryzyku ubezpiecze-
niowym, miejsce produkcji pojazdu, zniesienie pomniejszenia sumy ubezpiecze-
nia po wypłacie odszkodowania, miejsce postoju pojazdu, płeć, liczbę pojazdów 
należących do jednego właściciela ubezpieczonych w zakładzie ubezpieczeń 
i kontynuację ubezpieczenia8.

8 Ubezpieczenia komunikacyjne w latach 2005-2009, Raport, Komisja Nadzoru Finansowego – 
Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, Warszawa 2010.
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2. Wybrane uwarunkowania podejmowania decyzji 
ubezpieczeniowych w świetle finansów behawioralnych

Osoba fizyczna, podejmując decyzję o zawarciu umowy ubezpieczenia, musi 
zdecydować, czy cena, którą za to ubezpieczenie musi zapłacić jest adekwatna do 
wartości produktu ubezpieczeniowego, czyli do przeniesienia ryzyka z siebie na 
zakład ubezpieczeń. Podstawą do analizy zasadności zakupu ubezpieczenia dla 
osoby fizycznej jest w zasadzie wartość przedmiotu ubezpieczenia (jest to jedyna 
wartość, którą zna i którą musi porównać z ceną ubezpieczenia), subiektywnie 
ocenione prawdopodobieństwo wystąpienia szkody (lub częstość występowania 
szkód w przeszłości) oraz (jeśli były) wysokość szkód pojawiających się w prze-
szłości. W sytuacji nieznajomości wielu parametrów dotyczących ryzyka pojawia 
się pytanie, jak ich subiektywna ocena i wiedza o nich mogą wpływać na akcep-
towaną wysokość składki ubezpieczeniowej.

Pamiętając, że zakład ubezpieczeń kalkuluje składkę tak, aby składka czysta 
wystarczyła na pokrycie szkód, czyli była równa sumie oczekiwanych odszko-
dowań, a dodatki do składki czystej zapewniały m.in. zysk i pokrycie kosztów 
działalności, należałoby przyjąć, że osoby fizyczne powinny zaakceptować cenę 
ubezpieczenia przewyższającą wartość oczekiwaną szkody (liczoną jako wartość 
przedmiotu ubezpieczenia pomnożoną przez prawdopodobieństwo wystąpienia 
szkody lub przybliżoną średnią roczną wartością szkody w przeszłości).

Można w tym miejscu odnieść się do teorii perspektywy, a w szczególności 
do jej części dotyczącej strat. Można przyjąć, że w każdym przypadku dotyczą-
cym podjęcia decyzji ubezpieczeniowej osoba fizyczna ma do rozważenia albo 
poniesienie kosztu ubezpieczenia (pewna strata), albo kiedy nie zdecyduje się na 
ubezpieczenie, poniesienie straty wynikającej z doznanej szkody (wartość ocze-
kiwana szkody, w świetle powyższych rozważań, powinna być niższa od skład-
ki ubezpieczeniowej, ponieważ nie uwzględnia dodatków zakładu ubezpieczeń). 
Zgodnie z teorią i badaniami D. Kahnemana i A. Tversky’ego9 większość ludzi 
preferuje wyższą, ale niepewną stratę niż niższą pewną. Wobec tego ludzie nie 
powinni decydować się na zawieranie umów ubezpieczeniowych, tym bardziej że 
składka, którą płacą, jest większa od wartości oczekiwanej szkody.

Są jednak pewne różnice pomiędzy teorią perspektywy a decyzją o ubezpie-
czeniu. Na przykład w badaniach D. Kahnemana i A. Tversky’ego znane były 
wartości oczekiwane (a więc prawdopodobieństwo zysku/straty i ich wysokości) 
przez podejmujących decyzje, a w przypadku podejmowania decyzji o ubezpie-
czeniu osoba fizyczna zna tylko wartość przedmiotu ubezpieczenia, a nie zna praw-
dopodobieństwa wystąpienia szkody ani wysokości szkody (jak już wspomniano, 

9 D. Kahneman, A. Tversky, Prospect theory: An analysis of decision under risk, „Econometri-
ca” 1979, nr 47, s. 263-292.
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może próbować tylko sobie to uzmysłowić na podstawie swoich doświadczeń 
z przeszłości). 

W związku z tym, że w przypadku podejmowania decyzji o ubezpieczeniu 
nieznane jest prawdopodobieństwo zaistnienia szkody, istotne jest subiektywne 
postrzeganie tego prawdopodobieństwa. W tradycyjnym podejściu uważa się, że 
ludzie dla swoich osądów używają narzędzi teorii prawdopodobieństwa i statysty-
ki, a także potrafią automatycznie aktualizować informacje o prawdopodobieństwie 
wraz z nabywaniem informacji. W takim razie ich zachowania są racjonalne, zgod-
nie z definicją jednostki racjonalnej homo economicus, czyli ludzie są konsekwentni 
w swoich działaniach i dążą do maksymalizacji dobrobytu 10. Takiemu postrzeganiu 
zachowań ludzi przeciwstawił się H. Simon11, który uzasadniał występowanie ogra-
niczonej racjonalności na skutek ograniczeń czasowych i ograniczeń technologicz-
nych. Podobnie D. Kahneman i A. Tversky nie zgadzają się z tradycyjnym rozumie-
niem racjonalności12 i na podstawie badań dowodzą, że ograniczona racjonalność 
wynika z presji czasu i złożoności informacji. Według nich ludzie intuicyjnie oce-
niają rzeczywistość, zamiast stosować złożone procesy estymacji prawdopodobień-
stwa i prognozowania, co powoduje, że podejmują decyzje na podstawie:

– informacji łatwo dostępnych w pamięci,
– wniosków zbudowanych na podstawie podobieństw,
– informacji o pierwotnie zasugerowanej wartości dotyczącej analizowanego 

zjawiska, która jest dostosowywana w celu estymacji wartości rzeczywistej.
Istotne znaczenie z punktu widzenia tego opracowania mają też błędy w po-

strzeganiu rzeczywistości (w tym również w ocenie prawdopodobieństwa i lo-
sowości). Na przykład postrzeganie losowości na „krótkich” próbach, nazywane 
również „błędem hazardzisty”13, który polega na traktowaniu niezależnych od 
siebie zdarzeń losowych jako zdarzeń zależnych. Wynika to z błędnego trakto-
wania prawa wielkich liczb, ponieważ ludzie stosują je również do krótkich serii, 
zakładając, że małe próby są reprezentatywne dla całej populacji14. W przypadku 
podejmowania decyzji o dobrowolnym ubezpieczeniu ludzie nie mają na ogół 
możliwości zweryfikowania, jakie jest prawdopodobieństwo wystąpienia szko-
dy w populacji, a mogą się oni kierować jedynie własnym doświadczeniem. Na 
przykład niewystąpienie szkody w kolejnych pięciu latach nie oznacza, że praw-
dopodobieństwo jej wystąpienia w roku kolejnym jest z tego powodu równe zero.

10 A. Cieślak, Behawioralna ekonomia finansowa. Modyfikacja paradygmatów funkcjonują-
cych w nowoczesnej teorii finansów, „Materiały i Studia”, z. 165, NBP, Warszawa 2003, s. 44-45.

11 H. Simon, Models of Man, Wiley, New York, 1957.
12 D. Kahneman, A. Tversky, Judgement under uncertainty: Heurist ics and biases, „Science” 

1974, nr 185, s. 1124-1130
13 A. Tversky, D. Kahneman, Belief in the Law of Small Numbers, „Psychological Bulletin” 

1972, nr 2, s. 105-110.
14 Zob. A. Cieślak, op. cit., s. 57-59.
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Ponadto uważa się, że ludzie nie doszacowują prawdopodobieństw dużych 
i przeszacowują małe prawdopodobieństwa. W przypadkach gdy uważają coś za 
prawdopodobne w 80%, wtedy według ich oceny jest to zdarzenie niemal pewne, 
natomiast w przypadku prawdopodobieństwa zdarzenia wynoszącego 20%, zda-
rzenie to jest traktowane jako niemożliwe15.

W aspekcie podejmowania decyzji o ubezpieczeniu istotne jest postrzeganie 
prawdopodobieństwa wystąpienia zdarzenia, w szczególności polegającego na wy-
stąpieniu szkody, a więc straty. Jak zauważyli A. Tversky, D. Kahneman, ludzie są 
skłonni płacić więcej za wyeliminowanie możliwości straty, czyli zredukowanie 
prawdopodobieństwa poniesienia strat do 0, np. z poziomu 10%, niż za zredukowanie 
prawdopodobieństwa poniesienia straty z 40% do 30% 16, co nazwali nieliniowością 
prawdopodobieństwa. Inne badania, przeprowadzone przez R. Gonzaleza i G. Wu, 
pokazują ponadto, że ludzie są wrażliwsi na zmiany prawdopodobieństwa na krań-
cach niż w środku przedziału17, czyli na przykład bardziej doceniają prawdopodobień-
stwo zmniejszenia ryzyka straty z 10% do 5% niż z poziomu 40% do 35%.

3. Analiza czynników wpływających na podejmowanie decyzji 
o dobrowolnym ubezpieczeniu majątkowym  

w świetle badania ankietowego 

Badanie, w formie ankiety, przeprowadzono wśród 604 studentów studiów za-
ocznych (I i II stopnia oraz podyplomowych) Wyższej Szkoły Bankowej. Z powo-
du braku odpowiedzi lub odpowiedzi sprzecznych z logiką na wstępie wyelimino-
wano około 10% obserwacji (w zależności od pytania). Badanie przeprowadzone 
zostało w dwóch turach, zawsze w tych samych grupach studenckich w odstępie 
dwóch lub trzech tygodni, jednak nie zawsze listy osób w pierwszej i drugiej turze 
badania pokrywały się. Pytania podzielono na występujące w pierwszej i drugiej 
turze tak, by dla badanych nie stało się od razu jasne, jakimi czynnikami manipu-
lują przeprowadzający badanie.

W pierwszej turze zadano następujące pytania:
1. Pewna osoba, nazywana Niewiadomą, posiada samochód wart 30 tys. zł 

i rozważa, czy powinna wydać pieniądze na ubezpieczenie autocasco. Wie, że 

15 B. Fischhoff, P. Slovic, S. Lichtenstein, Knowing with certainty: the appropriateness of extre-
me confidence, „Journal of Experimental Psychology: Human Perception and Performance” 1977, 
nr 3, s. 552-564.

16 A. Tversky, D. Kahneman, The framing of decision and the psychology of choice, „Science” 
1981, nr 211, s. 453-463.

17 R. Gonzalez, G. Wu, On the shape of probability weighting function, „Cognitive Psycholo-
gy” 1999, nr 38, s. 129-166.
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wśród osób podobnych do niej każdego roku na tysiąc osób 100 ponosi różne 
szkody (wypadek, kradzież, stłuczka i tym podobne). Średnia wartość takiej szkody 
to 6 tys. zł. Jak uważasz – przy jakiej cenie ubezpieczenia (na okres jednego roku) 
osoba ta powinna zdecydować się na ubezpieczenie auta?

2. Inna osoba, nazwijmy ją Zagadkową, również posiada samochód wart 
30 tys. zł i też rozważa, czy powinna wydać pieniądze na ubezpieczenie autocasco. 
Wie, że wśród osób podobnych do niej każdego roku na tysiąc osób 200 ponosi 
różne szkody (wypadek, kradzież, stłuczka i tym podobne). Średnia wartość takiej 
szkody to 3 tys. zł. Jak uważasz – przy jakiej cenie ubezpieczenia (na okres jedne-
go roku) osoba ta powinna zdecydować się na ubezpieczenie auta?

3. Osoba, zwana Sekretną, podobnie jak pozostałe tu przedstawione, posiada 
samochód wart 30 tys. zł i rozważa, czy powinna wydać pieniądze na ubezpiecze-
nie autocasco. Wie, że wśród osób podobnych do niej każdego roku na tysiąc osób 
100 ponosi różne szkody (wypadek, kradzież, stłuczka i tym podobne). Zazwyczaj 
osoby te nie ponoszą większych szkód i najczęściej wynoszą one od 5,5 tys. zł do 
6,5 tys. złotych, tak że średnia wartość szkody wynosi 6 tys. zł. Jak uważasz – przy 
jakiej cenie ubezpieczenia (na okres jednego roku) osoba ta powinna zdecydować 
się na ubezpieczenie auta?

W pytaniu trzecim zawarto takie same informacje o sytuacji osoby, która się 
ubezpiecza, jak w pytaniu pierwszym, jednak dodatkowo podano zmienność wy-
sokości szkody możliwej do poniesienia. 

Tura druga zawierała następujące pytania:
1. Pewna osoba, nazwijmy ją Tajemniczą, posiada samochód wart 30 tys. zł. 

Jak co roku rozważa, czy powinna wydać pieniądze na ubezpieczenie autocasco. 
Wie, że wśród osób podobnych do niej każdego roku na tysiąc osób 100 ponosi 
różne szkody (wypadek, kradzież, stłuczka i tym podobne). Średnia wartość takiej 
szkody to 3 tys. zł. Jak uważasz – przy jakiej cenie ubezpieczenia (na okres jedne-
go roku) osoba ta powinna zdecydować się na ubezpieczenie auta?

2. Osoba, zwana Enigmatyczną, tak jak pozostałe, posiada samochód wart 
30 tys. zł i rozważa, czy powinna wydać pieniądze na ubezpieczenie autocasco. 
Wie, że wśród osób podobnych do niej każdego roku na 1000 osób 100 ponosi 
różne szkody (wypadek, kradzież, stłuczka i tym podobne). Zwykle dla 60 z tych 
100 osób szkoda to jedynie drobna stłuczka, która kończy się naprawą wartą 
1 tys. zł, do 20 osób się włamują i czynią szkody na kilka (około 7) tys. złotych, 
a 20 osób ma poważny wypadek i koszty naprawy zazwyczaj są bardzo wysokie 
(20 tysięcy złotych). Jak uważasz – przy jakiej cenie ubezpieczenia (na okres jed-
nego roku) osoba ta powinna zdecydować się na ubezpieczenie auta?

3. Inna osoba, nazwijmy ją Zagadkową, również posiada samochód wart 
30 tys. zł i też rozważa, czy powinna wydać pieniądze na ubezpieczenie autoca-
sco. Wie, że wśród osób podobnych do niej każdego roku średnia wartość szko-
dy poniesionej w różnych okolicznościach (wypadek, kradzież itp.) to 6 tys. zł. 



Maria Forlicz, Patrycja Kowalczyk-Rólczyńska, Tomasz Rólczyński114

Ubezpieczenie takiego samochodu kosztuje … Jak uważasz – przy jakim prawdo-
podobieństwie wystąpienia szkody osobie Zagadkowej opłaca się zawrzeć umowę 
ubezpieczenia auta?

W drugiej turze w pytaniu pierwszym w porównaniu z pytaniem pierwszym 
tury pierwszej zmieniono średnią wysokość szkody, a w porównaniu z pytaniem 
drugim z tury pierwszej prawdopodobieństwo wystąpienia szkody. W pytaniu 
drugim tury drugiej znowu podano zmienność wysokości szkody możliwej do 
poniesienia, tylko tym razem była ona większa niż w pytaniu trzecim tury pierw-
szej. W pytaniu trzecim tury drugiej pytano o zupełnie inną wartość, mianowi-
cie o prawdopodobieństwo. W tym pytaniu około połowie osób proponowano 
ubezpieczenie się za kwotę, którą podali w pytaniu pierwszym tury pierwszej 
i sprawdzano, czy podadzą wartość prawdopodobieństwa wystąpienia szkody 
(która skłoniłaby ich do ubezpieczenia się) taką samą jak prawdopodobieństwo 
występujące w pytaniu pierwszym tury pierwszej. Dla pozostałych osób jako cenę 
ubezpieczenia wpisywano średnią cenę podaną w danej grupie studenckiej.

4. Wyniki przeprowadzonych badań

Jak już wcześniej wspomniano, część osób podawała odpowiedzi, które były 
pozbawione logiki. Na przykład, jeśli ktoś był skłonny zapłacić za ubezpieczenie 
auta wartego 30 000 zł kwotę 60 000 zł rocznie, to jego odpowiedź odrzucano. 
Postanowiono także wyeliminować odpowiedzi, które stanowiły wartości odsta-
jące (wykraczające poza trzy odchylenia standardowe od wartości średniej). Na 
podstawie tak przygotowanych danych wyznaczono średnie, mediany oraz od-
chylenia standardowe wysokości kwot, które ankietowani byli skłonni zapłacić za 
ubezpieczenie w pytaniach 1-3 tury pierwszej i 1-2 tury drugiej. Ponadto spraw-
dzono, jaki odsetek osób podawał kwotę wyższą od wartości oczekiwanej straty. 
Wyniki tych obliczeń przedstawia tabela 1.

Tabela 1. Średnie, mediany oraz odchylenia standardowe kwot, które ankietowani byliby skłonni 
zapłacić za ubezpieczenie się

Wyszczególnienie
Nr pytania (tura)

1 (I) 2 (I) 3 (I) 1 (II) 2 (II)

Średnia 1257,21 zł 1073,28 zł 1260,33 zł 1033,73 zł 1220,06 zł

Mediana 1000 zł 890 zł 1000 zł 850 zł 1000 zł

Odchylenie standardowe 927,32 zł 788,06 zł 981,80 zł 715,94 zł 878,82 zł

Liczba obserwacji 537 534 533 444 438

Udział odpowiedzi > E(X) 65,18% 60,30% 65,48% 83,33% 71%

Ź r ó d ł o: opracowanie własne na podstawie wyników ankiety.
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Porównując odpowiedzi na pytania pierwsze z obydwu tur, można zauwa-
żyć, że istnieje różnica ponad 200 zł zarówno w średniej podanej kwocie, jak 
i w medianie podawanych kwot. Ponadto na podstawie analizy indywidualnych 
odpowiedzi stwierdzono, że 57,82% osób było skłonnych zapłacić więcej w pyta-
niu pierwszym tury pierwszej, gdzie podano wyższą średnią stratę (21,79% było 
skłonnych zapłacić tyle samo, 20,39% było skłonnych zapłacić mniej). Pewną 
różnicę w odpowiedziach na te dwa pytania można również zaobserwować na 
nałożonych na siebie histogramach, wyznaczonych na podstawie odpowiedzi na 
nie (rys. 1).
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Rys. 1. Histogram przedstawiający rozkład odpowiedzi na pytanie pierwsze tury pierwszej  
i tury drugiej

Ź r ó d ł o: opracowanie własne na podstawie wyników ankiety.

Analizując odpowiedzi na pytania drugie tury pierwszej i pierwsze tury dru-
giej, spostrzegamy po pierwsze, że tym razem średnie oraz mediany odpowiedzi 
są sobie dość bliskie (tab. 1) i są jedynie nieznacznie wyższe przy odpowiedzi na 
pytanie drugie tury pierwszej, mimo że prawdopodobieństwo wystąpienia szkody 
było w nim dwa razy wyższe niż w pytaniu pierwszym tury drugiej. Z danych 
dotyczących osób, które brały udział w obydwu turach ankiety dowiadujemy się, 
że jedynie 41,01% osób zapłaciłoby więcej za ubezpieczenie się w sytuacji wyż-
szego prawdopodobieństwa wystąpienia szkody (21,63% zapłaciłoby tyle samo, 
37,36% mniej). Po naniesieniu odpowiedzi na wykres okazało się, że ich rozkłady 

Pytanie 1 tury I
Pytanie 1 tury II

Proponowana cena [zł]
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są do siebie bardzo zbliżone. Można więc chyba wnioskować, że prawdopodo-
bieństwo (a przynajmniej prawdopodobieństwo komunikowane w takiej postaci) 
wystąpienia szkody nie ma większego wpływu na skłonność ludzi do ubezpiecza-
nia się. 

Pytania trzecie tury pierwszej i drugie tury drugiej służyły sprawdzeniu, czy 
na skłonność do ubezpieczania się ma wpływ ryzyko mierzone jako odchylenie 
standardowe wysokości możliwej do poniesienia szkody. Również tutaj nie wi-
dać istotnej różnicy ani w średnich, ani w medianach odpowiedzi (tab. 1). Śred-
nia przy mniejszym odchyleniu standardowym szkody jest jedynie o 40 zł wyż-
sza w pytaniu z mniejszym ryzykiem. Dane indywidualne pokazują, że 41,36% 
osób zapłaciłoby więcej przy wyższej zmienności wysokości szkody, 37,96% 
zapłaciłoby więcej przy niższej zmienności, a bez względu na zmienność tyle 
samo zapłaciłoby 20,68%. W zasadzie taki podział wydaje się całkiem naturalny, 
zrozumiałe bowiem, że część osób cechuje awersja do ryzyka, a część jest do 
niego skłonna. Ciężko jednak na podstawie otrzymanych informacji stwierdzić, 
czy i jak zmiana zmienności wysokości szkody wpływa na skłonność do ubez-
pieczania się. 

Wracając jeszcze do tabeli 1 i jej ostatniego wiersza, widzimy, że w zależno-
ści od pytania, 60-83% ankietowanych akceptowało cenę ubezpieczenia wyższą 
od wartości oczekiwanej straty. Pytanie brzmi, co z pozostałymi osobami, czy 
rzeczywiście w życiu codziennym dostawszy ofertę od ubezpieczyciela nie sko-
rzystaliby z niej, ponieważ cena byłaby wyższa od wartości oczekiwanej? 

Ostatnie pytanie ankiety, jak już wcześniej wspomniano, dotyczyło prawdo-
podobieństwa wystąpienia szkody, które musiałoby zachodzić, żeby ankietowany 
był skłonny się ubezpieczyć za wskazaną kwotę. Na podstawie danych indywidu-
alnych dotyczących 216 osób wiadomo, że 58% badanych dla podanej przez sie-
bie ceny ubezpieczenia w pytaniu pierwszym tury pierwszej oczekuje w trzecim 
pytaniu tury drugiej wyższego prawdopodobieństwo wystąpienia szkody, a 25% 
niższego niż podane w pierwszym pytaniu tury pierwszej. Oznacza to, że te 58% 
osób podawało takie minimalne prawdopodobieństwo zaistnienia szkody, że po-
dana w pytaniu cena ubezpieczenia była mniejsza niż wyliczona na jego podsta-
wie wartość oczekiwana szkody. W całej grupie takich osób było 64% (na 379, 
które odpowiedziały na pytanie o prawdopodobieństwo). Widać, że przy zadaniu 
pytania o wartość prawdopodobieństwa znajdujemy jeszcze mniej osób skłon-
nych ubezpieczyć się po cenie wyższej od wartości oczekiwanej szkody. 40% 
badanych było zarazem skłonnych zapłacić więcej za ubezpieczenie niż wynosiła 
wartość oczekiwana szkody i podawało taką wartość prawdopodobieństwa, że po-
dana cena ubezpieczenia nie przekraczała wartości oczekiwanej szkody. Jedynie 
około 22% osób zapłaciłoby powyżej (12% poniżej) wartości oczekiwanej szkody 
niezależnie od formy pytania.
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Tabela 2. Ceny ubezpieczenia podane w poszczególnych grupach oraz średnie minimalne prawdo-
podobieństwo szkody skłaniające do ubezpieczenia się przy danej cenie

Wyszczególnienie
Grupa

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Cena ubezpieczenia [zł] 764,71 871,74 948,1 1009,17 1175,7 1363,89 1405,01 1430 1475 1523,1 2021,87

Prawdopodobieństwo 0,454 0,3386 0,2 0,3921 0,145 0,6 0,17 0,408 0,467 0,49 0,3631

Ź r ó d ł o: opracowanie własne na podstawie wyników ankiety.

Poddając analizie wyniki w grupach studenckich, którym jako cenę ubezpiecze-
nia w pytaniu trzecim tury drugiej podano średnią grupową z pytania pierwszego 
tury pierwszej, zauważamy, że na podstawie wartości współczynnika korelacji nie 
stwierdzono związku między ceną ubezpieczenia a minimalnym prawdopodobień-
stwem skłaniającym do ubezpieczenia się (tab. 2). Wydaje się, że prawdopodobień-
stwo, dla większości ludzi, jest pojęciem na tyle abstrakcyjnym, że nie ma większe-
go wpływu na ich decyzje.

Zakończenie

Celem artykułu była próba oceny wpływu informacji o wartości oczekiwanej 
szkody, prawdopodobieństwie wystąpienia szkody oraz o zróżnicowaniu szkód ze 
względu na akceptowalną wysokość składki ubezpieczeniowej. Na podstawie prze-
prowadzonego na grupie około 600 studentów Wyższej Szkoły Bankowej badania 
stwierdzono, że większość badanych akceptuje składkę ubezpieczeniową wyższą 
od wartości oczekiwanej szkody, czyli akceptuje poniesienie kosztu za przeniesie-
nie ryzyka. Ankietowani zareagowali na obniżenie wartości oczekiwanej szkody 
zmniejszeniem akceptowanej składki, co znalazło odzwierciedlenie w wartościach 
mediany oraz średniej składki. Jednocześnie badani nie wykazywali podatności na 
informacje o prawdopodobieństwie wystąpienia szkody oraz zróżnicowaniu wyso-
kości szkód. W przypadku tych czynników różnice pomiędzy średnimi wysokościa-
mi akceptowanych składek nie okazywały się znaczące, a czasami nawet wyższemu 
prawdopodobieństwu szkody towarzyszyła niższa średnia akceptowana składka.

Ciekawy okazał się fakt, że ankietowani, oceniając minimalne prawdopodobień-
stwo wystąpienia szkody na podstawie wcześniej udzielonych odpowiedzi o akcepto-
wanej składce, podawali w większości wyższą wartość prawdopodobieństwa w sto-
sunku do tej, która służyła im wcześniej do wyznaczenia akceptowanej składki.

Nadmienić należy, że badanie ankietowe należy traktować jako wstępne, 
ponieważ planowane jest przeprowadzenie eksperymentów w celu weryfikacji 
otrzymanych wyników oraz poszerzenia zakresu badań. 
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 Selected factors affecting insurance decisions of individuals  
in the voluntary motor insurance – a questionnaire survey

Summary. People who make decisions about voluntary insurance have a much smaller amount 
of information than insurance company during construction of insurance product. This article at-
tempts to assess the impact of information about the expected value of the damage, the probability 
of a claim and the variability of the amount of damage on the acceptable insurance price. To check 
it the authors use the example of Casco insurance. They verify, among other things, the thesis that 
people accept higher insurance price than the expected value of damage because they agree to pay 
for ceding risk to insurance company. The purpose of the article was realized on the basis of behav-
ioral finance theories, principles of premium calculation by insurance and a questionnaire survey.

Key words: voluntary motor insurance, behavioral finance, the expected value, the probability 
of loss, risk, prospect theory
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Streszczenie. Wypłata dywidendy jest ważną decyzją strategiczną przedsiębiorstwa i oczeki-
wanym wynagrodzeniem za ryzyko dla akcjonariuszy. Na polskim rynku kapitałowym przybywa 
firm, które decydują się na podzielenie się z udziałowcami wypracowanym zyskiem. W roku 2012 
decyzję taką podjęło 150 spółek, co stanowiło 34,2% wszystkich notowanych na głównym par-
kiecie. W artykule przeanalizowano wpływ informacji o wielkości wypłacanej dywidendy na kurs 
akcji spółek notowanych na GPW w Warszawie w latach 2006-2013, wykorzystując metodę analizy 
zdarzeń.

Słowa kluczowe: dywidenda, analiza zdarzeń, różnicowa stopa zwrotu

Wstęp

Jednym z czynników branych pod uwagę przez inwestorów przy wyborze 
akcji do portfela jest fakt wypłacania dywidendy przez spółkę. To, czy podmiot 
podzieli się z akcjonariuszami wypracowanym zyskiem, i w jakiej części, jest 
też ważną decyzją strategiczną. Z jednej strony zarządzający powinni wziąć pod 
uwagę możliwości inwestycyjne i dążenie do maksymalizacji wartości dla wła-
ścicieli, z drugiej zaś oczekiwania posiadaczy akcji co do „zasłużonego” wyna-
grodzenia za ponoszone ryzyko, ponieważ często inwestorzy dokonują wyborów 
inwestycyjnych, analizując właśnie informacje na temat polityki dywidendowej 
spółek. Zawiadomienie o planowanej dywidendzie jest też swoistym sposobem 
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komunikacji firmy z akcjonariuszami, gdyż może świadczyć o sytuacji finansowej 
i zapewniać o dobrej kondycji spółki. Możemy więc rozpatrywać zarówno efekty 
ekonomiczne, jak i psychologiczne wypłaty dywidendy. Do dwóch zaintereso-
wanych stron dołączają jeszcze badacze, którzy szukają sposobu na zmierzenie 
wpływu tego zdarzenia zarówno w ujęciu ilościowym, jak i jakościowym.

1. Dwa nurty badań na temat dywidendy

 Światowa literatura przedmiotu bogata jest w wyniki różnorodnych badań w tym 
obszarze. Możemy wyróżnić dwa zasadnicze nurty: 1) z punktu widzenia finansów 
przedsiębiorstw i podejmowania przez nie strategicznych decyzji, 2) przez pryzmat 
wyceny instrumentów i rezultatów w postaci zmian kursu akcji. W badaniach dru-
giego nurtu na temat efektu, jaki wywiera polityka dywidendowa na kurs akcji danej 
spółki, ważne są prace m.in. M. Gordona i J. Lintnera, którzy uważają, że droga do 
maksymalizacji kursu akcji w obrocie wiedzie przez wysokie dywidendy. Tak zwa-
na teoria „wróbla w garści” zakłada, iż akcjonariusze wolą realne zyski w postaci 
dywidendy niż oczekiwane zyski kapitałowe1. Zupełnie odmienne stanowisko w tej 
kwestii zajmują w swoich pracach m.in. M.H. Miller i F. Modigliani, którzy sfor-
mułowali tezę o nieistotności dywidend. U podstaw tej teorii leży twierdzenie, że 
przy określonym zbiorze warunków polityka dywidendowa nie ma wpływu na ryn-
kową wartość spółki2. Do podobnych twierdzeń doszli także F. Black i M. Scholes 
wskazując, że firmy nie mogą wpływać na cenę swoich akcji za pomocą dywidend. 
Metodologię badania wpływu m.in. dywidendy na kurs akcji spółki zaproponowali 
E. Fama, L. Fisher, M. Jensen, R. Roll w 1969 r.3 Od tej pory metoda analizy zdarzeń 
(event studies) stała się powszechnie wykorzystywanym narzędziem. 

 W kontekście analizy skłonności spółek do wypłacania dywidendy, w ostatnich 
latach uznanym standardem stała się praca E. Famy i K. Frencha4, w której autorzy 
sformułowali tezę o tym, że większe i rentowne spółki chętniej wypłacają dywiden-
dę niż te o dużych możliwościach (potrzebach) inwestycyjnych. Obserwacje poczy-
nione dla giełd nowojorskich były z powodzeniem przenoszone również na inne 

1 J. Lintner, Optimal Dividends and Corporate Growth under Uncertainty, „Quarterly Journal 
of Economics” 1956; M.J. Gordon, Dividends, Earnings, and Stock Prices, „The Review of Econo-
mics and Statistics” 1959, t. 41, s. 99-105.

2 M.H. Miller, F. Modigliani, Dividend Policy, Growth, and the Valuation of Shares, „The Jour-
nal of Business” 1961, t. 34, s. 411-433.

3 E. Fama, L. Fisher, M. Jensen, R. Roll, The Adjustment of Stock Prices to New Information, 
„International Economic Review” 1969, t. 10, s. 1-21. 

4 E. Fama, K. French, Disappearing dividends: changing firm characteristics or lower propen-
sity to pay?, „Journal of Financial Economics” 2001, t. 60, s. 3-43.
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rynki, m.in. Australii, Kanady, Japonii, a także Niemiec, Francji i Wielkiej Brytanii5. 
W dalszej części artykułu rozważania z tego nurtu nie będą szerzej omawiane. 

Na polskim rynku kapitałowym nie brakuje spółek, które wypłacają dywi-
dendę regularnie lub okazjonalnie. W roku 2012 stanowiły one 34% wszystkich 
notowanych na głównym parkiecie, co pokazuje tabela 1. 

Tabela 1. Liczba i procentowy udział spółek z GPW wypłacających dywidendę w latach 2005-2012 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Liczba spółek wypłacających 

dywidendę
80 86 86 109 94 99 135 150

Udział spółek wypłacających 
dywidendę (%)

31,4 30,3 24,5 29,1 24,8 24,8 31,7 34,2

Stopa zwrotu z WIG (%) 33,7 41,6 10,4 –51,1 46,9 18,8 –20,8 26,2
Stopa dywidendy* (%) 1,80 2,00 2,80 3,10 3,60 2,40 2,90 3,90

* wskaźnik średnioroczny dla wszystkich spółek 
Ź r ó d ł o: opracowanie własne na podstawie Roczników giełdowych z lat 2006-2013, dostępnych na stro-

nie www.gpw.pl 

Po kryzysowym roku 2008, kiedy to indeks warszawskiej giełdy spadł w cią-
gu roku o około 50%, liczba spółek wypłacających dywidendę ciągle wzrasta. 
Ciekawy może się wydać fakt, że stopa wypłaconej dywidendy w roku 2009 wy-
niosła średnio dla wszystkich spółek 3,6% rocznego zysku i była o 0,5 punktu 
procentowego wyższa niż w roku 2008. Wpływ na to z jednej strony mogły mieć 
żądania głównych akcjonariuszy, z drugiej zaś chęć zarządzających, aby przeka-
zać komunikat uspokajający inwestorów. 

Analiza zjawiska wypłaty dywidendy zyskuje na popularności również wśród 
polskich badaczy. Do wcześniejszych prac, w których opisywany był ten problem 
z użyciem analizy zdarzeń (event studies), zaliczyć można monografię H. Gur-
gula6, artykuły T. Słońskiego, B. Zawadzkiego7; A. Strzelczyk8 i A. Perepeczo9, 
jednak z uwagi na wybór różnych lat i odmiennych założeń metodologicznych 
(określenie zdarzenia, długości okna estymacyjnego itp.) wyniki nie mogą być 
jednoznacznie porównywane. 

5 D. Denis, I. Osobov, Why do firms pay dividends? International evidence on the determinants 
of dividend policy, „Journal of Financial Economics” 2008, 62-82; J.B. Chay, J. Suh, Payout policy 
and cash-flow uncertainty, „Journal of Financial Economics” 2009, t. 93, s. 88-107.

6 H. Gurgul, Analiza zdarzeń na rynkach akcji, Wolters Kluwer, Warszawa 2012.
7 T. Słoński, B. Zawadzki, Analiza reakcji inwestorów na zmianę wielkości wypłacanej dywi-

dendy przez spółki notowane na GPW w Warszawie, „Annales UMCS”, Sectio H, 2012, s. 125-135.
8 A. Strzelczyk, Analiza efektu publikacji komunikatów o dywidendzie spółek notowanych na 

GPW w Warszawie S.A. – event studies, w: Zastosowanie metod ilościowych w finansach i ubezpie-
czeniach, red. S. Forlicz, CeDeWu, Warszawa 2012, s. 197-211.

9 A. Perepeczo, Reakcja akcjonariuszy na zmiany polityki dywidend – przegląd wyników badań, 
„Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego” 2013, nr 761, s. 251-261.
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2. Metodologia badań

Celem analizy jest zbadanie wpływu reakcji ceny akcji na kwotę wypłacanej 
dywidendy. Metodą użytą w badaniu jest analiza zdarzeń, która polega na określe-
niu tzw. „zdarzenia” (którego wpływ będzie analizowany), a także „okna zdarzenia” 
i „okna estymacyjnego” (określonego czasu przed i po „zdarzeniu”), na podstawie 
których szacowane będą parametry modelu teoretycznej stopy zwrotu. Następnie 
porównane zostaną uzyskane rzeczywiste, osiągnięte stopy zwrotu z akcji dla spół-
ki, której dotyczy zdarzenie i wyliczona dla nich stopa teoretyczna z modelu. 

W badaniu analiza przeprowadzona została dla 13 spółek notowanych na GPW 
w Warszawie, wypłacających regularnie dywidendy od 2005 do 2013 r. Większość 
badań empirycznych przeprowadzonych na różnych rynkach pokazuje, że zapowiedź 
zmiany w wysokości dywidendy powoduje zmiany cen akcji w tym samym kierun-
ku. W przeprowadzonym badaniu jako datę ogłoszenia dywidendy (zajście zdarzenia) 
przyjęto datę walnego zgromadzenia danej spółki, na którym podjęto uchwałę o wy-
płacie dywidendy. Dla każdego zdarzenia zdefiniowane zostało okno estymacyjne 
i okno zdarzenia10. Okno zdarzenia składa się z pięciu dni: dwóch poprzedzających, 
dnia walnego zgromadzenia i dwóch następujących po nim. Okno estymacyjne składa 
się z 30 obserwacji poprzedzających okno zdarzenia, służących do estymacji podsta-
wowych parametrów modelu. Wybór krótkiego okresu spowodowany jest koniecz-
nością eliminacji zdarzeń zaburzających badania, zmian cen akcji spowodowanych 
wydarzeniami innymi niż ogłoszenie informacji o wypłacie dywidendy.

W pierwszym kroku policzone zostały logarytmiczne stopy zwrotu dla akcji 
wszystkich 13 spółek w 9 okresach 35-dniowych. Dla analizowanych okresów 
oszacowano parametry modelu Sharpe’a według wzoru:

 , , ,i t i i M t i tR Rα β ε= + + ,

gdzie:
,i tR  – stopa zwrotu z akcji i w okresie t,

RM,t – stopa zwrotu z indeksu akcji w okresie t,
αi, βi – parametry modelu,
εi,t – czynnik losowy dla akcji i w okresie t.

Za stopę zwrotu z portfela rynkowego przyjęto stopy zwrotu indeksu WIG20.
Dla tych samych okresów określono również parametry modelu CAPM, 

zgodnie z wzorem:

 , , , , ,( ) ,i t F t i M t F t i tR R R Rβ ε= + − +

gdzie RF,t – stopa wolna od ryzyka.
10 H. Gurgul, op. cit.
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Dla każdego dnia okna zdarzenia i estymacyjnego zostały policzone nadwyż-
kowe stopy zwrotu, będące różnicą między osiągniętą stopą zwrotu a teoretyczną 
wartością z modelu Sharpe’a i modelu CAPM:

 , , , ,i t i t i i M tAR R Rα β= − −

 , , , , ,( ( )).i t i t F t i M t F tAR R R R Rβ= − + −

W kolejnym kroku dokonano podziału wszystkich zdarzeń na trzy grupy. 
W grupie pierwszej znalazły się spółki, w przypadku których decyzją walnego 
zgromadzenia obniżone zostały dywidendy w stosunku do wypłaconych w roku 
poprzednim, w grupie drugiej spółki, w których utrzymano dywidendę na tym 
samym poziomie i w ostatniej – spółki, które na podstawie decyzji akcjonariuszy 
miały wypłacić wyższą dywidendę. Dla każdej grupy policzone zostały średnie 
nadwyżkowe stopy zwrotu w dniu t należącym do okna zdarzenia według wzoru11:
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t i t
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AR AR
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= ∑
gdzie Nk – liczebność grupy, oraz odchylenia standardowe średnich nadwyżko-
wych stóp zwrotu z całego okresu estymacyjnego według wzoru:
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gdzie AR  – przeciętna nadwyżkowa stopa zwrotu w okresie estymacyjnym wy-
rażona wzorem:
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W celu zweryfikowania hipotezy H0, mówiącej, że średnia nadwyżkowa stopa 
zwrotu w oknie zdarzenia jest równa 0, należy obliczyć statystykę testową wy-
rażoną jako iloraz średniej oraz odchylenia standardowego, zgodnie z wzorem:
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Przyjmując założenie o niezależności zmiennych losowych tAR  oraz o nor-
malności ich rozkładu, statystyka t ma rozkład t Studenta o Nk–1 stopniach swo-
body (przy założeniu prawdziwości hipotezy H0).

11 H. Gurgul, op. cit.
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3. Wyniki badań empirycznych

Pierwszym etapem badań było oszacowanie dziennych nadwyżkowych stóp 
zwrotu w oknie zdarzenia. Tabele 2 i 3 zawierają statystyki opisowe dla dziennych 
nadwyżkowych stóp zwrotu dwa dni przed, w dniu i dwa dni po ogłoszeniu infor-
macji o wysokości dywidendy dla modelu Sharpe’a i CAPM.

Tabela 2. Statystyki opisowe dla dziennych różnicowych stóp zwrotu oszacowanych z wykorzystaniem 
modelu Sharpe’a (wielkość próby 117)

Statystyka
Dzień t

–2 –1 0 1 2
Minimum (%) –5,42 –7,02 –6,55 –6,58 –8,39
Maximum (%) 7,93 5,91 18,59 21,75 6,59
Mediana (%) 0,05 –0,08 0,02 –0,05 –0,18
Średnia (%) –0,02 –0,19 0,16 0,20 –0,17
Odchylenie (%) 1,788 1,885 2,659 3,183 1,979
Skośność 0,6369 –0,3988 2,8870 2,9823 –0,1911
Kurtoza 7,1486 5,6127 22,6540 21,5379 5,8783

Ź r ó d ł o: opracowanie własne na podstawie notowań spółek z bossa.pl [1.10.2013].

Tabela 3. Statystyki opisowe dla dziennych różnicowych stóp zwrotu oszacowanych z wykorzystaniem 
modelu CAPM (wielkość próby 117)

Statystyka
Dzień t

–2 –1 0 1 2
Minimum (%) –5,58 –7,35 –6,50 –6,98 –9,06
Maximum (%) 7,27 5,11 18,55 22,25 6,15
Mediana (%) 0,03 0,01 0,04 0,00 –0,21
Średnia (%) –0,01 –0,15 0,18 0,23 –0,14
Odchylenie (%) 1,697 1,805 2,663 3,170 1,989
Skośność 0,4922 –0,4934 2,9199 3,1397 –0,3956
Kurtoza 6,8268 5,8199 22,4916 23,2635 6,3647

Ź r ó d ł o: opracowanie własne na podstawie notowań spółek z bossa.pl [1.10.2013].

Wartości oszacowań poszczególnych statystyk nie różnią się istotnie w zależ-
ności od przyjętego modelu.

Najwyższą różnicową stopę zwrotu można było zaobserwować dzień po 
ogłoszeniu informacji o wypłacie dywidendy, również w tym dniu zanotowano 
największy rozstęp. Wskazuje to na bardzo zróżnicowaną reakcję cen akcji ana-
lizowanych spółek. Dzień ten charakteryzował się również największym odchy-
leniem standardowym, co może świadczyć o reakcji inwestorów na informację 
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o poziomie dywidendy w danym roku. Jest to pewna niezgodność z obserwacjami 
innych autorów, którzy zaobserwowali najwyższe stopy zwrotu w dniu ogłoszenia 
informacji o wysokości dywidendy. Fakt ten może być jednak spowodowany cza-
sem (godziną) upublicznienia informacji. Część obrad walnych zgromadzeń może 
mieć miejsce już po zakończeniu notowań na Giełdzie Papierów Wartościowych 
w Warszawie. 

Kolejnym etapem badań była analiza wpływu informacji o wypłacie dywi-
dendy na zmianę cen akcji w trzech grupach obserwacji. Dane tej analizy zostały 
zawarte w tabelach 4 i 5.

Tabela 4. Dzienne średnie różnicowe stopy zwrotu w oknie zdarzenia (model Sharpe’a)  
wraz ze statystykami t Studenta i wartościami p

Dzień t
Spadek dywidendy Stała dywidenda Wzrost dywidendy

śr. ARt 

(%) t Studenta p-value śr. ARt 

(%) t Studenta p-value śr. ARt 

(%) t Studenta p-value

–2 0,27 0,643 0,525 –0,67 –1,099 0,293 –0,05 –0,227 0,821

–1 –0,80 –1,890 0,068 0,02 0,033 0,974 0,07 0,319 0,751

0 1,04 2,469 0,019 1,06 1,737 0,108 –0,43 –1,935 0,057

1 0,50 1,190 0,243 –0,58 –0,943 0,364 0,21 0,953 0,344

2 –0,40 –0,943 0,353 –0,45 –0,740 0,473 0,01 0,024 0,981

Liczebność 
grupy

33 13 71

Ź r ó d ł o: opracowanie własne na podstawie notowań spółek z bossa.pl [1.10.2013].

W tabeli 4 przedstawiono reakcje cen akcji na zmiany wysokości dywidendy. 
Średnia różnicowa stopa zwrotu dla 71 decyzji walnych zgromadzeń o podwyż-
szeniu wysokości dywidendy jest dodatnia w dniu poprzedzającym i następują-
cym po walnym zgromadzeniu oraz dwa dni po decyzji. Badania światowe poka-
zują, że stopy te są zazwyczaj dodatnie. Stanowi to potwierdzenie, że zapowiedź 
wzrostu dywidendy jest traktowana przez inwestorów jako sygnał pozytywny. 
Podobna sytuacja powinna wystąpić w przypadku utrzymania dywidendy na po-
ziomie sprzed roku. W analizowanym badaniu jedynie w dniu poprzedzającym 
i w dniu walnego zgromadzenia różnicowe stopy są dodatnie. W sytuacji podjęcia 
decyzji o obniżeniu wysokości dywidendy ujemne są jedynie dwie różnicowe sto-
py zwrotu (dzień przed i 2 dni po uchwale o wypłacie dywidendy). 

Wyniki te zostały zweryfikowane statystycznie poprzez postawienie hipotezy, 
że średnie różnicowe stopy zwrotu w tych dniach nie różnią się od 0 (hipoteza 
H0). W tym celu zostały policzone statystyki rozkładu t Studenta dla oszacowań 
wartości średnich różnicowych stóp zwrotu. Ich wartość wskazuje, że za istotne 
statystycznie można uznać jedynie różnicowe stopy zwrotu w dniu t = 0 (poziom 
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istotności odpowiednio 0,019 dla spadku dywidendy i 0,057 dla wyższej dywi-
dendy). W pozostałych przypadkach brak jest podstaw do odrzucenia hipotezy H0.

Tabela 5. Dzienne średnie różnicowe stopy zwrotu w oknie zdarzenia (model CAPM)  
wraz ze statystykami t Studenta i wartościami p

Dzień t
Spadek dywidendy Stała dywidenda Wzrost dywidendy

śr. ARt 

(%) t Studenta p-value śr. ARt 

(%) t Studenta p-value śr. ARt 

(%) t Studenta p-value

–2 0,28 0,661 0,513 –0,62 –1,017 0,329 –0,02 –0,108 0,914

–1 –0,79 –1,872 0,070 0,07 0,115 0,910 0,10 0,468 0,641

0 1,05 2,487 0,018 1,11 1,819 0,094 –0,39 –1,758 0,083

1 0,51 1,209 0,236 –0,53 –0,860 0,406 0,24 1,072 0,287

2 –0,39 –0,924 0,362 –0,40 –0,658 0,523 0,03 0,132 0,896

Liczebność 
grupy

33 13 71

Ź r ó d ł o: opracowanie własne na podstawie notowań spółek z bossa.pl [1.10.2013].

W tabeli 5 przedstawiono reakcje cen akcji na zmiany wysokości dywidendy, 
wykorzystując do analizy model CAPM. Podobnie jak w przypadku analizy z wy-
korzystaniem modelu Sharpe’a, średnia różnicowa stopa zwrotu dla 71 decyzji 
walnych zgromadzeń o podwyższeniu wysokości dywidendy jest dodatnia w dniu 
poprzedzającym i następującym po walnym zgromadzeniu oraz dwa dni po decy-
zji. W przypadku utrzymania dywidendy na poziomie sprzed roku, jedynie w dniu 
poprzedzającym i w dniu walnego zgromadzenia różnicowe stopy są dodatnie, tak 
samo jak w przypadku modelu Sharpe’a.

Tabela 5 prezentuje również statystyki rozkładu t Studenta dla oszacowań 
wartości średnich różnicowych stóp zwrotu. Ich wartość wskazuje, że za istotne 
statystycznie, podobnie jak dla modelu Sharpe’a, można uznać jedynie różnicowe 
stopy zwrotu w czasie t = 0 (poziom istotności 0,018 dla spadku dywidendy).

Wnioski

Z przeprowadzonych badań, dotyczących wpływu informacji o wysokości 
wypłacanej dywidendy na cenę akcji, wynika, że w dniu ogłoszenia decyzji wal-
nego zgromadzenia różnicowa stopa zwrotu była dodatnia w sytuacji zapowiedzi 
niższej dywidendy i ujemna, gdy dywidenda w stosunku do wypłaconej w roku 
ubiegłym wzrosła. Otrzymane wyniki różnią się od spodziewanych, uzyskiwa-
nych z badań rynków rozwiniętych, natomiast w części pokrywają się z rezultata-
mi otrzymanymi przez T. Słońskiego, B. Zawadzkiego oraz A. Strzelczyk. Należy 
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wziąć pod uwagę, że analizie poddano kursy akcji tylko tych spółek, które wypła-
cały dywidendę nieprzerwanie przez 7 lat, co może różnić tę grupę od innych firm 
wypłacających dywidendę sporadycznie. Drugim czynnikiem mogącym wpływać 
na wyniki jest dobór zdarzenia. Wprawdzie akcjonariusze nie mają pewności 
w kwestii dywidendy do momentu uchwalenia decyzji na walnym zgromadzeniu, 
ale informacje o planowanej jej wielkości docierają na rynek wcześniej i do ter-
minu Zgromadzenia mogą być już zdyskontowane w cenach akcji. Analizowany 
okres był dość krótki, a badanie obejmowało jedynie akcje 13 spółek, niemniej 
jednak otrzymane wyniki zachęcają do kontynuacji badań w tym zakresie. Ko-
nieczne wydaje się uzupełnienie badań o analizę zmian obrotu akcjami poszcze-
gólnych spółek po otrzymaniu informacji o dywidendzie, a także zmian składu 
akcjonariatu. 
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The impact of dividend payment information on the stock price  
on the Warsaw Stock Exchange in the period 2006-2013

Summary. The dividend is an important strategic decision for the company and the expected 
recompense for the risk to shareholders. On the Polish capital market more companies decide to 
share generated return with the shareholders. In 2012, there were 150 companies, which was 34.2% 
of all listed on the main floor. In this paper event studies method is used to examine the impact of 
information about the dividend paid on the share price of the companies listed on the Warsaw Stock 
Exchange in the period 2006-2013.

 Key words: dividends, event studies, abnormal returns
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Zastosowanie metod taksonomiczno-sieciowych 
w procesie wyznaczania syntetycznego miernika 

rozwoju inwestycji 

Streszczenie. W artykule przedstawiono nieklasyczną koncepcję wyznaczania syntetycznego 
miernika rozwoju jako taksonomicznej miary atrakcyjności inwestycji. Konstrukcję syntetyczne-
go miernika rozwoju zaproponowano przy użyciu sztucznych sieci neuronowych. Celem głównym 
artykułu jest przedstawienie możliwości predykcji syntetycznego miernika na podstawie sztucz-
nych sieci neuronowych ze wskazaniem na funkcję treningu sieci, błąd uczenia sieci itp. parametry.  
Konstrukcję klasycznego syntetycznego miernika rozwoju przeprowadzono dla 33 spółek akcyj-
nych, przyjmując następujące miary: wskaźnik bieżącej płynności, wskaźnik szybkiej płynności, 
wskaźnik ogólnego poziomu zadłużenia, wskaźnik zadłużenia kapitału własnego, wskaźnik rota-
cji zapasów, okres spływu należności, wskaźnik rotacji zobowiązań, wskaźnik zyskowności netto, 
wskaźnik rentowności aktywów (ROA), wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE), wskaźnik 
P/E, wskaźnik P/BV.

Słowa kluczowe: miernik syntetyczny, sztuczne sieci neuronowe, analiza portfelowa

Wprowadzenie

Każdy podmiot prowadzący działalność gospodarczą czy inwestujący na ryn-
ku kapitałowym jest narażony na ryzyko, gdyż zarówno przedsiębiorstwo, jak 
i indywidualny inwestor nie mają całkowitej pewności co do wielkości i okresu 
wystąpienia przyszłych przepływów pieniężnych związanych z podjętymi decy-
zjami. Podmioty te mogą osiągnąć zyski znacznie większe od oczekiwanych lub 
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ponieść nieoczekiwane straty. Ta niepewność odnośnie do przyszłych zysków lub 
strat oznacza, że działalność prowadzona jest w warunkach ryzyka. Stwarza to 
z jednej strony szansę, a z drugiej zagrożenia związane z prowadzoną działalno-
ścią. Jednakże inwestor stara się wyeliminować ryzyko oraz dokładnie poznać 
otoczenie, w którym działa firma, jak również jej sytuację finansową. Analiza 
wskaźnikowa pozwala zorientować się w sytuacji finansowej firmy, lecz mnogość 
generowanych przez nią informacji zaciemnia ogólną ocenę spółki na tle innych 
spółek notowanych na giełdzie. Rozwiązaniem tego problemu może być nato-
miast uzupełnienie jej o taksonomiczną miarę atrakcyjności inwestycji (TMAI), 
która poprzez stworzenie syntetycznej miary umożliwia dodatkowo ocenę pozycji 
spółki na tle konkurencji, co jest punktem wyjścia do podejmowania trafnych 
decyzji. 

1. Klasyczny algorytm konstrukcji  
syntetycznego miernika rozwoju 

Syntetyczne mierniki rozwoju są stosowane przede wszystkim do liniowego 
porządkowania obiektów wielocechowych ze względu na rozwój badanego zja-
wiska1. Umożliwiają zastąpienie opisu przez wiele cech diagnostycznych jedną 
agregatową wielkością – zmienną syntetyczną. 

Konstrukcję syntetycznego miernika można przedstawić w następujących eta-
pach:

1) zbudowanie macierzy [ ] 1,..., 1,...,ijX x i n j m= = = , zawierającej obser-
wacje cech diagnostycznych badanych obiektów,

2) normalizacja wartości zmiennych diagnostycznych (xij), przedstawionych 
w postaci stymulant,

3) utworzenie wzorca, czyli obiektu, który ma najkorzystniejsze wartości 
zmiennych diagnostycznych ( )0 max{ }j iji

z z= , jakie zostały zaobserwowane w ca-
łym zbiorze danych,

4) wyznaczenie odległości każdego obiektu od wzorca (di),
5) obliczenie odległości każdego obiektu od wzorca na podstawie formuły: 

 

2

1

1 ( )
m

i ij oj
j

d z z
m =

= −∑ ,

1 M. Łuniewska, W. Tarczyński, Metody wielowymiarowej analizy porównawczej na rynku ka-
pitałowym, WN PWN, Warszawa 2006.
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gdzie:
n – liczba obiektów, i = 1,..., n,
m – liczba zmiennych, j = 1,..., m,
zij – znormalizowana wartość j-tej zmiennej dla i-tego obiektu,
zoj – wzorcowa znormalizowana wartość j-tej zmiennej.

Aby syntetyczny miernik był unormowany i jego większe wartości wskazy-
wały na wyższy poziom badanego zjawiska, odległość di przekształca się według 
następującej formuły:

 
0

1 , 1,2,...,i
i

dz i n
d

= − = ,

gdzie:
zi – syntetyczna miara rozwoju dla i-tego obiektu,
di – odległość i-tego obiektu od wzorca (odległość Euklidesowa),
d0 – norma zapewniająca przyjmowanie przez zi wartości z przedziału od 0 do 1.

Syntetyczny miernik rozwoju im bliższy zeru, tym poziom rozwoju badanego 
zjawiska jest w danym obiekcie niższy. W celu uwzględnienia różnego wpływu 
poszczególnych zmiennych diagnostycznych na badane zjawisko, w procedurze 
konstrukcji syntetycznego miernika rozwoju wprowadza się wagi.

1.1. Przykład empiryczny

Konstrukcję syntetycznego miernika rozwoju przeprowadzamy dla 33 spó-
łek akcyjnych. Do konstrukcji syntetycznego miernika rozwoju przyjmujemy 
następujące miary: wskaźnik bieżącej płynności, wskaźnik szybkiej płynności, 
wskaźnik ogólnego poziomu zadłużenia, wskaźnik zadłużenia kapitału własnego, 
wskaźnik rotacji zapasów, okres spływu należności, wskaźnik rotacji zobowiązań, 
wskaźnik zyskowności netto, wskaźnik rentowności aktywów (ROA), wskaźnik 
rentowności kapitału własnego (ROE), wskaźnik P/E, wskaźnik P/BV. Wybór 
wskaźników był subiektywny. Wszystkie zebrane dane (tab. 1) przekształcono 
i przedstawiono w postaci stymulant. 

Wyznaczony według przedstawionego wcześniej algorytmu syntetyczny 
miernik rozwoju dla rozpatrywanych spółek przyjmuje wartości przedstawione 
na rysunku 1.



Monika Hadaś-Dyduch132

Tabela 1. Wartości zmiennych diagnostycznych w wybranych do analizy spółkach

Spółka
Pł

yn
no

ść
 b

ie
żą

ca

Pł
yn

no
ść

 sz
yb

ka

Za
dł

uż
en

ie
 o

gó
łe

m

Za
dł

uż
en

ie
 k

ap
ita

łu
 

w
ła

sn
eg

o

R
ot

ac
ja

 z
ap

as
ów

R
ot

ac
ja

 n
al

eż
no

śc
i

R
ot

ac
ja

 z
ob

ow
ią

za
ń

Zy
sk

ow
no

ść
 n

et
to

R
O

A

R
O

E

P/
B

V

P/
E

LOTOS 2,40 1,36 0,30 0,43 –56,06 36,32 –77,94 0,03 0,01 0,02 0,95 7,48

PGNiG 2,58 2,12 0,31 0,45 0,00 53,69 0,00 0,09 0,01 0,02 0,43 7,37

PKNORLEN 1,20 0,70 0,52 1,09 –57,77 43,30 –185,97 0,01 0,00 0,00 1,04 8,45

BUDIMEX 1,20 0,93 0,76 3,22 –42,25 54,65 –170,62 0,00 0,00 0,00 4,98 668,74

ELEKTREX 0,18 0,15 1,51 –2,33 –24,66 101,18 –747,67 –0,58 –0,10 0,15 –0,46 –0,87

ENERGOPLD 1,17 0,75 0,70 2,29 –74,99 96,81 –219,01 –0,05 –0,02 –0,05 2,34 –8,13

ENERGOPN 2,01 1,93 0,42 0,72 –8,22 86,49 –113,82 0,02 0,01 0,01 4,70 71,97

ELKOP 1,01 1,00 1,07 –7,13 –1,22 83,99 –582,77 0,41 0,09 –0,61 –17,32 0,00

INSTAL  
KRAKÓW

1,76 1,18 0,38 0,68 –37,74 57,46 –65,44 0,02 0,01 0,02 4,09 0,00

POLIMEXMS 1,38 1,19 0,72 2,55 –19,06 91,23 –130,88 0,01 0,01 0,02 10,33 0,00

ECHO 1,51 0,94 0,49 1,10 –562,59 59,64 –3435,32 0,46 0,01 0,03 3,93 0,00

ASSECOPOL 1,67 1,60 0,50 0,99 –13,80 97,22 –279,53 0,21 0,04 0,09 9,48 0,00

CSS 1,36 1,26 0,48 0,96 –8,40 64,35 –86,00 0,04 0,02 0,05 4,94 0,00

COMARCH 1,77 1,63 0,44 0,79 –12,99 73,77 –130,11 0,13 0,05 0,09 7,25 0,00

COMPUTER-
LAND

1,24 1,12 0,56 1,56 –15,06 83,50 –139,51 0,04 0,02 0,05 2,35 0,00

COMP 2,22 1,88 0,46 0,85 –54,57 111,45 –264,21 0,20 0,05 0,10 3,96 0,00

OPTIMUS 0,97 0,60 0,68 2,12 –40,97 50,38 –113,84 –0,16 –0,10 –0,30 5,54 0,00

SIMPLE 2,62 2,59 0,42 0,73 –1,56 55,38 –179,72 0,10 0,04 0,07 3,38 0,00

MACROLOGIC 2,01 1,94 0,25 0,33 –5,38 46,85 –90,63 0,16 0,08 0,10 4,92 0,00

AGORA 2,82 2,73 0,24 0,32 –9,77 58,73 –193,43 0,05 0,01 0,01 2,27 0,00

ATM GRUPA 4,43 4,01 0,15 0,18 –27,38 101,95 –70,68 0,24 0,07 0,09 10,99 0,00

INTERIA 2,81 2,81 0,24 0,34 –0,24 57,32 –110,63 0,07 0,04 0,06 9,84 0,00

MNI 0,86 0,85 0,51 1,06 –1,69 73,62 –243,48 0,01 0,00 0,01 4,93 0,00

MUZA 2,58 1,09 0,29 0,67 –268,01 135,95 –180,21 –0,39 –0,08 –0,18 1,46 0,00

PPWK 2,13 1,73 0,17 0,21 –4225,50 99,69 –11022,75 0,24 0,03 0,03 0,93 0,00

TVN 1,91 1,34 0,49 1,08 –81,26 41,16 –584,75 0,32 0,05 0,10 7,29 0,00

WSiP 4,28 3,35 0,35 0,63 –159,57 29,81 –406,61 –0,36 –0,04 –0,07 3,44 0,00

ATMSA 1,84 1,74 0,37 0,67 –11,21 127,17 –135,28 0,37 0,13 0,24 5,53 0,00

ELEKTRIM 0,94 0,93 0,75 3,04 4,38 559,24 1868,92 –6,64 –0,28 –1,13 –1,94 0,00

HYPERION 9,31 9,31 0,13 0,15 –0,04 82,44 –130,40 0,21 0,02 0,02 2,93 0,00

NETIA 1,70 1,69 0,10 0,11 0,00 67,34 0,00 –1,78 –0,14 –0,16 0,82 0,00

TP 0,41 0,39 0,45 0,81 0,00 36,05 0,00 0,08 0,01 0,02 1,79 0,00

TELL 1,49 1,20 0,55 1,27 –20,66 52,22 –69,33 0,03 0,03 0,06 5,51 0,00

Ź r ó d ł o: opracowanie własne.
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Rys. 1. Wartości TMAI w analizowanym okresie dla rozpatrywanych spółek akcyjnych
Ź r ó d ł o: opracowanie własne.

Syntetyczny miernik rozwoju im bliższy zeru, tym poziom rozwoju badanego 
zjawiska jest w danym obiekcie niższy. Z wykonanych obliczeń oraz danych przed-
stawionych na rys. 1 wynika, że najlepszą ze względu na siłę fundamentalną jest 
spółka PPWK. Z kolei najgorzej w badanym okresie wypadły spółki ELEKTRIM 
i ELEKTREX. Wyznaczone miary TMAI są syntetyczną oceną faktycznej kondycji 
ekonomiczno-finansowej badanych spółek.

2. Konstrukcja syntetycznego miernika  
przy użyciu sztucznych sieci neuronowych

Alternatywnym sposobem konstrukcji syntetycznego miernika TMAI  
do przedstawionego w rozdziale pierwszym jest algorytm wykorzystujący sieci 
neuronowe. Aby wygenerować TMAI poprzez sieć neuronową, należy określić 
w pierwszej kolejności jej strukturę, funkcję treningu, funkcje aktywacji oraz 
wektor wejściowy i wyjściowy sieci. 

Do konstrukcji stosujemy sieć wielowarstwową jednokierunkową, czyli sieć, 
w której przepływ sygnałów występuje w jednym kierunku, od wejścia do wyj-
ścia. Każda warstwa tej sieci składa się z zadanej liczby neuronów o nieliniowych 
funkcjach aktywacji (jakkolwiek funkcje aktywacji w poszczególnych warstwach 
mogą mieć również postać liniową).

Przyjmujemy sieć złożoną z 12 wejść i 1 wyjścia (rys. 2). Wektorem wej-
ściowym sieci będą wartości wskaźników dla poszczególnych spółek, natomiast 
wektorem wyjściowym będzie wektor TMAI. Sieć będzie miała 1 warstwę ukrytą 
złożoną z 20 neuronów, pobudzoną liniową funkcją aktywacji i 1 warstwę wyj-
ściową, złożoną z 1 neuronu, pobudzoną również liniową funkcją aktywacji.

Trening sieci odbywa się metodą gradientową, algorytmem Broydena–Flrtche-
ra–Goldfarba–Shano z krokiem uczenia wynoszącym 0,05 i dopuszczalnym błędem 
sieci e–12.
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Mając przygotowany zbiór danych uczących i zaprojektowaną sieć oraz korzysta-
jąc z oprogramowania MATLAB, możemy uruchomić proces uczenia sztucznej sieci 
neuronowej, w którym zmieniane są wagi sieci, zgodnie z zadanym algorytmem tak, 
aby zminimalizować błąd pomiędzy odpowiedzią sieci a zbiorem uczącym.

W czasie procesu uczenia wyświetlany jest wykres zmian wartości błędu 
w kolejnych krokach iteracji (wykres 1).

Wykres 1. Błąd MSE sieci 

Rys. 2. Obraz zaprojektowanej sieci
Ź r ó d ł o: opracowanie własne.
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Ź r ó d ł o: opracowanie własne.

Założony maksymalny błąd e–12 nie został osiągnięty (wykres 1). Jednak ta sieć 
nie potrafi dopasować się lepiej niż e–5. Nawet gdybyśmy pozwolili uczyć się sieci 
dalej, zwiększając liczbę epok, to nie ma ona szans osiągnąć założonego pułapu. 

Uzyskanie na tym etapie dużej zgodności (małego błędu) pomiędzy war-
tościami zbioru uczącego a wartościami uzyskanymi z sieci daje podstawę do 
stwierdzenia, że sieć spełnia nasze wymagania (wykres 2).

Analizując wykres 2, można stwierdzić, że sieć dobrze generuje wartości 
syntetycznego miernika dla zadanych danych. Osiąga wyniki podobne do wy-
generowanych na podstawie algorytmu przedstawionego w rozdziale pierwszym 
(wykres 2). Sieć wygenerowała dane po 206 epokach.
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Ź r ó d ł o: opracowanie własne.

Choć z powyższych rozważań można wnioskować, że sztuczna sieć neurono-
wa jest skutecznym narzędziem do generowania i prognozowania wartości TMAI, 
a zatem do oceny fundamentalnej siły spółek, jednak jak pokazują poniższe roz-
ważania „wynik”, czyli wektor wyjściowy sieci, zależy od wielu parametrów, np. 
zastosowanej funkcji aktywacji, liczby neuronów w poszczególnych warstwach, 
funkcji treningu sieci.

2.1. Założony błąd a szybkość generowania TMAI

Parametrem pozwalającym na określenie żądanej jakości dopasowania sieci 
(dopuszczalny błąd sieci) do danych empirycznych jest średni błąd kwadratowy 
(MSE). W niektórych typach sieci stosuje się również inne miary, np.: SSE (Sum 
squared error performance function), MAE (Mean absolute error). Po osiągnię-
ciu tej wartości algorytm uczenia sieci zostaje przerwany. Gdy ustalimy go na 
zbyt niskim poziomie, sieć nauczy się tylko „trochę”, gdy na zbyt wysokim – 
może nie osiągnąć go nigdy. 

Przyjmując przy założonych wcześniej parametrach dopuszczalny błąd sieci 
e–5, otrzymujemy wartości syntetycznego miernika TMAI (wykres 3) wygene-
rowane przez sieć neuronową analogiczne jak przy błędzie e–12, ale otrzymane 
zdecydowanie szybciej, bo już po 94 epokach (wykres 4).

Przyjmując jeszcze mniejszy dopuszczalny błąd sieci neuronowej – e–4 (wy-
kres 6) otrzymujemy na wyjściu TMAI wygenerowane przez sieć neuronową po 

Wykres 2. Porównanie wartości TMAI wygenerowanej dwoma metodami 



Monika Hadaś-Dyduch136

0

Kolejne spółki

0
3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33

0,0

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1

TM
A

I

Linia czarna – TMAI, linia szara – sieć neuronowa

10–4

100 20 30 40 50 60 70 80 90

94 epoki

10–2

100

104

 U
cz

en
ie

 sz
tu

cz
ne

j s
ie

ci
 n

eu
ro

no
w

ej

Performance is 1.5616e-005, Goal is 1e-012

102

106

10–6

Ź r ó d ł o: opracowanie własne.

Ź r ó d ł o: opracowanie własne.

86 epokach, przy czym widać znaczne różnice pomiędzy TMAI wygenerowanym 
przez sieć neuronową a TMAI wygenerowanym klasycznym algorytmem (wy-
kres 5), przedstawionym w rozdziale drugim. Można wnioskować, że im większy 
założymy dopuszczalny błąd sieci, tym potrzebny jest dłuższy czas na wygenero-
wanie wektora wyjściowego. 

Wykres 3. Porównanie wyników przy zadanym błędzie e–5 

Wykres 4. Błąd MSE sieci przy zadanym dopuszczalnym błędzie sieci e–5
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Ź r ó d ł o: opracowanie własne.
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Linia czarna – TMAI, linia szara – sieć neuronowa

86 epok

Wykres 5. Porównanie wartości TMAI wygenerowanej dwoma metodami, przy dopuszczalnym 
błędzie sieci e–4

Wykres 6. Błąd MSE przy dopuszczalnym błędzie sieci e–4
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2.2. Funkcja treningu sieci a generowane wartości TMAI

Działanie funkcji służących do treningu sieci sprowadza się w większości przy-
padków do wielokrotnego powtarzania sekwencji złożonej z wywołania odpowied-
niej funkcji uczenia, modyfikacji współczynników wagowych oraz wywołania funkcji 
symulacji sieci w celu obliczenia osiąganego przez nią błędu średniokwadratowego. 
Sekwencja taka nosi nazwę cyklu treningowego (ang. training epoch). Argumenta-
mi wejściowymi funkcji treningowych są: początkowe wartości współczynników 
wagowych i progowych, macierze wektorów wejściowych oraz (w przypadku sieci 
uczonych pod nadzorem) wektorów wejściowych, a także opcjonalny wektor parame-
trów. Działanie funkcji kończy się w momencie osiągnięcia przez sieć zadanego błędu 
średniokwadratowego bądź w przypadku przekroczenia zadanej liczby cykli trenin-
gowych. Funkcje treningowe zwracają nowe (wyuczone) wartości współczynników 
wagowych oraz współczynników progowych, a także (opcjonalnie) liczbę przebytych 
cykli treningowych i osiągnięty błąd średniokwadratowy sieci.

W powyższych rozważaniach jako funkcję trenującą sieć jednokierunkową 
stosowaliśmy „trainbfg”, czyli funkcję realizującą uczenie sieci metodą wstecznej 
propagacji błędu na podstawie algorytmu Broydena–Flrtchera–Goldfarba–Shano, 
z wykorzystaniem funkcji „learnlm”, otrzymując zadowalające wyniki. Również 
dobre wyniki otrzymamy stosując inną funkcję, np. funkcję „trainlm” (wykres 7).

Funkcję „trainlm” stosuje się do treningu sieci jednokierunkowej (do 3 warstw) 
według algorytmu Levenberga–Marquardta. Funkcja ta realizuje uczenie sieci na 
podstawie optymalizacyjnego algorytmu Levenberga-Marquardta, z wykorzysta-
niem funkcji „learnlm”. Trening sieci zajmuje znacznie mniej czasu niż w przypadku 
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Ź r ó d ł o: opracowanie własne.

Wykres 7. TMAI wygenerowane metodą klasyczną i przez sieć z funkcją trenującą „trainlm”
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klasycznego algorytmu największego spadku, jednak znacznie rosną wymagania co do 
wykorzystywanej pamięci operacyjnej (większa jest złożoność obliczeniowa zadania).

W przypadku zastosowania algorytmu Levenberga–Marquardta sieć neu-
ronowa bardzo szybko wygenerowała wektor wyjściowy – już po 10 epokach 
(wykres 8). Stosując algorytm Broydena–Flrtchera–Goldfarba–Shano z funkcją 
„taringbfg”, sieć neuronowa wygenerowała wynik po 206 epokach (wykres 1). 
W obu przypadkach zadany i generowany przez sieć błąd był taki sam. 

Można wnioskować, że funkcja „trainlm” lepiej nadaje się do rozważanego 
zagadnienia niż funkcja „taringbfg”, tym bardziej że przy założonym dopuszczal-
nym błędzie sieci e–4 sieć z funkcją trenującą „trainlm” generuje wynik już po 
3 epokach (wykres 9), a dopasowanie zbioru uczącego do testowego jest identycz-
ne jak przy zadanym dopuszczalnym błędzie e–12 .

Ź r ó d ł o: opracowanie własne.
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Wykres 8. Błąd sieci MSE dla funkcji trenującej – „trainlm”

Wykres 9. Błąd MSE (funkcja trenująca „trainlm”, zadany dopuszczalny błąd e-12)
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Zakończenie

Sztuczne sieci neuronowe dzięki swoim zaletom znajdują zastosowanie w wie-
lu dziedzinach nauki. W stosunkowo niedługim czasie powstało wiele neuronowych 
modeli, które sprawdziły się w badaniu różnorodnych zjawisk, m.in. w prognozo-
waniu stanu finansowego przedsiębiorstw, dając nawet lepsze rezultaty niż klasycz-
ne metody ekonometryczne. Oprócz lepszej wydajności modeli zbudowanych na 
podstawie sieci neuronowych, podejście to jest też bardziej uniwersalne – nie ma 
potrzeby budowania modelu od początku dla różnych rynków. Mając gotowy mo-
del, wystarczy zastosować inne zmienne i szybko poddać sieć ponownemu proce-
sowi trenowania. Posiadając wiedzę na temat działania sztucznych sieci neurono-
wych, metod uczenia czy też architektury, łatwo można realizować różne modele do 
rozwiązywania złożonych problemów czy zagadnień. Ponadto narzędzia służce do 
budowy sztucznych sieci neuronowych pozwalają na generowanie w łatwy i przy-
jazny użytkownikowi sposób różnego rodzaju podsumowań i analiz ułatwiających 
zrozumienie problemu i interpretację chociażby wyników końcowych.

Przeprowadzone badanie pokazuje, że sztuczna sieć neuronowa jest skutecz-
nym narzędziem do generowania i prognozowania wartości TMAI, a co za tym 
idzie do oceny fundamentalnej siły spółek, jednakże jak pokazują poniższe rozwa-
żania, „wynik”, czyli wektor wyjściowy sieci, zależy od wielu parametrów, np. od 
zastosowanej funkcji aktywacji, liczby neuronów w poszczególnych warstwach 
czy funkcji treningu sieci. Oczywiście można wykorzystać inne alternatywne na-
rzędzia opisane w literaturze i dotychczas nieaplikowane do generowania TMAI2.
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The use of taxonomy of network methods in the process  
of determining the synthetic instrument development investments

Summary. The paper presents a non-classical concept of determining the synthetic instrument 
development as a taxonomic measure of the attractiveness of the investment. The structure of the syn-
thetic measure of development proposed here uses artificial neural networks. The main objective of 
this article is to present the possibilities of prediction of synthetic instrument based on artificial neural 
network with an indication of the function of network training, network learning, etc. error param-
eters. The structure of classical synthetic instrument development was carried out for 33 joint-stock 
companies, by adopting the following measures: current ratio, quick ratio, the rate of the overall level 
of debt, debt to equity ratio, inventory turnover, receivables collection period, payables turnover ratio, 
profitability ratio of net return on assets (ROA), return on equity (ROE), the P/E, P/BV.

Key words: synthetic indicator, artificial neural networks, portfolio analysis
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Introduction

One of the features characterising the contemporary conditions of develop-
ment is the significant disparity of the socio-economic potential of individual re-
gions. Although actions have been taken to strengthen the economic cohesion, 
an imbalance can still be observed both on the horizontal dimension and within 
individual local self-government units, being part of the region concerned. Every 
local territorial system has its specific assets resulting from its natural charac-
teristics as well as its human and capital resources, all of which affect its ability 
to exercise various leading functions. Naturally, the importance of the resources 
varies over time, so in order to be able to identify the development opportunities, 
what one requires is a constant monitoring of the local potential. By conducting 
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systematic research on this issue it is possible to position a given unit of the local 
government in relation to other units in the region, this being necessary if actions 
are to be taken with the objective to eliminate the gaps and barriers between the 
most and least developed areas.

 Thus, the aim of the article is to analyse the disparities in the economic situ-
ation within the region, taking into account the disproportions found in the indi-
vidual counties. On the basis of a theoretical analysis, we will conduct a statistical 
analysis with the focus on the comparison of the economic situations of the Lower 
Silesian counties based on the data comprising the years 2006-2012 with the aim 
to identify the key factors describing the similarities and disparities pertaining to 
the economic potential. Within the scope of the research, we have used the data 
from the Regional Data Bank made available by the Central Statistical Office, 
data from the Regional Chamber of Accounts in Wrocław, the Voivodship Labour 
Office and the information from our own studies carried out by the Entrepreneur-
ship and Management Research Team at Wrocław School of Banking.

1. Economic potential versus development disparities  
on the intra-regional scale – theoretical introduction

The social and economic changes that occurred in Poland led to a far-reaching 
transformation of the situation of the local communities. One of the cornerstones 
of the political transformation was the move towards replacing the centralised 
ministerial and sectoral system by a territorial system with the onus for local and 
regional development being put on the local self-government level1. The changes 
were accompanied by a generally accepted assumption that local tasks should be 
performed by the relevant local self-governing communities in accordance with 
the view that they are more capable of identifying and recognizing the nature of 
local needs. Moreover, the attention was also drawn to the mechanism of social 
control as being significantly more effective when exercised by the group of citi-
zens directly involved rather than by a centralised decision-making system. Yet, 
along with the new possibilities of action taking and greater discretionary power 
came new challenges resulting from the market economic governance based on 
competiveness and entrepreneurship.

The reactivation of the local self-government, first as a one tier and later 
as a three-tier government, constituted an important phase of the constitution-
al changes, further leading to the changes in the structure of local government 
units and in the way they operate. Pursuant to the Constitution of the Republic of 

1 L. Patrzałek, Finanse samorządu terytorialnego, Wyd. AE we Wrocławiu, Wrocław 2004, p. 38.
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Poland2 the aim of the local government is to perform public service tasks not re-
served by the Constitution or other statutes to other public authorities. In the light 
of the present conditions the responsibility for development policy management 
on the national, regional and local scale is allocated to the particular levels of the 
country’s administrative division. After having implemented a three-tier adminis-
trative division, the processes taking place in communes and counties are consid-
ered to be a local development, whereas the development occurring on the level 
of a self-governing voivodship is categorised as a regional development3. This 
fact finds its further confirmation in the adopted legislative solutions. Pursuant to 
Art. 3 of the Regional Development Act dated August 31, 20064, the development 
policy is managed by:

1) on the national scale – the Council of Ministers
2) on the regional scale – voivodship self-government
3) on the local scale – county and commune self- government.
This separation of responsibilities in terms of the scale on which the develop-

ment policy is being managed sanctions the natural distribution of tasks performed 
by the individual entities of the public sector. A particular sphere of competence 
in matters related to boosting the development in territorial systems is given to 
the voivodship self-government whose key role is to determine the development 
strategy for the voivodship and the intraregional policy management. In order to 
fulfil these responsibilities the voivodship self-government needs to undertake 
steps towards acquiring and merging public and private funds with the objective 
in mind of performing public benefit work, maintaining and extending important 
social and technical infrastructure as well as creating the conditions for economic 
development, including the creation of the labour market5.

Discussions on the issue of regional development are widely reflected in the 
literature on the subject. In their definition of it A. Klasik and F. Kuźnik focus on 
indicating the key components of the development including economic potential 
and competitive strength of the region, with their further focus on the standard of 
living6. Following this thought, Z. Przygodzki defines the regional development 
as a “sustained growth of economic potential of the regions and continuous and 
systematic improvement of their competitiveness, as well as an enhancement of 
the standard of living of their inhabitants, thus contributing to the socio-economic 

2 The Constitution of the Republic of Poland, Dz.U. nr 78, poz. 483, art. 163.
3 Rozwój lokalny i regionalny: uwarunkowania, finanse, procedury, eds. B. Filipiak, A. Szew-

czuk, Wyd. Fundacja na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2005, pp. 9-10.
4 Dz.U. 2006 r., nr 227, poz. 1658, art. 3.
5 Act on Voivodship Self-Government, Dz.U. 2001 r. nr 142 poz. 1590 z późn. zm., art. 11.
6 Zarządzanie strategiczne rozwojem lokalnym i regionalnym, eds. A. Klasik, F. Kuźnik, Wyd. 

Uczelniane AE w Poznaniu, Poznań 2001, p. 23.
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development of the country”7. Analysing the above, one cannot fail but to notice 
the interdependencies between the regional development and economic potential. 
As regards the cited definitions, these interdependencies are understood hierarchi-
cally i.e. the change of the economic potential is treated as a partial component of 
the regional development. A natural consequence of such an approach is that some 
confusion may arise when trying to explain the concept of the economic potential 
of the region. The relevant literature has rather avoided providing a clear defini-
tion , and when conducting research the economic potential is usually interpreted 
in context through the attempt to determine the combination of a series of vari-
ables affecting the opportunities for development of the region concerned. Within 
the framework of this article a similar approach will be employed.

A separate issue is the fact that despite various ways in which the regional 
policy has been run it has not been possible in Poland to reduce the develop-
ment disparities which have divided the country into the western part, commonly 
referred to as Poland A, with a stronger economic development and the eastern 
part, referred to as Poland B, characterised by a weaker economic development. 
However, the process of regional development should not be considered only on 
the horizontal dimension; it should also be seen against the background of the 
changes occurring inside the region. Consequently, the regional development also 
needs to be perceived as a set of changes taking place within the region. These 
changes are generated by a number of endogenous and exogenous factors, as well 
as by the targeted actions influencing the desired changes with respect to the op-
erations of the local government units. It is important to realise that the regional 
development occurs mostly through the development of the local units it consists 
of. Yet, a system that is highly polarised limits the opportunities for effective op-
eration and sustainable development of the entire region. Striving for a greater 
economic cohesion is therefore a key issue.

Thus, shaping the conditions for the regional development requires a continu-
ous decision making ensuring an effective and long-term impact on the prob-
lems of the local communities. An important role plays here the verification of the 
tasks that are being performed as to what degree the set objectives have been met. 
Therefore being capable of constantly monitoring current situation plays an ex-
tremely important role, especially in terms of the economic potential assessment 
concerning individual units of the region. Developing suitable methods and hav-
ing skills to interpret the data obtained on this basis constitute a starting point for 
defining opportunities and threats to the development of a given territorial system.

7 J. Chądzyński, A. Nowakowska, Z. Przygodzki, Region i jego rozwój w warunkach globaliza-
cji, Wyd. CeDeWu, Warszawa 2007, p. 43.
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2. Applied research methods 

In the light of the theoretical disquisition introduced in the paper, the objective 
of the research results presented below is to demonstrate the extent of disparities 
in the economic potential in the Lower Silesian Voivodship, in the county system. 
The study was conducted based on a few basic assumptions:

– research object – local self-government units of the Lower Silesian Voivodship,
– cross-section of the research – the county’s level. The voivodship consists of 26 

land counties and three cities with county rights Wrocław, Jelenia Góra and Legnica,
– the time horizon of the research spanned the years 2006-2012,
– while estimating the index values on the county level, not only the financial 

situation of the county self-government was taken into account, but also the finan-
cial parameters of all the self-government units of the communes the county con-
sists of. The reason for that was to measure more reliably the differences between 
the economic situation of the individual counties.

The starting point for conducting the study is to determine the set of charac-
teristics comprising the most complete and comprehensive description possible 
of the economic potential level of the individual counties. This issue is often re-
flected in the literature on the subject as a part of the disquisition on the measure 
of local development. In this field a number of authors8 have provided various 
concepts pertaining to the sets of the characteristics that would make it possible to 
define the level of development of a given local unit. Referring to the current con-
tent of the literature on this issue as well as own work, the authors of this article 
created a list of characteristics that are fully consistent with the need to examine 
the economic potential on the level of the county self-government. Within this 
scope, an additional criterion was taken into account addressing the timeliness, 
availability and comparability of the data spanning the years 2006-2012. This 
formed the basis to define the set of the 12 characteristics presented in Table 1.

Within the created set of characteristics, the information was included describ-
ing the labour market situation, the level of economic activity of the county, the 
income of the inhabitants and the financial situation of the local government units, 
being part of the county concerned. Considering that there are natural differences 
resulting from the area size and the number of inhabitants in the unit concerned, 
each characteristic is relative.

For the values of the adopted diagnostic variables the Ward’s method was ap-
plied, which serves to define the clusters of the counties with similar economic 
potential. The Ward’s method is one of the agglomerative hierarchical methods. 

8 Wskaźniki zrównoważonego rozwoju, ed. T. Borys, Wyd. Ekonomia i Środowisko, Warszawa 
2005; T. Famulska, K. Znaniecka, Finansowe aspekty rozwoju lokalnego, Wyd. AE w Katowicach, 
Katowice 2004, p. 10.
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The methods of the hierarchical agglomeration of objects with multiple character-
istics which G.M. Lance and W.T. Williamsa9 proposed include several variants. 
These variants have different ways of determining the distance matrix between 
the groups of objects in the multivariate classificatory space. The Ward’s method 
provides a special case of the general pattern of objects clustering developed by 
G.M. Lance and W.T. Williams. The result of the analysis is a dendrogram, which 
is a graphic interpretation of the obtained results.

The Ward’s method moves towards minimizing the error sum of squares of 
any pair of clusters which can be formed at any stage. The Ward’s method is con-
sidered very effective aiming at producing small clusters10. 

 9 G.M. Lance, W.T. Williams, A General Theory of Classificatory Sorting Strategies I. Hierar-
chical System, “Computer Journal” 1967, No 9.

10 T. Grabiński, A. Sokołowski, Z badań nad efektywnością wybranych procedur taksonomicz-
nych, „Zeszyty Naukowe AE w Krakowie” 1984, No. 181, pp. 6-79.

Table 1. The set and the nature of the characteristics taken into account when assessing  
the economic potential of the county 

Enumeration Variable name Variable character
X1 Unemployment rate – total destimulant
X2 The share of people with a long-term unemployment in the 

number of unemployed people (%)
destimulant

X3 The value of revenues from the income tax share constituting 
the state budget income expressed per capita (PLN)

stimulant

X4 The number of entities running a business expressed per 
1000 inhabitants

stimulant

X5 The share of newly registered business entities in the total 
number of business entities 

stimulant

X6 The share of business entities which ceased their activities 
in the total number of business entities

stimulant

X7 Gross average monthly income as a percentage to the 
national average (Poland=100)

stimulant

X8 Annual expenditures of local self-government units per capita stimulant
X9 Investment expenditure of local self-government units per 

capita (PLN)
stimulant

X10 Local self-government units’ income per capita: stimulant
X11 The amount of newly provided flats expressed per 1000 

inhabitants
stimulant

X12 Debt figure of local self-government units as a percentage 
to income

destimulant

S o u r c e: own elaboration.
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In further stages of the research, in order to compare the economic potential 
of voivodships, a linear ordering method was used which is the standardised sums 
method. It finds its application in the analysis of complex phenomena of which 
the economic potential certainly is and additionally when it is necessary to com-
pare different objects, such as, in this case, voivodships. The methods of linear 
ordering make it possible to rank the analysed objects from “the best” to “the 
worst” with the ranking criterion being the extent of the complex phenomenon. 
The selection of the variables used to describe the complex phenomenon is mostly 
of rhetorical nature. Furthermore, while producing the synthetic measure which 
describes the complex phenomenon, the degree of the variables correlation is of 
no importance11.

The results of the ranking became the basis for the analysis of the Spearman’s 
rank correlation with the objective to assess the concordance of the results ob-
tained in individual years. In addition to that, comparing the ranking results with 
the values of the diagnostic characteristics examined in the years 2006-2012 as 
the correlation coefficients allowed for the identification of the factors whose dis-
tribution converges to the highest degree towards the distribution of the counties’ 
economic potential in the Lower Silesian Voivodship .

For the purpose of calculation, Statistica software was used in this paper.

3. The results and conclusions of the conducted research 

In accordance with the proposed research steps, the starting point is the pres-
entation of the results obtained from the cluster analysis of the Lower Silesian 
counties in the years 2006-2012 (Fig.1). 

The analysis that was conducted on the counties of Lower Silesia suggests that 
there are three distinct clusters of the Lower Silesian counties in terms of their 
economic potential. One of the clusters present in each of the studied years con-
sists of the county of Polkowice and the city of Wrocław (the exception here be-
ing 2007, when they were joined by the urban county Jelenia Góra). As far as the 
remaining clusters are concerned, during the period spanning the years included 
in the research some slight changes may be noticed; nevertheless, the obtained re-
sults allow the conclusion that in the Lower Silesian Voivodship there are groups 
of counties which in terms of their economic potential are relatively similar to one 
another. The observation thus made implies a need to consider the source of these 

11 D. Appenzeller, Metodologiczne problemy opisu i prognozowania kondycji finansowej, in: 
Prognozowanie w zarządzaniu firmą, ed. P. Dittmann, J. Szanduła, Indygo Zahir Media, Wrocław 
2008, p. 130.
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Fig. 1. The application of Ward’s method to assess the similarities and disparities in the distribu-
tion of economic potential in the Lower Silesian counties between 2006-2012

S o u r c e: own elaboration with a use of Statistica software.
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Fig. 1 – cont.
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Fig. 1 – cont.
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disparities. The second stage of the research work therefore included the ranking 
of the counties according to the value of the development measure formulated us-
ing the linear ordering methods. 

 The results demonstrating the situation of the Lower Silesian counties in the 
economic sphere between 2006-2012 are presented in Table 2 (the information is 
ordered according to the value of the development measure in 2012).

The research results reveal significant disparities between the urban counties 
(Wroclaw and Jelenia Góra) along with the industrial counties (Polkowice and 
Lubin) and the rest of the land counties (a positive exception here is Wrocław 
county as it benefits from being situated around the capital of the voivodship). 
The recorded trends relate to the regularities, frequently presented in the relevant 
literature, concerning the polarisation of the development within the region as 
a consequence of concentrating the capital in big cities and industrial zones, thus 
increasing the risk of economic stagnation in the remaining areas. The results of 
the comparison follow on the conclusion that has been made on the basis of the 
cluster analysis, where the county of Polkowice and the city of Wrocław also 
showed the closest similarities in terms of their economic potential.

Fig. 1 – cont.
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In order to analyze the causes of the recorded similarities and disparities it is 
necessary to verify beforehand the concordance of the information resulting from 
the ranking concerning the economic potential of the Lower Silesian counties in 
the years 2006-2012 (Table 3).

Table 2. Ranking of the Lower Silesian counties in terms of their economic potential between  
2006-2012

Counties 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
County of Jawor 0,23 0,20 0,21 0,29 0,19 0,18 0,15
County of Kłodzko 0,24 0,25 0,21 0,20 0,27 0,24 0,19
County of Góra 0,21 0,25 0,25 0,28 0,13 0,15 0,20
County of Wołów 0,23 0,18 0,21 0,24 0,20 0,20 0,21
County of Złotoryja 0,21 0,24 0,20 0,29 0,27 0,24 0,21
County of Ząbkowice 0,23 0,26 0,28 0,26 0,26 0,25 0,22
County of Lwówek 0,30 0,24 0,25 0,27 0,22 0,25 0,22
County of Kamienna Góra 0,25 0,27 0,30 0,27 0,28 0,28 0,23
County of Legnica 0,29 0,29 0,26 0,32 0,27 0,21 0,23
County of Strzelin 0,26 0,27 0,35 0,31 0,31 0,34 0,23
County of Dzierżoniów 0,20 0,19 0,17 0,18 0,33 0,31 0,24
County of Oleśnica 0,31 0,31 0,28 0,33 0,27 0,32 0,26
County of Milicz 0,31 0,25 0,21 0,23 0,14 0,24 0,26
County of Lubań 0,36 0,26 0,19 0,26 0,21 0,28 0,28
County of Wałbrzych 0,30 0,32 0,27 0,28 0,29 0,27 0,29
County of Świdnica 0,34 0,32 0,30 0,32 0,33 0,36 0,30
The urban county of Legnica 0,46 0,47 0,44 0,46 0,37 0,32 0,30
County of Oława 0,35 0,39 0,32 0,34 0,31 0,33 0,30
County of Środa Śląska 0,31 0,37 0,37 0,34 0,32 0,33 0,31
County of Jelenia Góra 0,35 0,31 0,34 0,37 0,26 0,30 0,32
County of Trzebnica 0,29 0,37 0,36 0,36 0,36 0,39 0,33
County of Zgorzelec 0,36 0,35 0,36 0,37 0,35 0,42 0,34
County of Bolesławiec 0,37 0,37 0,34 0,42 0,38 0,36 0,34
County of Glogow 0,37 0,35 0,32 0,36 0,35 0,32 0,35
The urban county of Jelenia Góra 0,47 0,53 0,50 0,50 0,43 0,57 0,49
County of Lubin 0,56 0,56 0,55 0,53 0,51 0,50 0,49
County of Wroclaw 0,54 0,62 0,57 0,54 0,57 0,60 0,57
The urban county of Wrocław 0,64 0,68 0,64 0,64 0,60 0,65 0,59
County of Polkowice 0,50 0,55 0,45 0,55 0,53 0,48 0,61

S o u r c e: own elaboration.
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Table 3. Spearman’s rank correlation coefficients for the ranking results concerning the economic 
potential of the Lower Silesian counties during the studied years 

Year 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
2006 1       
2007 0,853 1      
2008 0,764 0,913 1     
2009 0,810 0,897 0,907 1    
2010 0,707 0,865 0,817 0,799 1   
2011 0,765 0,873 0,864 0,782 0,916 1  
2012 0,885 0,900 0,824 0,841 0,848 0,885 1 

S o u r c e: own elaboration.

The presented findings indicate that there is a very high concordance of rank-
ings, which suggests that there are standing trends in the disparities of the eco-
nomic potential of the counties of Lower Silesia (each time the correlation coef-
ficients are above 0,7). The results then justify the need for a deeper identification 
of the analysis as to which diagnostic variables adopted in the study can describe 
most comprehensively the disparities among the counties the research was con-
ducted on.

The correlation analysis between the ranking results and the values of the di-
agnostic characteristics studied for the years 2006-2012 reveals that the main fac-
tors leading to the economic potential disparity among the Lower Silesian coun-
ties are as follows:

– unemployment rate,
– the value of revenues from the income tax share constituting the state budget 

income expressed per capita (PLN).
For the mentioned characteristics, the correlation coefficients with the results 

of the collective ranking, with the exception of one year, exceeded 0,7. The analy-
sis of the unemployment rate plays here a particularly significant role since it 
reflects the intraregional disproportion found in the labour market. While inves-
tigating the spatial distribution of the groups of communes separated on the basis 
of a given characteristic, one can, after all, detect a natural regularity. The cities 
(Wrocław, Jelenia Góra) and the counties where the Copper Basin is located look 
most favourable. The dynamic development these areas have been experiencing 
often conceals the difficult situation of the people inhabiting the remaining parts 
of the region. The biggest problems related to the unemployment occur invariably 
in the south-western part of the Lower Silesia Voivodship, comprising the follow-
ing counties: Wałbrzych, Jawor, Lubań, Lwówek, Złotoryja, reaching as far up 
as the county of Bolesławiec (where the unemployment rate was systematically 
above 20% in the studied years).
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Of significant importance, when trying to explain the factors causing the dis-
crepancy in the economic potential of the Lower Silesian counties, is also the 
distribution of the value of revenues from the income tax share constituting the 
state budget income expressed per capita (or PIT and CIT). From the perspective 
provided by the analysis of the economic situation of the counties this parameter 
plays a particular role. The reason being the fact that in accordance with the very 
nature of this source of income the amount of revenues assigned to the budget of 
a given self-government unit depends on the amount of the income tax paid by 
the tax payers residing in the area of the unit concerned into the State’s budget 
in each of the successive financial years. As a result the increase of the funds 
thus collected by the local self-government unit demonstrates the growing eco-
nomic activity on the local scale, reflecting the improvement in terms of the local 
companies’ financial results as well as of employees’ income. For this reason the 

Table 4. Rank correlation between the results of the Lower Silesian counties’ economic ranking 
and the applied diagnostic variables between 2006-2012

Variable name 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Unemployment rate  – total 0,791 0,859 0,907 0,792 0,827 0,867 0,874 

The share of people with a long-term unem-
ployment  in the number of unemployed 
people (%)

0,166 0,235 0,079 0,069 0,297 0,597 0,390 

The value of revenues from  the income tax 
share constituting the state budget  income 
expressed per capita  (PLN)

0,758 0,821 0,661 0,728 0,842 0,731 0,800 

The number of entities  running a business 
expressed per 1000 inhabitants

0,205 0,254 0,032 0,113 0,214 0,197 0,176 

The share of newly registered business entities 
in the total number of business entities 

–0,436 –0,410 –0,352 –0,314 –0,613 –0,330 –0,589 

The share of business entities which ceased 
their activities in the total number of busi-
ness entities

–0,733 –0,143 –0,250 0,430 0,444 0,173 0,416 

Gross average monthly income  as a percentage 
to the national average (Poland=100)

0,445 0,567 0,492 0,432 0,625 0,507 0,426 

Annual expenditures of local self-government 
units per capita

0,734 0,615 0,551 0,718 0,451 0,534 0,400 

Investment expenditure of local self-govern-
ment units per capita (PLN)

0,567 0,515 0,546 0,534 0,220 0,546 0,775 

Local self-government units’ income per capita: 0,853 0,670 0,617 0,667 0,443 0,438 0,320 

The amount of newly provided flats expressed 
per 1000 inhabitants

0,375 0,570 0,678 0,474 0,518 0,214 0,519 

Debt figure of local self-government units as 
a percentage to income

0,035 0,244 0,335 –0,360 –0,241 –0,190 0,230 

S o u r c e: own elaboration.
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persistently high correlation value between this characteristic and the distribution 
of the ranking results for the counties should be perceived as a disturbing sign 
in the context of the attempts to reduce the development disparities inside the 
region. The persistence of this trend demonstrates that there is a process allowing 
for further consolidation of the uneven distribution of the financial potential of the 
individual units. It must be noted that the revenues from the state tax share are one 
of the more significant income sources for the local self-government units, which 
translates into better opportunities for expanding the investment activities within 
the framework of future development scenarios.

Summary

The research results that have been collected clearly demonstrate the dis-
parities in the economic situation of the counties located in the Lower Silesian 
Voivodship, especially as regards the disproportion observed between the cities 
along with the industrial areas and the rest of the counties. In the light of the 
conducted analysis a particular role in depicting the current disparities plays the 
unemployment rate as well as the value of revenues from the state tax share ex-
pressed per capita. Furthermore, it should be emphasised that the differences, as 
shown by the findings, concerning the economic situation of the Lower Silesian 
counties during the years included in the study show no sign of diminishing. This 
should provide a starting point for a discussion analysing the possible application 
of tools that could be conducive to the process of eliminating the disproportion 
between the most and the least developed areas.
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Identyfikacja i analiza kluczowych czynników kształtujących 
potencjał gospodarczy dolnośląskich powiatów w latach 2006-2012

Streszczenie. Jedną z cech charakteryzujących współczesne uwarunkowania rozwoju jest 
wciąż wyraźne zróżnicowanie potencjału społeczno-gospodarczego poszczególnych regionów. Po-
mimo podejmowanych działań, mających na celu zwiększenie spójności ekonomicznej, w dalszym 
ciągu obserwowane są dysproporcje zarówno w wymiarze poziomym, jak i w obrębie poszczegól-
nych jednostek samorządowych wchodzących w skład danego regionu. Zgromadzone wyniki ba-
dań wskazują na wyraźne zróżnicowanie sytuacji ekonomicznej wśród powiatów w województwie 
dolnośląskim, co dotyczy w szczególności odnotowanych dysproporcji pomiędzy ośrodkami miej-
skimi i obszarami przemysłowymi a pozostałymi powiatami. W wyniku przeprowadzonej analizy 
szczególną rolę w opisywaniu istniejących różnić odgrywa stopa bezrobocia oraz wartość wpływów 
z udziału w podatków państwowych w przeliczeniu na 1 mieszkańca. Należy przy tym zaznaczyć, 
że zaobserwowane zróżnicowanie sytuacji ekonomicznej dolnośląskich powiatów na przestrzeni 
badanych lat nie wykazuje istotnych zmian, co może stanowić punkt wyjścia do podjęcia dalszych 
badań nad analizą możliwych do zastosowania narzędzi sprzyjających niwelowaniu dysproporcji 
pomiędzy obszarami najmniej i najbardziej rozwiniętymi.

Słowa kluczowe: potencjał gospodarczy, zróżnicowanie rozwoju, rozwój lokalny
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Streszczenie. Celem niniejszego artykułu było stworzenie skutecznego modelu dyskrymina-
cyjnego, pozwalającego na przewidzenie upadłości przedsiębiorstw. Próbę badawczą stanowiły 
24 podmioty sektora budowlanego, a dane finansowe wykorzystane do budowy modelu pochodzi-
ły z lat 2010-2011. Przy konstrukcji funkcji dyskryminacyjnej wzięto pod uwagę 26 wskaźników 
finansowych. Największą sprawność ogólną (na poziomie 83,33%) osiągnął model M12. Badanie 
skłania do wniosku, na podstawie wysokiej poprawności klasyfikacji bankrutów na rok przed upa-
dłością oraz niskiej skuteczności tych przewidywań dla podmiotów istniejących, że duży wpływ na 
wyniki miał kryzys, który w latach 2010-2012 dotknął branżę budowlaną. Nie bez znaczenia po-
zostaje również fakt, iż podmioty, a zwłaszcza te, które przechodzą trudności, niechętnie publikują 
swoje wyniki finansowe. 

Słowa kluczowe: analiza dyskryminacyjna, bankructwo, sektor budowlany

Wprowadzenie

Bankructwo to jeden z nieodłącznych aspektów funkcjonowania przedsię-
biorstw w gospodarce rynkowej. W skali mikro zjawisko to ma bez wątpienia wy-
dźwięk negatywny, jednakże w ujęciu globalnym jest procesem umożliwiającym 
oczyszczenie gospodarki z podmiotów, które nie działają na tyle efektywnie, aby 
sprostać wymaganiom rynku.

To, czy dane przedsiębiorstwo zagrożone jest bankructwem, ma istotne zna-
czenie dla wielu podmiotów działających w jego otoczeniu. Dostawcy chcą mieć 



Katarzyna Król, Artur Stefański160

pewność, że ich należności zostaną uregulowane, kredytodawcy, że otrzymają 
pożyczony kapitał wraz z odsetkami, a właściciele, że nie tylko nie stracą zainwe-
stowanego majątku, ale również osiągną zysk. Pełna analiza sytuacji finansowej 
przedsiębiorstwa jest jednak bardzo czasochłonna. W związku z tym starano się 
opracować metodę, która w szybki i pewny sposób pozwoliłaby na postawienie 
trafnej diagnozy w kwestii kondycji finansowej przedsiębiorstwa. Dzięki temu 
możliwe stało się zidentyfikowanie ryzyka upadłości z odpowiednim wyprzedze-
niem czasowym, a to z kolei pozwala kadrom zarządzającym na podjęcie odpo-
wiednich kroków i zapobiegnięcie bankructwu firmy1.

Co do zasady, bankructwo nie jest procesem nagłym, a symptomy pogarsza-
jącej się sytuacji ekonomicznej podmiotu można odnaleźć w sprawozdaniach 
finansowych nawet na kilka lat przed ogłoszeniem upadłości. Fakt ten stał się 
bodźcem do stworzenia wielu systemów wczesnego ostrzegania, które z dość du-
żym wyprzedzeniem i stopniem pewności pozwalają na przewidzenie możliwości 
bankructwa. Jedną z metod najczęściej wykorzystywanych przy prognozowaniu 
upadłości jest analiza dyskryminacyjna. Bazując na kilku lub kilkunastu wskaź-
nikach finansowych, pozwala ona na stworzenie jednego syntetycznego miernika, 
którego wartość klasyfikuje jednoznacznie badane przedsiębiorstwo jako zagro-
żone bankructwem bądź nie. 

Skonstruowanie skutecznego modelu prognozowania upadłości przedsię-
biorstw opartego na analizie dyskryminacyjnej dla branży budowlanej i dewelo-
perskiej jest celem niniejszego opracowania.

1. Analiza dyskryminacji  
wśród metod prognozowania bankructwa

Mnogość zastosowań modeli służących przewidywaniu upadłości oraz różno-
rodna specyfika działalności gospodarczej powodują, iż nie istnieje jedna uniwer-
salna metoda prognozowania bankructwa. Przedsiębiorstwa różnią się wielkością, 
typem działalności, branżą, w której działają, czy chociażby wiekiem. Z tego też 
powodu wielkości wskaźników finansowych, które dla jednego typu przedsię-
biorstw są sygnałem poważnych trudności finansowych, dla pozostałych mogą 
być wynikiem pożądanym, a modele bardzo dobrze sprawdzające się w określo-
nych warunkach, przy zmianie pewnych parametrów mogą wskazywać na zupeł-
nie różne wnioski.

Metody przewidywania upadłości można podzielić ze względu na różnorod-
ne kryteria. Bez wątpienia najprostszym i najbardziej intuicyjnym jest podział 

1 T. Karol, Systemy ostrzegania przed ryzykiem upadłości, Wolters Kluwer, Warszawa 2010, s. 87.
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uwzględniający rodzaj wykorzystywanych danych. Wyróżnia się więc w jego 
obrębie metody ilościowe, czyli takie, które opierają się wyłącznie na danych 
mierzalnych, metody jakościowe, wykorzystujące dane niemierzalne, oraz meto-
dy mieszane. Na potrzeby niniejszego artykułu, najbardziej praktycznym będzie 
jednak podział uwzględniający sposób wnioskowania na temat poziomu ryzyka 
niewypłacalności przedsiębiorstwa, zgodnie z którym wyróżnia się metody lo-
giczno-indukcyjne oraz empiryczno-dedukcyjne2.

Grupa metod logiczno-dedukcyjnych, inaczej zwanych tradycyjnymi bądź 
opisowymi, zakłada dokonywanie oceny zdolności płatniczej przedsiębiorstwa 
na podstawie czynników, które opisują bieżącą sytuację finansowo-ekonomiczną 
podmiotu, takich jak elementy sprawozdań jednostki czy wskaźniki finansowe. 

Odmienne podejście metod empiryczno-indukcyjnych polega na zastosowa-
niu wnioskowania matematyczno-statystycznego. Ocena ryzyka upadłości danego 
przedsiębiorstwa opiera się na zgromadzonym materiale statystycznym i zależno-
ściach wykrytych na podstawie analizy innych jednostek. U podstaw tej grupy 
metod leży założenie, iż przedsiębiorstwa dzielą się na dwa rozłączne zbiory: tych 
jednostek, które aktualnie znajdują się w dobrej kondycji finansowej oraz podmio-
tów upadłych, a porównywanie parami wyników przedstawicieli obu grup pozwala 
na zidentyfikowanie zależności pomiędzy wartością analizowanego miernika i za-
grożeniem ryzykiem upadłości, co w efekcie daje możliwość zaklasyfikowania 
badanego przedsiębiorstwa do odpowiedniej grupy. Zbiór metod empiryczno-in-
dukcyjnych dzieli się dalej na metody jedno- i wielowymiarowe. Metody jedno-
wymiarowe, zwane również testem dychotomicznym, polegają na oddzielnym 
analizowaniu każdej zmiennej i określeniu jej granicznej wartości, która oddzie-
la jednostki zagrożone upadłością od tych, które znajdują się w dobrej kondycji 
ekonomiczno-finansowej. Metody wielowymiarowe, zwane również wielowy-
miarową analizą dyskryminacyjną, poddają natomiast jednoczesnej analizie kilka 
wskaźników, do których wcześniej zostały przypisane odpowiednie wagi3.

Po raz pierwszy wielowymiarową analizę dyskryminacji zastosowano 
w 1930 r. roku w Stanach Zjednoczonych, gdzie wykorzystano ją do weryfikacji 
badań z zakresu nauk przyrodniczych. W zarządzaniu finansami przedsiębiorstw 
z powodzeniem wykorzystał ją dopiero Edward Altman, który w roku 1968, łącząc 
wielowymiarową analizę dyskryminacji z tradycyjną analizą wskaźnikową, stwo-
rzył model wczesnego ostrzegania przedsiębiorstw przed ryzykiem bankructwa, 
pozwalający przewidzieć upadłość podmiotu już z dwuletnim wyprzedzeniem. 
Zapoczątkował on gwałtowny rozwój modeli dyskryminacyjnych, które niejed-
nokrotnie pozwalały na postawienie trafnej diagnozy w ponad dziewięćdziesięciu 

2 P. Antonowicz, Metody oceny i prognoza kondycji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstw, 
Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdańsk 2007, s. 28.

3 M. Zaleska, Identyfikacja ryzyka upadłości przedsiębiorstwa i banku. Systemy wczesnego 
ostrzegania, Difin, Warszawa 2002, s. 17-18.
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procentach przypadków. Model stworzony przez Altmana stał się podstawą dla 
kolejnych systemów, które bardzo często różniły się jedynie wagami poszczegól-
nych wskaźników. Również w Polsce, gdzie w zakresie przewidywania upadło-
ści przedsiębiorstw dominowała analiza wskaźnikowa, zaczęto stosować modele 
dyskryminacyjne tworzone w krajach wysoko rozwiniętych. Jednakże dla gospo-
darki, w której dokonywała się transformacja, zachodnie modele nie charaktery-
zowały się tak wysoką trafnością prognoz, jak w krajach macierzystych. Polskie 
modele dyskryminacyjne przeżyły swój największy rozwój w latach dziewięć-
dziesiątych XX w., a istotny wkład w ich tworzenie wnieśli między innymi Dorota 
Hadasik, Ewa Mączyńska, Jerzy Gajdka i Daniel Stos4.

Prostota obliczeń, a także relatywnie wysoka skuteczność sprawiają, że ana-
liza dyskryminacyjna należy do najczęściej używanych narzędzi estymowania 
upadłości. Według Artura Hołdy5, używana jest ona przez biegłych rewidentów 
w około 30% wykonywanych badań, co w porównaniu z metodą logitową (21%), 
metodą sztucznych sieci neuronowych (9%) czy też metodą drzew decyzyjnych 
(6%), czyni ją metodą najpowszechniejszą.

2. Dobór próby badawczej

Założeniem autorów pracy było stworzenie modelu umożliwiającego identy-
fikację ryzyka upadłości, który byłby jak najbardziej aktualny i dostosowany do 
warunków polskiej gospodarki. W tym celu stworzono listę spółek, co do których 
w 2012 r. zostało wydane postanowienie o ogłoszeniu upadłości. Z danych za-
wartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wyłoniono 897 takich podmio-
tów. Mimo tak obszernej próby, udało się wyodrębnić z niej jedynie 16 przedsię-
biorstw, które w Monitorze Polskim B ogłosiły sprawozdanie finansowe z roku 
poprzedzającego upadłość. Zbiór ten był więc zbyt ubogi, aby stworzyć na jego 
podstawie reprezentatywną próbę przedsiębiorstw pochodzących z tej samej lub 
podobnej branży bądź też sektora. 

Najliczniejszy podzbiór powyższej grupy stanowiły przedsiębiorstwa branży 
budowlanej i deweloperskiej (5 podmiotów). Zgodnie z raportem firmy Coface6, 
w 2012 r. upadło ich aż 218, co stanowi blisko 25% wszystkich upadłości. Z tego 
też względu ostateczną próbę badawczą stanowiło 12 firm branży budowlanej 
i deweloperskiej, co do których w latach 2011 i 2012 wydano postanowienie 

4 T. Karol, op. cit., s. 98-99.
5 A. Hołda, Kontynuacja działalności jednostki i modele ostrzegające przed upadłością, Wy-

dawnictwo KiBR, Warszawa 2007, s. 95.
6 www.coface.pl/CofacePortal/ShowBinary/BEA%20Repository/PL/pl_PL/documents/Ra-

port_Coface_Upadlosci_caly2012, [23.09.2013].
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o ogłoszeniu upadłości oraz 12 przedsiębiorstw tej samej branży, które konty-
nuowały swoją działalność co najmniej do dnia 30 czerwca 2013. Wszystkie te 
podmioty spełniały następujące założenia:

1) dla jednostek upadłych w 2011 r. dostępne było sprawozdanie finansowe 
sporządzone na dzień 31.12. 2010, a dla podmiotów upadłych w roku 2012 zosta-
ło opublikowane sprawozdanie na dzień 31.12. 2011; dla drugiej grupy, jeżeli nie 
opublikowano sprawozdania na dzień 31.12. 2011, akceptowano również alterna-
tywnie dane sporządzone na dzień 31.12. 2010, o ile upadłość została ogłoszona 
w dwóch pierwszych kwartałach 2012 r.;

2) dla każdego z przedsiębiorstw upadłych dobrano przedsiębiorstwo istnie-
jące, w ten sposób, aby liczba podmiotów, dla których dostępne jest sprawozdanie 
finansowe z danego roku, była jednakowa w obu populacjach; starano się rów-
nież, aby średnia wielkość sumy bilansowej była zbliżona dla obu populacji.

Zgromadzone obserwacje podzielono losowo na dwie równoliczne grupy: 
próbę uczącą i próbę walidacyjną. Każda z nich zawierała po 6 podmiotów upa-
dłych i 6 podmiotów w dobrej kondycji ekonomicznej. Te przedsiębiorstwa, które 
zbankrutowały i w pracy tworzyły próbę uczącą oznaczono jako BU1 – BU6. Przez 
BT1 – BT6 oznaczono bankrutów, których dane finansowe wykorzystano w celu 
testowania skuteczności modelu. Analogicznie, IU1 – IU6 oraz IT1 – IT6 oznaczają 
podmioty istniejące, stanowiące próbę uczącą i testową odpowiednio.

3. Dobór wskaźników finansowych

Za wyjściową bazę wskaźników finansowych branych pod uwagę przy kon-
strukcji funkcji dyskryminacyjnej przyjęto wskaźniki występujące w najskutecz-
niejszych, na podstawie badań dotychczasowych7, modelach prognozowania upa-
dłości. 

Na podstawie danych sprawozdawczych zgromadzonych dla przedsiębiorstw 
stanowiących próbę uczącą, obliczono wszystkie te wskaźniki finansowe wymie-
nione w cytowanej wyżej publikacji, na które pozwoliły dostępne dane finanso-
we. Otrzymano łącznie 26 wskaźników charakteryzujących płynność finansową, 
rentowność, wypłacalność i sprawność działania przedsiębiorstw. Ich konstrukcję 
oraz wartości przedstawiono w tabelach 1 i 2. 

7 Szerzej zob. A. Stefański, Analiza dyskryminacyjna na przykładzie wybranych modeli pol-
skich i zagranicznych, w: Rozwój lokalny i regionalny. Innowacyjność i rozwój przedsiębiorczości, 
red. M. Dylewski, „Zeszyty Naukowe WSB w Poznaniu” 2010, nr 27, s. 255-258.
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Tabela 1. Wskaźniki finansowe wykorzystane przy konstrukcji modelu

Oznaczenie Konstrukcja wskaźnika
W1 kapitał obrotowy / aktywa ogółem
W2 (aktywa obrotowe – zapasy) / zobowiązania krótkoterminowe
W3 (należności × 365) / przychody ze sprzedaży
W4 (zapasy × 365) / przychody ze sprzedaży
W5 (zysk netto + amortyzacja) / zobowiązania ogółem
W6 zysk netto/ zobowiązania ogółem
W7 aktywa obrotowe / aktywa ogółem
W8 aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe
W9 kapitał własny / aktywa ogółem
W10 koszty operacyjne / zobowiązania krótkoterminowe
W11 przeciętny stan zobowiązań krótkoterminowych / (koszty działalności operacyj-

nej – pozostałe koszty operacyjne)
W12 przepływy pieniężne / zobowiązania ogółem
W13 przychody ogółem / przeciętny stan aktywów ogółem
W14 przychody ze sprzedaży / aktywa ogółem
W15 suma aktywów / zobowiązania ogółem
W16 zysk netto / przeciętny stan aktywów ogółem
W17 zysk ze sprzedaży / przychody ze sprzedaży
W18 zysk netto / zapasy
W19 zobowiązania bieżące / aktywa ogółem
W20 zobowiązania ogółem / aktywa ogółem
W21 zysk brutto / przychody netto ze sprzedaży
W22 zysk netto / aktywa ogółem
W23 zysk operacyjny / aktywa ogółem
W24 zysk operacyjny / przychody ze sprzedaży
W25 zysk przed opodatkowaniem / kapitały własne
W26 zysk ze sprzedaży / aktywa ogółem

Ź r ó d ł o: opracowanie własne.

Aby wśród wszystkich obliczonych wskaźników wybrać te, które faktycznie 
pozwalają rozdzielić obie populacje, przeprowadzono dwa testy. Pierwszy – in-
tuicyjny, polegający na obliczeniu średnich wartości każdego ze wskaźników dla 
całej próby oraz dla każdej z populacji z osobna i klasyfikacji poszczególnych ob-
serwacji na podstawie średniej. Operacji tej dokonywano zgodnie z algorytmem:
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1) niech lW  oznacza średnią wartość i-tego wskaźnika oraz niech ,l JW , gdzie 
j = {0,1} oznacza średnią wartość i-tego wskaźnika dla j-tej populacji; wówczas:

– jeżeli ,0 ,1i iW W≤ , to dla każdej obserwacji z populacji π0, jeżeli wartość 
 i-tego wskaźnika jest mniejsza lub równa lW , to w prawidłowy sposób klasyfikuje 
on obserwacje; w przeciwnym przypadku klasyfikacja jest błędna,

– jeżeli ,0 ,1i iW W> , to dla każdej obserwacji z populacji π0, jeżeli wartość 
i-tego wskaźnika jest większa od lW , to w prawidłowy sposób klasyfikuje on ob-
serwacje; w przeciwnym przypadku klasyfikacja jest błędna,

2) podmiotom, które na podstawie powyższych wartości zostały zaklasyfiko-
wane do właściwej populacji, przypisano wartość 1, klasyfikacje błędne otrzymały  
wartość 0. 

Macierz poprawności klasyfikacji dla poszczególnych wskaźników przed-
stawiono w tabeli 3. Dokonując jej wstępnej analizy można zauważyć, że kla-
syfikacja obserwacji na podstawie średniej wartości wskaźników odznacza się 
o wiele wyższą trafnością dla przedsiębiorstw upadłych. Dla dziesięciu wskaźni-
ków otrzymano stuprocentową poprawność klasyfikacji, podczas gdy dla przed-
siębiorstw istniejących otrzymano ją jedynie dla dwóch wskaźników. Zależność 
tę potwierdza również średnia wartość klasyfikacji dla wszystkich wskaźników, 
która dla populacji bankrutów wynosi 78,85%, dla przedsiębiorstw istniejących 
natomiast jest to nieco ponad 50%.

Pogrubioną czcionką oznaczono wskaźniki, dla których poszczególne trafno-
ści klasyfikacji są równe co najmniej trafności, jaką można uzyskać przy całko-
wicie losowej klasyfikacji podmiotów do populacji (są więc większe bądź równe 
50%), natomiast wskaźnik trafności ogólnej jest wyższy niż dla klasyfikacji loso-
wej. Warunek ten spełnia 16 spośród 26 dostępnych wskaźników.

Analizując również liczbę wskaźników, które poprawnie zaklasyfikowały 
poszczególne przedsiębiorstwa, można zauważyć dużą dysproporcję pomiędzy 
populacjami, co wstępnie może wskazywać na fakt, że przedsiębiorstwa, które 
mimo iż nie ogłosiły upadłości i zostały użyte do konstrukcji funkcji dyskrymina-
cyjnej, mogły przechodzić trudności finansowe.

Kolejnym testem wykorzystanym do oceny zróżnicowania populacji na pod-
stawie pojedynczych wskaźników jest statystyczny test istotności średnich. Te-
stowana jest hipoteza zerowa, mówiąca o równości średnich w obu populacjach, 
przeciwko hipotezie alternatywnej, mówiącej o tym, że średnia dla jednej z popu-
lacji jest statystycznie istotnie wyższa, co formalnie zapisuje się jako:

 

0 0 1

1 0 1: .
: ,H

H
µ µ
µ µ

=
 <



[166]

Ta
be

la
 2

. W
ar

to
śc

i p
os

zc
ze

gó
ln

yc
h 

w
ar

to
śc

i w
sk

aź
ni

kó
w

 fi
na

ns
ow

yc
h 

ob
lic

zo
ny

ch
 d

la
 p

rz
ed

si
ęb

io
rs

tw
 st

an
ow

ią
cy

ch
 p

ró
bę

 u
cz

ąc
ą

W
sk

aź
ni

k
W

ar
to

śc
i d

la
 p

os
zc

ze
gó

ln
yc

h 
pr

ze
ds

ię
bi

or
st

w
BU

1
BU

2
BU

3
BU

4
BU

5
BU

6
IU

1
IU

2
IU

3
IU

4
IU

5
IU

6

W
1

–0
,2

64
53

–0
,0

26
82

0,
11

94
79

0,
15

44
07

–0
,1

19
08

0,
15

21
88

0,
54

94
64

0,
26

63
56

0,
17

06
41

0,
07

13
59

0,
36

33
65

0,
64

72
76

W
2

0,
33

63
95

0,
24

33
83

0,
71

21
27

1,
17

81
19

0,
81

18
25

1,
36

92
53

3,
05

73
1

1,
61

05
22

1,
20

12
34

1,
10

64
55

1,
82

93
5

2,
69

99
26

W
3

22
,7

50
71

18
,0

38
62

78
,1

66
23

11
9,

28
73

73
,0

71
9

82
,5

18
18

37
,5

94
54

3,
76

80
25

73
,8

48
34

44
,9

19
43

13
4,

14
3

11
5,

21
76

W
4

15
,4

10
54

10
6,

70
56

50
,9

23
71

3,
63

75
76

1,
92

60
32

8,
30

16
14

5,
26

91
31

3,
60

62
64

62
3,

60
15

8,
44

14
98

0,
19

30
35

48
,4

13
63

W
5

–0
,1

22
96

0,
08

63
51

0,
01

18
03

0,
09

89
11

–0
,0

09
23

0,
03

25
34

0,
90

21
25

0,
28

02
34

2,
22

62
83

0,
50

85
65

0,
42

89
57

0,
35

47
57

W
6

–0
,1

81
56

0,
01

46
58

0,
01

18
03

0,
09

89
11

–0
,0

09
23

0,
00

98
63

0,
84

74
16

0,
28

02
34

1,
59

69
84

0,
35

78
91

0,
31

79
75

0,
09

47
6

W
7

0,
32

37
98

0,
70

33
52

0,
85

28
88

0,
90

19
99

0,
57

45
67

0,
48

31
39

0,
80

23
28

0,
61

40
72

0,
21

40
47

0,
40

09
66

0,
80

03
16

0,
87

76
75

W
8

0,
55

03
74

0,
96

32
68

1,
16

29
09

1,
20

65
39

0,
82

83
32

1,
45

98
48

3,
17

29
65

1,
76

60
16

4,
93

12
8

1,
21

64
96

1,
83

15
93

3,
80

93
69

W
9

0,
24

50
85

0,
10

11
75

0,
18

03
17

0,
11

79
11

0,
23

43
18

0,
66

81
97

0,
60

07
68

0,
32

08
33

9,
48

65
19

0,
58

15
64

0,
31

38
17

0,
67

50
38

W
10

5,
65

37
72

2,
40

59
89

0,
18

86
97

2,
67

16
02

3,
05

92
98

3,
98

28
91

6,
57

69
06

0,
13

62
3,

31
71

55
4,

18
64

75
3,

76
27

23
8,

18
29

82
W

11
0,

14
27

66
0,

30
79

74
4,

85
70

12
0,

37
75

04
0,

28
70

1
0,

29
40

94
0,

37
37

8
–9

,6
80

11
2,

46
27

88
0,

19
01

86
0,

20
00

43
0,

19
42

45
W

12
0,

00
15

28
–0

,0
15

48
–0

,0
07

75
–0

,5
59

41
0,

02
65

73
–1

,3
13

7
0,

88
34

05
–0

,4
63

41
–0

,0
07

96
0,

24
79

38
0,

39
43

09
–0

,2
10

73
W

13
3,

18
38

18
2,

32
07

7
0

0
2,

36
12

3
1,

23
04

1,
73

48
27

5,
76

92
3

0,
20

84
49

1,
73

54
87

2,
25

44
05

1,
72

77
01

W
14

2,
98

16
84

1,
79

80
2

2,
36

96
58

2,
13

19
23

2,
16

99
24

1,
31

82
56

2,
02

58
4

5,
47

23
14

0,
09

47
65

1,
56

82
76

1,
85

38
33

1,
92

71
28

W
15

0,
74

44
7

1,
16

75
71

1,
27

87
59

1,
33

05
95

1,
35

58
2

3,
02

15
89

2,
50

54
8

1,
88

83
93

23
,0

38
31

2,
59

92
36

1,
89

80
04

4,
23

70
16

W
16

–0
,2

51
68

0,
01

61
74

0,
01

17
59

0,
06

97
47

–0
,0

07
24

0,
00

30
14

0,
28

73
1

0,
15

35
96

0,
05

52
49

0,
15

21
51

0,
19

88
12

0,
01

98
9

W
17

–0
,1

15
56

0,
02

29
32

0,
08

15
64

0,
06

31
6

0,
02

20
57

8,
46

E–
05

0,
17

90
76

0,
05

48
94

–0
,5

19
38

0,
12

01
2

0,
11

31
22

0,
02

16
79

W
18

–1
,9

37
21

0,
02

38
84

0,
02

79
18

3,
49

87
02

–0
,5

94
24

0,
10

88
69

11
,5

65
24

2,
74

46
88

0,
42

81
4

3,
79

62
59

17
0,

87
67

0,
08

74
94

W
19

0,
58

83
23

0,
73

72
27

0,
78

20
08

0,
80

53
77

0,
69

47
78

0,
33

09
52

0,
25

28
64

0,
36

16
33

0,
04

34
06

0,
32

96
08

0,
43

78
12

0,
31

18
22

W
20

1,
34

32
37

0,
85

64
79

0,
78

20
08

0,
75

15
43

0,
73

75
61

0,
33

09
52

0,
39

91
25

0,
52

95
51

0,
04

34
06

0,
38

47
28

0,
52

68
69

0,
23

60
15

W
21

–0
,0

98
2

0,
00

96
82

0,
00

65
5

0,
04

84
98

0,
00

22
4

0,
00

36
03

0,
18

21
2

0,
03

37
89

0,
91

62
7

0,
10

85
48

0,
11

54
95

0,
01

58
53

W
22

–0
,2

43
87

0,
01

25
54

0,
00

92
3

0,
07

43
36

–0
,0

06
8

0,
00

32
64

0,
33

82
25

0,
14

83
98

0,
06

93
19

0,
13

76
91

0,
16

75
31

0,
02

23
65

W
23

–0
,2

45
26

0,
04

31
08

0,
03

13
66

0,
12

35
84

0,
02

52
85

0,
00

83
54

0
0,

21
48

73
0,

04
94

32
0,

17
02

33
0,

18
85

2
0,

04
32

33
W

24
–0

,0
82

26
0,

02
39

75
0,

01
32

36
0,

05
79

68
0,

01
16

52
0,

00
63

37
0

0,
03

92
65

0,
52

16
31

0,
10

85
48

0,
10

16
92

0,
02

24
34

W
25

–1
,1

94
66

0,
17

20
65

0,
08

60
73

0,
87

68
81

0,
02

07
48

0,
00

71
07

0,
61

41
23

0,
57

63
22

0,
00

91
53

0,
29

27
16

0,
68

22
72

0,
04

52
57

W
26

–0
,3

44
56

0,
04

12
32

0,
19

32
78

0,
13

46
53

0,
04

78
63

0,
00

01
12

0,
36

27
8

0,
30

04
–0

,0
49

22
0,

18
83

81
0,

20
97

09
0,

04
17

78

Ź
ró

d
ło

: o
pr

ac
ow

an
ie

 w
ła

sn
e.



[167]

Ta
be

la
 3

. W
yn

ik
i k

la
sy

fik
ac

ji 
pr

ze
ds

ię
bi

or
st

w
 st

an
ow

ią
cy

ch
 p

ró
bę

 u
cz

ąc
ą 

na
 p

od
st

aw
ie

 śr
ed

ni
ej

 a
ry

tm
et

yc
zn

ej
 p

os
zc

ze
gó

ln
yc

h 
w

sk
aź

ni
kó

w

W
sk

aź
ni

k
BU

1
BU

2
BU

3
BU

4
BU

5
BU

6
IU

1
IU

2
IU

3
IU

4
IU

5
IU

6

Po
pr

aw
no

ść
 

kl
as

yfi
ka

cj
i

dl
a

 b
an

kr
ut

ów
 (%

)

Po
pr

aw
no

ść
 

kl
as

yfi
ka

cj
i

dl
a 

po
dm

io
tó

w
 

is
tn

ie
ją

cy
ch

 (%
)

O
gó

ln
a

po
pr

aw
no

ść
  

kl
as

yfi
ka

cj
i (

%
)

W
1

1
1

1
1

1
1

1
1

0
0

1
1

10
0,

00
66

,6
7

83
,3

3
W

2
1

1
1

1
1

0
1

1
0

0
1

1
83

,3
3

66
,6

7
75

,0
0

W
3

1
1

0
0

0
0

0
0

1
0

1
1

33
,3

3
50

,0
0

41
,6

7
W

4
1

0
1

1
1

1
0

0
1

0
0

0
83

,3
3

16
,6

7
50

,0
0

W
5

1
1

1
1

1
1

1
0

1
1

1
0

10
0,

00
66

,6
7

83
,3

3
W

6
1

1
1

1
1

1
1

0
1

1
1

0
10

0,
00

66
,6

7
83

,3
3

W
7

0
1

1
1

0
0

0
1

1
1

0
0

50
,0

0
50

,0
0

50
,0

0
W

8
1

1
1

1
1

1
1

0
1

0
0

1
10

0,
00

50
,0

0
75

,0
0

W
9

1
1

1
1

1
1

0
0

1
0

0
0

10
0,

00
16

,6
7

58
,3

3
W

10
0

1
1

1
1

0
1

0
0

1
1

1
66

,6
7

66
,6

7
66

,6
7

W
11

1
1

1
1

1
1

0
1

0
0

0
0

10
0,

00
16

,6
7

58
,3

3
W

12
0

0
0

1
0

1
1

0
1

1
1

0
33

,3
3

66
,6

7
50

,0
0

W
13

0
0

1
1

0
1

0
1

0
0

1
0

50
,0

0
33

,3
3

41
,6

7
W

14
0

1
0

1
0

1
0

1
0

0
0

0
50

,0
0

16
,6

7
33

,3
3

W
15

1
1

1
1

1
1

0
0

1
0

0
1

10
0,

00
33

,3
3

66
,6

7
W

16
0

0
1

0
1

1
1

1
0

1
1

0
50

,0
0

66
,6

7
58

,3
3

W
17

0
1

1
1

1
0

0
0

1
0

0
0

66
,6

7
16

,6
7

41
,6

7
W

18
1

1
1

1
1

1
0

0
0

0
1

0
10

0,
00

16
,6

7
58

,3
3

W
19

1
1

1
1

1
0

1
1

1
1

1
1

83
,3

3
10

0,
00

91
,6

7
W

20
1

1
1

1
1

0
1

1
1

1
1

1
83

,3
3

10
0,

00
91

,6
7

W
21

1
1

1
1

1
1

1
0

1
0

1
0

10
0,

00
50

,0
0

75
,0

0
W

22
1

1
1

0
1

1
1

1
1

1
1

0
83

,3
3

83
,3

3
83

,3
3

W
23

1
1

1
0

1
1

0
1

0
1

1
0

83
,3

3
50

,0
0

66
,6

7
W

24
1

1
1

1
1

1
0

0
1

1
1

0
10

0,
00

50
,0

0
75

,0
0

W
25

1
1

1
0

1
1

1
1

0
1

1
0

83
,3

3
66

,6
7

75
,0

0
W

26
1

1
0

0
1

1
1

1
0

1
1

0
66

,6
7

66
,6

7
66

,6
7

Su
m

a
19

22
22

20
21

19
14

13
15

13
18

8
78

,8
5

51
,9

2
65

,3
8

Ź
ró

d
ło

: o
bl

ic
ze

ni
a 

w
ła

sn
e.



Katarzyna Król, Artur Stefański168

w przypadku gdy empiryczna średnia wartość danego wskaźnika jest wyższa dla 
populacji π1 lub jako:
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gdy na podstawie wartości średniej można ocenić, że jest ona wyższa dla popula-
cji π0. Założeniem koniecznym dla zastosowania testu jednorodności średnich jest 
normalność rozkładów dla obu populacji. Niech więc populacje te mają rozkłady 
N(μ0, σ0) oraz odpowiednio N(μ1, σ1). W przypadku gdy odchylenia standardowe 
nie są znane, a badana próba ma małe rozmiary (tj. posiada nie więcej niż 122 
obserwacje), do weryfikacji hipotezy zerowej można wykorzystać poniższą sta-
tystykę testową:
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gdzie S0
2 i S1

2 oznaczają wariancje empiryczne w badanych populacjach, natomiast 
X 0 i X 1 są średnimi z próby. Warunkiem koniecznym dla zastosowania powyższej 
statystyki jest jednakże równość odchylenia standardowego w obu populacjach 
(mimo iż jest ono nieznane). Statystyka testowa ma rozkład t Studenta z n0 + n1 – 2 
stopniami swobody, gdzie n0 i n1 są liczebnościami badanych prób. Dla badanej 
populacji statystyka ta będzie miała rozkład t (10). W przypadku równoliczności 
populacji, tj. n0 = n1 = n, przyjmuje ona postać:
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Jak już wspomniano, dla zastosowania powyższych statystyk testowych, ko-
nieczne jest spełnienie warunku o jednorodności wariancji. Niech więc badane 
populacje mają rozkłady normalne N (μ0, σ0) i N (μ1, σ1) o nieznanych parametrach. 
Następnie z każdej z populacji wylosowano n-elementową próbę (n = 6). Testo-
waniu poddaje się hipotezę o równości wariancji w obu populacjach, natomiast 
hipotezą alternatywną jest hipoteza mówiąca o tym, że wariancja dla jednej z po-
pulacji jest statystycznie istotnie wyższa (populacje należy ponumerować w ten 
sposób, aby wariancje obliczone na podstawie prób były zgodne z oznaczeniami 
w hipotezie alternatywnej), czyli:
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169Metodyka budowy modelu prognozowania bankructwa...

Test istotności, służący weryfikacji hipotezy zerowej, ma postać:
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a statystyka testowa ma rozkład F Snedecora z n0 – 1 i n1 – 1 stopniami swobody. 
Dla badanych populacji otrzymuje się więc rozkład F (5,5).

Wartości krytyczne dla powyższych rozkładów przedstawiono w tabeli 4.

Tabela 4. Wartości krytyczne rozkładów t (10) i F (5,5)

Rozkład Stopnie swobody Kwantyl rozkładu Wartość krytyczna

t Studenta (10)
0,95 1,81246
0,99 2,76377

F Snedecora (5,5)
0,95 5,050329
0,99 10,96702

Ź r ó d ł o: opracowanie własne.

Na podstawie zgromadzonych obserwacji przeprowadzono test jednorodno-
ści wariancji, a następnie test istotności średnich. Wariancje w obu populacjach 
powinny być równe, co jest równoznaczne z przyjęciem hipotezy zerowej. Brak 
jest podstaw do odrzucenia hipotezy zerowej w momencie, gdy wartość statysty-
ki testowej nie przekracza wartości krytycznej dla zadanego poziomu istotności. 
W przypadku średnich powinny one być jak najbardziej zróżnicowane, dlatego 
też pożądanym efektem jest odrzucenie hipotezy zerowej, mówiącej o równości 
średnich w obu populacjach. Do dalszej analizy należy więc przyjąć te wskaźniki, 
dla których wartość statystyki F Snedecora jest niższa niż wartość krytyczna dla 
założonego poziomu istotności. W przypadku testu dla średnich, należy przyjąć te 
wskaźniki, dla których hipoteza mówiąca o ich równości zostaje odrzucona, tj. te, 
dla których wartość statystyki testowej przekracza wartość krytyczną.

Wyniki powyższych trzech testów zostały zestawione w tabeli 5. Pogrubioną 
czcionką zaznaczono wskaźniki, dla których zostały spełnione założenia co do 
rozróżnialności średnich w populacjach, przyjmując istotność testów na poziomie 
α = 0,05 (co oznacza, że przy odrzucaniu hipotezy zerowej prawdopodobieństwo 
pomyłki wynosi 5%). Wskaźników, które osiągnęły odpowiednią wartość staty-
styki testowej jednocześnie i dla wariancji, i dla średniej, w analizowanym zbio-
rze dwudziestu sześciu wskaźników było jedynie sześć.

W tabeli 6 zestawiono natomiast zarówno wyniki powyższych testów sta-
tystycznych, jak i empirycznej trafności klasyfikacji. Mimo zwiększenia liczby 
koniecznych do spełnienia warunków o dodatkowe kryterium, liczba akceptowa-
nych wskaźników nie uległa zmianie. 
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Tabela 5. Wyniki testu istotności średnich i jednorodności wariancji dla badanych populacji przed-
siębiorstw upadłych i istniejących

Wskaźnik X i X i,0 X i,1
σi,0

2 σi,1
2

Wartość 
statystyki  

F

Wartość
statystyki  

t
W1 0,174 0,003 0,345 0,029 0,049 1,677 2,735
W2 1,346 0,775 1,917 0,199 0,637 3,197 2,793
W3 66,944 65,639 68,248 1496,085 2444,235 1,634 0,093
W4 73,036 31,151 114,921 1696,079 62418,80 36,802 0,740
W5 0,400 0,016 0,783 0,006 0,547 85,278 2,307
W6 0,287 –0,009 0,583 0,009 0,310 36,219 2,345
W7 0,629 0,640 0,618 0,049 0,069 1,397 0,141
W8 1,908 1,029 2,788 0,102 2,043 20,076 2,686
W9 1,127 0,258 1,996 0,044 13,487 307,587 1,057
W10 3,677 2,994 4,360 3,275 7,769 2,372 0,920
W11 0,001 1,044 –1,043 3,495 18,699 5,351 0,991
W12 –0,085 –0,311 0,141 0,292 0,228 1,281 1,403
W13 1,877 1,516 2,238 1,764 3,471 1,967 0,706
W14 2,143 2,128 2,157 0,311 3,151 10,140 0,035
W15 3,755 1,483 6,028 0,619 70,183 113,444 1,208
W16 0,059 –0,026 0,145 0,013 0,009 1,373 2,559
W17 0,004 0,012 –0,005 0,005 0,066 13,798 0,146
W18 15,886 0,188 31,583 3,230 4673,960 1447,227 1,026
W19 0,473 0,656 0,290 0,031 0,018 1,716 3,686
W20 0,577 0,800 0,353 0,105 0,035 0,332 2,673
W21 0,112 –0,005 0,229 0,002 0,117 48,699 1,509
W22 0,061 –0,025 0,147 0,012 0,012 1,048 2,488
W23 0,054 –0,002 0,111 0,016 0,008 0,519 1,636
W24 0,069 0,005 0,132 0,002 0,038 17,563 1,413
W25 0,182 –0,005 0,370 0,447 0,088 5,061 1,147
W26 0,094 0,012 0,176 0,035 0,024 1,473 1,499

Ź r ó d ł o: obliczenia własne.

Kolejnym warunkiem, jaki powinny spełnić zmienne tworzące funkcję dyskry-
minacyjną, jest normalność ich rozkładu, co w praktyce jest bardzo rzadko spoty-
kane. Badania jednak wykazują, że wykorzystanie danych, które nie mają rozkładu 
normalnego, daje równie dobre wyniki przy prognozowaniu upadłości. Dla anali-
zowanych wskaźników przeprowadzono test normalności rozkładu, jednakże jego 
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wyniki mają jedynie charakter poglądowy i nie były uwzględniane przy doborze 
wskaźników wykorzystanych do konstrukcji funkcji dyskryminacyjnej. 

Oceny normalności rozkładu poszczególnych zmiennych dokonano na pod-
stawie statystyki Jarque–Bera. Statystyka ta ma rozkład χ2(2), dla której wartość 
krytyczna na poziomie istotności α = 0,05 wynosi 5,99146. Obliczeń dokonano za 

Tabela 6. Zestawienie wyników testu istotności średnich i jednorodności wariancji oraz empirycznej 
trafności klasyfikacji dla badanych populacji przedsiębiorstw upadłych i istniejących

Wskaźnik Statystyka F Statystyka t

Poprawność  
klasyfikacji  
do populacji 

(%)

Poprawność  
klasyfikacji  
do populacji 

π0(%)

Ogólna  
poprawność 
klasyfikacji 

π1(%)
W1 1,677 2,735 100,00 66,67 83,33
W2 3,197 2,793 83,33 66,67 75,00
W3 1,634 0,093 33,33 50,00 41,67
W4 36,802 0,740 83,33 16,67 50,00
W5 85,278 2,307 100,00 66,67 83,33
W6 36,219 2,345 100,00 66,67 83,33
W7 1,397 0,141 50,00 50,00 50,00
W8 20,076 2,686 100,00 50,00 75,00
W9 307,587 1,057 100,00 16,67 58,33
W10 2,372 0,920 66,67 66,67 66,67
W11 5,351 0,991 100,00 16,67 58,33
W12 1,281 1,403 33,33 66,67 50,00
W13 1,967 0,706 50,00 33,33 41,67
W14 10,140 0,035 50,00 16,67 33,33
W15 113,444 1,208 100,00 33,33 66,67
W16 1,373 2,559 50,00 66,67 58,33
W17 13,798 0,146 66,67 16,67 41,67
W18 1447,227 1,026 100,00 16,67 58,33
W19 1,716 3,686 83,33 100,00 91,67
W20 0,332 2,673 83,33 100,00 91,67
W21 48,699 1,509 100,00 50,00 75,00
W22 1,048 2,488 83,33 83,33 83,33
W23 0,519 1,636 83,33 50,00 66,67
W24 17,563 1,413 100,00 50,00 75,00
W25 5,061 1,147 83,33 66,67 75,00
W26 1,473 1,499 66,67 66,67 66,67

Ź r ó d ł o: obliczenia własne.
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pomocą programu Time Series Modelling, więc postać statystyki testowej nie bę-
dzie w pracy przedstawiana. Wartości statystyki Jarque–Bera dla poszczególnych 
zmiennych zostały przedstawione w tabeli 7.

W tabeli 7 zapis „tak” oznacza wskaźniki, dla których brak było podstaw do 
odrzucenia hipotezy zerowej o normalności rozkładu, „nie” natomiast opisuje 
wskaźniki, dla których na poziomie istotności α = 0,05 odrzucono hipotezę zerową 
o normalności rozkładu. 

Tabela 7. Wyniki testu Jarque–Bera dla rozważanych wskaźników

Wskaźnik Wartość statystyki Jarque-Bera Rozkład normalny
W1 0,2338 tak
W2 1,0952 tak
W3 0,6824 tak
W4 37,1745 nie
W5 15,3947 nie
W6 9,2220 nie
W7 1,0058 tak
W8 2,8423 tak
W9 42,0265 nie
W10 0,1928 tak
W11 16,9017 nie
W12 1,0153 tak
W13 2,7512 tak
W14 7,2241 nie
W15 38,4681 nie
W16 0,9710 tak
W17 18,3890 nie
W18 42,2721 nie
W19 0,6182 tak
W20 0,8347 tak
W21 30,2964 nie
W22 0,6372 tak
W23 3,1447 tak
W24 25,1729 nie
W25 5,2061 tak
W26 1,7256 tak

Ź r ó d ł o: obliczenia własne.
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Tabela 8. Wskaźniki finansowe spełniające kryterium normalności rozkładu, istotności średnich, 
jednorodności wariancji i poprawności klasyfikacji dla minimum 50% obiektów

Oznaczenie Konstrukcja wskaźnika
W1 kapitał obrotowy / aktywa ogółem
W2 (aktywa obrotowe – zapasy) / zobowiązania krótkoterminowe
W16 zysk netto / przeciętny stan aktywów ogółem
W19 zobowiązania bieżące / aktywa ogółem
W20 zobowiązania ogółem / aktywa ogółem
W22 zysk netto / aktywa ogółem

Ź r ó d ł o: opracowanie własne.

Podsumowując wszystkie testy przeprowadzone dotychczas, otrzymano 
6 wskaźników spełniających wszystkie założone przez autorów kryteria. Ich kon-
strukcję przedstawiono w tabeli 8 i to od tych właśnie wskaźników rozpocznie się 
budowa funkcji dyskryminacyjnej.

4. Konstrukcja funkcji dyskryminacyjnej

Przyjęto następująco oznaczenia. Niech:
– π0 oznacza populację przedsiębiorstw upadłych,
– π1 oznacza populację przedsiębiorstw istniejących,
– wartością funkcji dyskryminacyjnej rozdzielającą populacje będzie 0; 

wówczas przedsiębiorstwa, dla których funkcja dyskryminacyjna przyjmie warto-
ści ujemne, zostaną zaliczone do przedsiębiorstw w dobrej kondycji ekonomicz-
nej, natomiast przedsiębiorstwa, dla których wartość ta będzie dodatnia, zostaną 
zaliczone do podmiotów zagrożonych bankructwem.

Dobór zmiennych rozpoczęto od katalogu wskaźników zawartych w tabeli 8. 
Macierz wariancji/kowariancji dla rozważanych zmiennych przedstawiono w ta-
beli 9. Można zauważyć, że zmienne W16 i W22 są ze sobą silnie skorelowane, 
dlatego z modelu należy usunąć jedną z nich.

Przy eliminacji jednej ze zmiennych posłużono się kryterium empirycznej 
trafności klasyfikacji, ponieważ wartości testu istotności średniej dla obu wskaź-
ników były zbliżone. Jako pierwszy z modelu usunięto wskaźnik W16, dla które-
go poprawność klasyfikacji wynosiła 83,33%. Otrzymany model zaklasyfikował 
poprawnie 75% przedsiębiorstw stanowiących próbę uczącą, przy czym spraw-
ność I rodzaju wyniosła 83,33%, a sprawność II rodzaju jedynie 66,67%. Zgodnie 
z przyjętymi założeniami, modelu tego nie można uznać za skuteczny, dlatego 
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też nie zostanie on w artykule przedstawiony. Przeprowadzając dalszą estymację 
pięciowskaźnikowej funkcji dyskryminacyjnej, w otrzymanym modelu pozosta-
wiono zmienną W16, eliminując tym samym wskaźnik W22. Sprawność ogólna wy-
niosła wówczas również 75%, także poprawność klasyfikacji bankrutów i przed-
siębiorstw istniejących była identyczna. 

Dokonując kolejnej modyfikacji modelu opartego na wskaźnikach optymal-
nych (względem przyjętych założeń), dokonywano eliminacji kolejnych zmien-
nych w taki sposób, aby otrzymać model czterowskaźnikowy o jak najwyższym 
stopniu sprawności8. W efekcie otrzymano dwie funkcje, dla których sprawność 
ogólna wyniosła 91,67%, sprawność I stopnia 83,33%, natomiast poprawność 
klasyfikacji przedsiębiorstw w dobrej kondycji finansowej wyniosła 100%. Na 
podstawie próby uczącej, oba te modele można uznać za skuteczne, dlatego zo-
staną one przedstawione w pracy, jednakże właściwa ocena sprawności tych, jak 
i kolejnych funkcji, oparta na bazie jednostek wyodrębnionych w ramach grupy 
testowej, zostanie przeprowadzona w kolejnym punkcie niniejszego rozdziału. 
Wyestymowane modele mają postać:

M1: Z = –1,875W1 + 2,378W16 + 0,09W19 + 4,57W20 – 2,493,  

M2: Z = –1,974W1 + 2,421W22 + 0,247W19 + 4,405W20 – 2,463.  

Trójargumentowych funkcji dyskryminacyjnych nie brano pod uwagę.
Modele M1 oraz M2 są jedynymi skutecznymi modelami (zawierającymi co 

najmniej cztery zmienne), opartymi na bazie wskaźników spełniających założe-
nia określone powyżej w artykule. Aby móc kontynuować poszukiwanie bardziej 
skutecznego modelu, założenia te należy zweryfikować. 

Wyjściową bazą do konstrukcji kolejnego modelu były wszystkie te wskaźniki, 
dla których poszczególne poprawności klasyfikacji były nie mniejsze niż 50%. Zbiór 
ten zawierał 15 zmiennych, dlatego ograniczono go nakładając kolejną restrykcję, 

8 Modele pięcioargumentowe okazały się nieskuteczne.

Tabela 9. Tabela współczynników korelacji dla przyjętych wskaźników finansowych

Wskaźniki W1 W2 W16 W19 W20 W22

W1 1,00 0,93 0,68 –0,50 –0,68 0,69

W2 0,93 1,00 0,61 –0,57 –0,62 0,69
W16 0,68 0,61 1,00 –0,40 –0,61 0,99
W19 –0,50 –0,57 –0,40 1,00 0,77 –0,40
W20 –0,68 –0,62 –0,61 0,77 1,00 –0,61
W22 0,69 0,65 0,98 –0,42 –0,61 1,00

Ź r ó d ł o: opracowanie własne.
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jaką jest zwiększenie poziomu istotności testu t Studenta do α  =  0,1. Wiąże się to 
z jednej strony ze zwiększeniem obszaru krytycznego, z drugiej zaś zwiększa się 
prawdopodobieństwo błędnych klasyfikacji. Obszar krytyczny jest to bowiem ob-
szar o następującej własności: jeżeli wartość statystyki testowej wpada do obszaru 
krytycznego (dla analizowanych w niniejszej pracy testów, do obszaru krytyczne-
go wpadają wszystkie te wartości statystyki testowej, które są większe od wartości 
krytycznej), to hipotezę zerową należy odrzucić i przyjąć hipotezę alternatywną. 
Wynik ten może być jednak obarczony błędem dla takiego procenta obserwacji, 
jaki ustalono poziom istotności. Zwiększając więc poziom istotności, otrzymuje się 
niższą wartość krytyczną, po której przekroczeniu należy odrzucić hipotezę zerową. 
W przypadku testu t Studenta zwiększa się więc liczba wskaźników spełniających 
założone kryterium, dla testu F Snedecora natomiast sytuacja jest dokładnie odwrot-
na. Aby wskaźnik został zaakceptowany, hipoteza zerowa nie może być odrzucona. 
W celu zwiększenia liczby zmiennych, należałoby „zmniejszyć” obszar krytyczny 
poprzez obniżenie poziomu istotności testu. Dzięki temu zmniejsza się ryzyko od-
rzucenia hipotezy zerowej, która jest prawdziwa, jednak tym samym zwiększa się 
ryzyko jej przyjęcia, mimo iż jest ona fałszywa. Nowe poziomy istotności i wyzna-
czone dla nich wartości krytyczne zawiera tabela 10.

Tabela 10. Wartości krytyczne testów t Studenta i F Snedecora dla poziomu istotności α = 0,1

Rozkład Stopnie 
swobody

Poziom 
istotności

Kwantyl 
rozkładu

Wartość 
krytyczna

t Studenta (10) 0,1 0,9 1,3722
F Snedecora (5,5) 0,001 0,999 29,75

Ź r ó d ł o: opracowanie własne.

Dzięki powyższym założeniom uzyskano 9 wskaźników finansowych, dla któ-
rych ponownie przeprowadzono konstrukcję optymalnego modelu. Są to wskaźniki 
o indeksach 1, 2, 8, 16, 19, 20, 22, 23 oraz 26. Ich macierz wariancji/kowariancji 
przedstawiono w tabeli 11.

Zbiór ten jednakże znów zawiera dwie bardzo silnie skorelowane ze sobą zmien-
ne: W16 oraz W22. Jeden ze wskaźników należy więc wykluczyć z modelu. Sprawność 
ogólna modeli, jakie otrzymano po usunięciu z nich zamiennie powyższych dwu 
zmiennych jest identyczna i wynosi 91,67%, podobnie jak sprawności I i II rodzaju, 
które wynoszą odpowiednio 100% i 83,33%. Otrzymane funkcje mają postać:

M3:  Z = 2,402W1 – 2,156W2 – 1,371W8 – 0,506W19 +  
   – 0,318W20 + 1,2266W22 – 0,631W23 – 0,937W26 + 5,57,

M4:  Z = 2,096W1 – 1,907W2 – 1,174W8 + 0,853W16 +  
   – 0,513W19 – 0,315W20 – 0,736W23 – 0,508W26 + 4,907.
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Model zbudowany z 8 wskaźników jest dość skomplikowany pod względem 
obliczeniowym. Autorom zależało wiec na maksymalnym ograniczeniu licz-
by wskaźników, przy zachowaniu jak najwyższego stopnia skuteczności. Oba 
uzyskane modele są jednakowo skuteczne, nie można więc rozstrzygnąć na tej 
podstawie kwestii, którą ze zmiennych, w dalszej konstrukcji, należy z modelu 
wykluczyć. Niezadowalające rezultaty dały też wyniki testu istotności średniej, 
gdyż są one do siebie bardzo zbliżone. Ostatecznie zadecydowano o wykluczeniu 
z modelu zmiennej W16, ze względu na niższą wartość poprawnych klasyfikacji 
dokonanych za pomocą tego wskaźnika. Dalszych modyfikacji dokonywano więc 
na bazie modelu M3. Najwyższą skuteczność uzyskano dla modelu M5, który 
otrzymano dzięki wykluczeniu z modelu M3 zmiennej W23. Przy wyborze usuwa-
nego wskaźnika kierowano się skutecznością modeli, uzyskiwanych dzięki usu-
waniu z nich kolejnych zmiennych. Wybór ten potwierdzono również wynikami 
testu trafności klasyfikacji do populacji przedsiębiorstw istniejących, która wyno-
siła 1/2 oraz wartością testu istotności średnich, który dla odrzuconego wskaźnika 
był najniższy. Otrzymany model ma postać:

M5:  Z = 1,898W1 – 1,545W2 – 1,09W8 – 0,449W19 +  
   – 0,037W20 + 1,104W22 – 1,21W26 + 4,068.

Skuteczność ogólna powyższego modelu wyniosła 91,67%, sprawność pierwsze-
go stopnia 100%, natomiast sprawność II stopnia 83,33%.

Przy eliminacji kolejnych wskaźników nie kierowano się już wskazaniami 
konkretnych kryteriów, sprawdzano jedynie skuteczność otrzymywanych modeli 
dla przedsiębiorstw stanowiących próbę uczącą. Otrzymano w ten sposób 4 mo-
dele (oznaczone przez indeksy M6-M9), które zostały przedstawione w tabeli 12. 
Wszystkie otrzymane funkcje posiadały sprawność ogólną na poziomie 91,67%, 

Tabela 11. Współczynniki wariancji i kowariancji dla wskaźników  
o indeksach 1, 2, 8, 16, 19, 20, 22, 23 oraz 26

Wskaźnik W1 W2 W8 W16 W19 W20 W22 W23 W26

W1 1,00 0,93 0,67 0,68 –0,50 –0,68 0,69 0,42 0,60
W2 0,93 1,00 0,63 0,66 –0,58 –0,62 0,69 0,27 0,54
W8 0,67 0,63 1,00 0,35 –0,78 –0,78 0,40 0,12 0,12
W16 0,68 0,66 0,35 1,00 –0,38 –0,61 0,99 0,75 0,92
W19 –0,50 –0,58 –0,78 –0,38 1,00 0,77 –0,40 –0,14 –0,09
W20 –0,68 –0,62 –0,78 –0,61 0,77 1,00 –0,61 –0,53 –0,42
W22 0,69 0,69 0,40 0,99 –0,40 –0,61 1,00 0,67 0,90
W23 0,42 0,27 0,12 0,75 –0,14 –0,53 0,67 1,00 0,75
W26 0,60 0,54 0,12 0,92 –0,09 –0,42 0,90 0,75 1,00

Ź r ó d ł o: obliczenia własne.
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klasyfikowały poprawnie 100% jednostek upadłych i 5 z 6 jednostek istniejących. 
Ciekawy jest fakt, iż każdy z tych modeli popełniał błąd przy klasyfikacji tego 
samego przedsiębiorstwa.

Podobny algorytm postępowania zastosowano dla funkcji pięcioargumento-
wych i czteroargumentowych. W artykule zaprezentowane zostaną modele o sku-
teczności przewyższającej 90%. Poszczególne rodzaje sprawności, jakie charak-
teryzują przedstawione modele składające się z pięciu zmiennych są identyczne 
jak dla funkcji sześcioargumentowych. Współczynniki dla poszczególnych mode-
li przedstawiono w tabeli 13.

Tabela 13. Wskaźniki i ich wagi wykorzystane w modelach M10-M15

Wskaźnik M10 M11 M12 M13 M14 M15
α0 3,122 2,875 20,232 28,599 15,151 3,087
W1 1,385 1,310 8,906 11,738 6,547 1,648
W2 –1,102 –1,171 –6,100 –10,519 –5,778 –1,291
W8 –0,832 –0,691 –6,015 –7,231 –3,877 –0,830
W19 –0,573 –0,663 – –5,609 – – 
W20 – 0,184 –3,161 – –1,894 –
W22 – – – –0,386 –0,303 1,343
W26 –0,206 – –2,819 – – –1,416

Ź r ó d ł o: obliczenia własne.

W kolejnym kroku należałoby przeprowadzić podobne symulacje dla funkcji 
czteroargumentowych, wykorzystując jako bazę powyższe siedem wskaźników. 
Niestety, mnogość kombinacji i ograniczenia sprzętowe nie pozwoliły na wykona-
nie stosownych obliczeń. Analiza zaprezentowanych dotychczas modeli sugeruje, 
że wskaźniki W1, W2 i W8 występują we wszystkich z modeli M3-M15. Konstrukcję 

Tabela 12. Wskaźniki i ich wagi wykorzystane w modelach M6-M9

Wskaźnik M6 M7 M8 M9
α0 3,106 2,870 3,464 4,079
W1 1,415 1,309 1,609 1,880
W2 –1,134 –1,181 –1,244 –1,526
W8 –0,815 –0,685 –0,985 –1,101
W19 –0,606 –0,665 – –0,428
W20 0,058 0,194 –0,229 –
W22 – 0,017 1,282 1,106
W26 –0,188 – –1,441 –1,224

Ź r ó d ł o: obliczenia własne.
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funkcji czterowskaźnikowej rozpoczęto więc z ustalonymi trzema zmiennymi, 
a czwarty argument dobierano ze zbioru elementów:  W19, W20, W22 i W26. Otrzyma-
ne modele prezentuje tabela 14. 

Tabela 14. Wskaźniki i ich wagi wykorzystane modelach M16-M19

Wskaźnik M16 M17 M18 M19
α0 13,974 28,457 14,982 12,298
W1 8,986 11,506 6,482 7,010
W2 –6,339 –10,593 –5,91 –6,261
W8 –3,585 –7,117 –3,747 –2,677
W19 – –5,523 – –
W20 – – –1,734 –
W22 – – – 0,384
W26 –1,706 – – –

Ź r ó d ł o: obliczenia własne.

Wszystkie z powyższych modeli osiągnęły sprawność ogólną na poziomie 
91,67%, przy czym tak jak w przypadku modeli pięcio- i sześciowskaźnikowych, 
poprawność klasyfikacji dla grupy bankrutów wynosiła 100%, a dla przedsię-
biorstw istniejących jedynie 83,33%. Również w przypadku tych funkcji, błęd-
nie zostało zaklasyfikowane to samo przedsiębiorstwo co w przypadku modeli 
M3-M15: IU4. Modele M1 i M2 błędnie zaklasyfikowały przedsiębiorstwo BU6. 

5. Ocena jakości modelu

Sprawności poszczególnych modeli zostały obliczone na podstawie próby, 
która była bazą dla ich stworzenia. Uzyskane wyniki są więc zawyżone. Aby 
uzyskać obiektywne wyniki, należy ponownie obliczyć sprawności modeli, tym 
razem wykorzystując jednak w tym celu próbę testową. Otrzymane wyniki przed-
stawiono w tabeli 15. 

Najskuteczniejszy okazał się model M12. Zaklasyfikował on poprawnie 
83,33% jednostek. Macierz klasyfikacji dla modelu M12 przedstawia tabela 16.

Na bazie tabeli 16 obliczono współczynniki empirycznej trafności klasyfika-
cji9. Otrzymane wyniki umieszczono w tabeli 17.

9 D. Hadasik, Upadłość przedsiębiorstw w Polsce i metody jej prognozowania, Wyd. AE w Po-
znaniu, Poznań 1998, s. 123-124.
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Tabela 15. Skuteczność poszczególnych modeli (%)

Model Sprawność ogólna Sprawność I stopnia Sprawność II stopnia
M1 66,67 50,00 83,33
M2 58,33 50,00 66,67
M3 66,67 66,67 66,67
M4 66,67 66,67 66,67
M5 66,67 66,67 66,67
M6 75,00 83,33 66,67
M7 66,67 66,67 66,67
M8 66,67 66,67 66,67
M9 66,67 66,67 66,67
M10 75,00 83,33 66,67
M11 66,67 66,67 66,67
M12 83,33 100,00 66,67
M13 66,67 66,67 66,67
M14 66,67 66,67 66,67
M15 66,67 66,67 66,67
M16 75,00 83,33 66,67
M17 66,67 66,67 66,67
M18 66,67 66,67 66,67
M19 66,67 66,67 66,67

Ź r ó d ł o: obliczenia własne.

Tabela 16. Macierz poprawności klasyfikacji dla modelu M12

Rzeczywista 
przynależność  
do populacji

Populacja wskazana przez funkcję 
dyskryminacyjną Liczebność próby 

z danej populacji
π0 π1

π0 6 0 6
π1 2 4 6

Ź r ó d ł o: obliczenia własne.

Tabela 17. Empiryczne wskaźniki trafności klasyfikacji dla modelu M12

Wyszczególnienie Wskaźniki trafnych klasyfikacji Wskaźniki błędnych klasyfikacji
Wskaźniki 
globalne

0,83TW = 0,17BW =

Wskaźniki 
indywidualne

0 1TW = 0/1 0BW =

1 0,67TW = 1/0 0,33BW =

Ź r ó d ł o: obliczenia własne.
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Ostatnim etapem oceny dopasowania modelu jest weryfikacja hipotezy doty-
czącej istotności wskaźnika WT. Testowana jest więc hipoteza:
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1 min
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H P P
H P P
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Oszacowaniem prawdopodobieństwa P jest współczynnik WT, Pmin natomiast 
niech wynosi 1/2, co jest równe prawdopodobieństwu poprawnej klasyfikacji przy 
losowym przypisywaniu obiektów do poszczególnych populacji. Wówczas war-
tość statystyki t Studenta wynosi:
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Statystyka ta ma rozkład t (10). Przyjmując istotność testu na poziomie 
α = 0,05, wartość krytyczna dla danego rozkładu wynosi 1,81246. Wartość staty-
styki testowej jest więc większa od wartości krytycznej, co skutkuje tym, iż nale-
ży odrzucić hipotezę zerową mówiącą o równości prawdopodobieństw: losowej 
klasyfikacji przedsiębiorstw i klasyfikacji za pomocą modelu M12. W jej miejsce 
należy przyjąć hipotezę alternatywną, mówiącą o tym, iż prawdopodobieństwo 
poprawnej klasyfikacji podmiotu za pomocą otrzymanego modelu jest statystycz-
nie istotnie wyższe niż dla losowego przypisywania obiektów. 

Dodatkowo, przekształcając powyższe wzory, otrzymuje się minimalną war-
tość współczynnika WT – 0,76, która świadczy o tym, że wyniki otrzymane za 
pomocą funkcji dyskryminacyjnej są statystycznie istotnie lepsze niż dla losowe-
go doboru przydzielania przedsiębiorstw. Żaden z pozostałych modeli nie spełnia 
więc tego warunku.

Statystyczną istotność wskaźnika WT potwierdzono również przeprowadzając 
test Q-Pressa. Wartość statystyki testowej wyniosła:

 
2[ 2 ] 5,33.N nQ

N
−

= =

Statystyka ta ma rozkład χ2(1), dla którego wartość krytyczna przy poziomie 
istotności α = 0,05 wynosi 0,00393. Podobnie jak w przypadku statystyki t Stu-
denta, jej wartość wskazuje na odrzucenie hipotezy zerowej i przyjęcie hipotezy 
alternatywnej. 

Następnie zbadano, czy modyfikując prawdopodobieństwa a priori przyna-
leżności przedsiębiorstw do populacji, a tym samym przesuwając wartość gra-
niczną klasyfikacji, można uzyskać dla dowolnego z modeli M1-M19 większą 
skuteczność niż dla modelu M12. Niestety, największą skutecznością, jaką udało 
się uzyskać, było 83,33%, dlatego też wyniki te nie zostaną w artykule uwzględ-
nione.
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Warto zwrócić uwagę na fakt, że dla 19 analizowanych funkcji 3 przedsię-
biorstwa upadłe i 3 istniejące zostały prawidłowo zaklasyfikowane przez wszyst-
kie modele. Dla czterech obiektów wyniki te były jednak bardzo niskie. Liczby 
poprawnych klasyfikacji poszczególnych przedsiębiorstw przedstawia tabela 18.

Tabela 18. Liczba poprawnych klasyfikacji dokonanych przez modele M1-M19  
dla poszczególnych przedsiębiorstw

BT1 BT2 BT3 BT4 BT5 BT6

19 19 1 4 19 17
IT1 IT2 IT3 IT4 IT5 IT6

19 18 19 0 2 19

Ź r ó d ł o: obliczenia własne.

Może to świadczyć o niskiej skuteczności modelu lub o tym, że przedsiębior-
stwa te, mimo iż nadal istnieją, przechodziły w tym okresie kryzys lub mimo iż 
przedsiębiorstwa upadły, to czynnik, który przyczynił się do ich bankructwa wy-
stąpił w okresie pomiędzy ogłoszeniem ostatniego sprawozdania a datą wydania 
przez sąd postanowienia o upadłości. 

Ostatnim etapem prowadzonej analizy było sprawdzenie stopnia poprawno-
ści klasyfikacji dokonywanych przez model na dwa lata (lub w niektórych przy-
padkach dwa i pół roku) przed ogłoszeniem upadłości. Otrzymane wyniki oraz 
poszczególne poziomy sprawności dla analizy na rok i dwa lata przed upadłością 
przedstawiono w tabeli 19.

Tabela 19. Poprawność klasyfikacji, sprawność I i II rodzaju oraz sprawność ogólna

Czas przed 
upadłością BT

1

BT
2

BT
3

BT
4

BT
5

BT
6

IT
1

IT
2

IT
3

IT
4

IT
5

IT
6

Sprawność 
I stopnia 

(%)

Sprawność  
II stopnia 

(%)

Sprawność 
ogólna 

(%)
1 rok 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 100,00 66,67 83,33
2 lata 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 66,67 83,33 75,00

Przez „1” oznaczono przedsiębiorstwa, które zostały poprawnie zaklasyfikowane przez model M12; „0” 
oznacza przedsiębiorstwa, które zaklasyfikowano błędnie.

Ź r ó d ł o: opracowanie własne.

Na podstawie tabeli 19 można zauważyć, że sprawność ogólna modelu na dwa 
lata przed upadłością wynosi 75%. Dla tego okresu model zaklasyfikował błędnie 
tylko o jedno przedsiębiorstwo więcej niż na rok przed upadłością. Zmieniła się 
jednakże struktura poszczególnych klasyfikacji. Poprawność klasyfikacji na rok 
przed upadłością dla grupy bankrutów wynosiła 100% i spadła do 66,67% przy 
wydłużeniu okresu prognozy. Poprawie uległa natomiast poprawność klasyfikacji 
dla grupy przedsiębiorstw istniejących, która teraz wyniosła 83,33%. 
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Podsumowanie

Celem niniejszego artykułu było stworzenie skutecznego modelu dyskrymi-
nacyjnego, pozwalającego na przewidzenie upadłości przedsiębiorstw z odpo-
wiednio dużym wyprzedzeniem czasowym. Próbę badawczą stanowiły 24 pod-
mioty sektora budowlanego, a dane finansowe wykorzystane do budowy modelu 
pochodziły z lat 2010-2011.

Przy konstrukcji funkcji dyskryminacyjnej wzięto pod uwagę 26 wskaźników 
finansowych występujących w modelach charakteryzujących się wysokim stop-
niem skuteczności. Żaden ze wskaźników nie pozwolił na poprawne zaklasyfi-
kowanie wszystkich analizowanych obiektów, jednakże dwa z nich poprawnie 
zaklasyfikowały aż 91,67% badanych przedsiębiorstw. Opierając się na powyż-
szym kryterium, teście istotności średnich dla wskaźników w poszczególnych po-
pulacjach oraz skuteczności, jaką osiągał model po usunięciu z niego określonej 
zmiennej, wyznaczono 19 funkcji dyskryminacyjnych, których sprawność ogólna 
mierzona na podstawie próby uczącej wyniosła 91,67%. Dla 17 z powyższych 
modeli sprawność I rodzaju (najistotniejsza ze względu na przewidywanie zagro-
żenia upadłością) wyniosła 100%. 

Analizując skuteczność modeli na podstawie próby walidacyjnej, dla wszyst-
kich funkcji otrzymano sprawność ogólną na poziomie wyższym niż można uzy-
skać podczas losowej klasyfikacji podmiotów. Dla dwóch modeli otrzymano jed-
nakże sprawność I stopnia na poziomie 50%, co jest wynikiem niezadowalającym, 
równoważnym przypadkowemu przydzielaniu jednostek. Największą sprawność 
ogólną (na poziomie 83,33%) osiągnął pięciowskaźnikowy model M12. Co naj-
ważniejsze, umożliwił on poprawną klasyfikację wszystkich podmiotów, co do 
których w ciągu ostatnich 18 miesięcy została ogłoszona upadłość. Skuteczność 
tego modelu na dwa lata przed upadłością wyniosła 75%. Niestety, znacznemu 
pogorszeniu w stosunku do prognozy na rok wstecz, uległa poprawność klasyfi-
kacji dla grupy bankrutów, która spadła do poziomu 66,67%; tym samym jednak 
wzrosła liczba poprawnych klasyfikacji dla podmiotów istniejących. 

Powyższe rozważania oraz fakt, iż średnia poprawność klasyfikacji przed-
siębiorstw pochodzących z grupy uczącej, obliczona na podstawie wszystkich 
26 wskaźników na rok przed upadłością wyniosła blisko 80% dla przedsiębiorstw 
upadłych i nieco ponad 50% dla podmiotów istniejących, skłaniają do wyciągnię-
cia następujących wniosków:

1) na podstawie wysokiej poprawności klasyfikacji bankrutów na rok 
przed upadłością (wynoszącej 100% dla otrzymanej funkcji dyskryminacyj-
nej oraz 78,85% na podstawie wartości wskaźników finansowych) oraz niskiej 
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skuteczności tych przewidywań dla podmiotów istniejących, można podejrzewać, 
że duży wpływ na wyniki miał kryzys, który w latach 2010-2012 dotknął branżę 
budowlaną; efektem ogólnego kryzysu mogło być pogorszenie wyników finanso-
wych podmiotów, które mimo iż do końca okresu objętego analizą zachowały wy-
płacalność, to w badanym roku mogły przechodzić trudności finansowe i model 
zaklasyfikował je do grupy podmiotów zagrożonych bankructwem;

2) wyższa sprawność II rodzaju w przypadku prognozy na 2 lata przed upadło-
ścią wskazuje również na powiązania ze wspomnianym kryzysem; wobec błędnie 
zaklasyfikowanych bankrutów upadłość została ogłoszona w pierwszej połowie 
2012 r., natomiast wykorzystane dane finansowe pochodziły z roku 2009, kiedy to 
załamanie w branży budowlanej nie było jeszcze wyraźnie widoczne. 

Na niską skuteczność modeli mają więc znaczny wpływ czynniki zewnętrz-
ne, które nie znalazły odbicia w sprawozdaniach jednostek. Nie bez znaczenia 
pozostaje również fakt, iż podmioty, a zwłaszcza te, które przechodzą trudności, 
niechętnie publikują swoje wyniki finansowe. Próba badawcza była więc stanow-
czo zbyt mała, aby posłużyć do konstrukcji wysokiej jakości modelu. W związ-
ku z tym otrzymane wyniki obarczone są dużym ryzykiem błędu, a w przypadku 
sprawności I lub II rodzaju błędna klasyfikacja dokonana wobec jednego tylko 
podmiotu pogarsza sprawność danego typu o około 17%, natomiast sprawność 
ogólną o około 8%.
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The methodology of building a model of bankruptcy prediction  
based on the example of the construction sector

Summary. The aim of the study is to create efficient discriminant model that can predict bank-
ruptcy of construction companies. The study was conducted on 24 firms from the construction sec-
tor, financial data were for the period 2010-2011, and 26 financial ratios were taken into account. 
The highest efficiency in total (on the level of 83,33%) reached M12 model. The research results 
allow to make the conclusion, taking into account high efficiency in classifying bankrupts and low 
efficiency in classifying non-bankrupts, that financial crisis from last years had a strong influence 
on the firms’ performance and on the study results as well. Important factor could also be that firms, 
especially with financial problems, are unwilling to publish their financial data.

Key words: discriminant analysis, bankruptcy, construction sector
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Filtracja procesów  
a parametry współzależności procesów  

na przykładzie modelowania inflacji w Polsce

Streszczenie. Celem przeprowadzonego badania jest wykorzystanie wybranych filtrów do mo-
delowania zjawisk makroekonomicznych. W artykule przedstawiono własności i charakterystyki 
filtrów Hodricka–Prescotta, Baxter–Kinga, Butherworda oraz Christiano–Fitzgeralda. Została po-
stawiona hipoteza badawcza, że rodzaj wybranego filtru nie wpływa istotnie na wyniki otrzymanych 
modeli oraz własności procesów resztowych. Porównanie dotyczy wartości ocen parametrów struk-
turalnych oraz testów związanych z procesem resztowym. 

Słowa kluczowe: modelowanie zgodne, inflacja, filtr Hodricka–Prescotta, Baxter–Kinga, Bu-
therworda oraz Christiano–Fitzgeralda 

Wstęp

Bardzo często procesy ekonomiczne poddawane są różnego rodzaju prze-
kształceniom i transformacjom. W głównej mierze ma to na celu eliminację 
pewnych własności z badanych procesów lub ich wzmocnienie. Do najczęściej 
wykorzystywanych przekształceń w modelowaniu zjawisk makroekonomicznych 
należy logarytmowanie, które pozwala na budowę modeli multiplikatywnych. 
Równie często spotykaną transformacją procesów ekonomicznych jest wyzna-
czanie pierwszych różnic, stosowane w przypadku procesów zintegrowanych, 



Paweł Kufel186

czyli występowania pierwiastków jednostkowych w procesach. W sytuacji da-
nych o częstotliwości większej niż roczna – dane o charakterze kwartalnym lub 
miesięcznym bywa również konieczne wyeliminowanie sezonowych pierwiast-
ków jednostkowych poprzez różnicowanie sezonowe. 

Szeroką grupę transformacji rzeczywistych procesów ekonomicznych stano-
wi filtrowanie. W ekonometrii znanych jest bardzo wiele filtrów zarówno w dzie-
dzinie czasu, jak i częstości. Najbardziej powszechnie wykorzystywane są filtry 
Hodricka–Prescotta, Baxter–Kinga, Butherworda oraz Christiano–Fitzgeralda. 
Należy również mieć na uwadze, iż wyznaczanie pierwszych różnic jest także 
swoistym filtrem o określonych własnościach. 

Bardzo często badacze wykorzystują pewien filtr o określonych parametrach, 
wspierając się przy tym własnym doświadczeniem, doświadczeniem innych bada-
czy, studiami literaturowymi. Artykuł ma na celu porównanie wybranych metod 
filtracji składnika długookresowego i ich wpływu na parametry współzależności 
zjawisk ekonomicznych. Dysponując szeroką gamą różnych filtrów, należy posta-
wić następujące pytania badawcze: 

1. Czy wykorzystanie różnych filtrów do filtracji procesów wpływa na uzyski-
wane oceny parametrów strukturalnych estymowanych modeli? 

2. Czy wykorzystywane w modelowaniu zjawisk ekonomicznych filtry, 
z uwagi na różne podejście (chociażby w kwestii dziedziny – czasu lub częstości), 
charakter, a co za tym idzie funkcje transferowe, wpływają istotnie na wyniki 
przeprowadzonych badań?

Na podstawie tych pytań stawiana jest następująca hipoteza badawcza:
Wykorzystanie wybranych filtrów dolnoprzepustowych nie wpływa istotnie 

na uzyskiwane oceny parametrów strukturalnych i własności składnika losowego.

Ta hipoteza zostanie zweryfikowana na podstawie wyników przeprowadzo-
nego badania. Wykorzystując ideę dynamicznego modelowania zgodnego, zosta-
ły oszacowane modele inflacji dla Polski w okresie od stycznia 2000 do lipca 
2011 r., które będą się charakteryzować identycznym zestawem procesów wyko-
rzystanych w modelowaniu, o tej samej postaci funkcyjnej modelu, o wspólnej 
strukturze trendowo-autoregresyjnej, a różnica będzie występować jedynie przy 
wykorzystaniu wybranych filtrów i parametrów do filtracji procesów wykorzysta-
nych w badaniu. Następnie zostaną porównane wartości ocen parametrów struk-
turalnych oraz własności procesów resztowych. 
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1. Wykorzystane metody badawcze

1.1. Koncepcja dynamicznego modelowania zgodnego

Idea modelowania zgodnego została przedstawiona w pracy Z. Zielińskiego 
i L. Talagi1. Szczegółowe opracowania można również znaleźć w pracach Z. Zie-
lińskiego2, T. Kufla (2002)3 i P. Kufla4. 

Idea zgodności powstała na gruncie analizy spektralnej i rozpatrywania funkcji 
gęstości procesów na osi częstości, a nie na osi czasu. Model traktuje się jako zgodny, 
gdy obie strony równania (modelu) są zgodne w sensie przedstawienia spektralnego 
(częstościowego). Model jest zgodny, gdy są zgodne jego harmoniczne struktury, co 
oznacza, że funkcja gęstości spektralnej procesu objaśnianego jest równa lub równole-
gła w osi częstości łącznej funkcji gęstości procesów objaśnianych oraz procesu resz-
towego. Punktem wyjścia modelowania zgodnego jest fakt, iż model, w którym wy-
korzystuje się zmienne będące wyłącznie białymi szumami, jest zawsze zgodny, tzn. 

 
1, 2, ,0 1 2 ... ,

t t t k ty x x k x tε α α ε α ε α ε ε= + + + + +  (1)

gdzie 
1, 2, ,

, , ,..., ,
t t t k ty x x x tε ε ε ε ε  są procesami o własnościach białego szumu. W kon-

cepcji modelowania zgodnego zakłada się przedstawienie rzeczywistego procesu 
w postaci trendowo-sezonowo-autoregresyjnej. 

1.2. Wybrane metody filtracji

Filtr Hoddricka–Prescota zaprezentowany przez Hodricka i Prescotta5 jest fil-
trem dolnoprzepustowym, działającym w dziedzinie częstości. Filtr ten dekompo-
nuje proces na dwa składniki – krótko- i długookresowy: 

 yt = gt + ct

dla t = 1, 2,…,T, gdzie yt jest dekomponowanym procesem, gt – składnikiem dłu-
gookresowym (trendowym), a ct – składnikiem krótkookresowym (cyklicznym). 

1 Z. Zieliński, L. Talaga, Analiza spektralna w modelowaniu ekonometrycznym, PWN, War-
szawa 1986. 

2 Z. Zieliński, Zgodne, liniowe, dynamiczne modele ekonometryczne pierwszego, drugiego, trze-
ciego i czwartego rodzaju, „Acta Universitatis Nicolai Copernici. Ekonomia” 1990, nr 15, s. 43-80.  

3 T. Kufel, Postulat zgodności w dynamicznych modelach ekonometrycznych, Wyd. UMK, To-
ruń 2002. 

4 P. Kufel, Zgodny dynamiczy model ekonometryczny jako predyktor zależności nieliniowych, 
 TNOiK, Toruń 2013. 

5 R.J. Hodrick, E.C. Prescott, Postwar U.S. Business Cycles: An Empirical Investigation, „Jo-
urnal of Money Credit and Banking” 1997, t. 29, nr 1, s. 1-16. 
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Dekompozycja odbywa się poprzez estymację składnika długookresowego gt, mi-
nimalizując następującą funkcję: 

 
( )22

1 1 2
1 3

min ( ) ( ) ( ) ,
T T

t t t t t t
t t

y g g g g gλ − − −
= =

 
− + − − − 

 
∑ ∑

 
gdzie λ jest parametrem wygładzania. Sugerowana przez autorów filtra wartość 
parametru wygładzania uzależniona jest od częstotliwości danych i dla danych 
kwartalnych wynosi λ = 1600, a dla danych miesięcznych λ = 14 400. Istnieje 
zależność między wartością parametru λ a kątem odcięcia ω: 

 ( )2

1
4 cos( )

λ
ω

=
⋅

,
 

gdzie 2
m

ω π
= , a m jest liczbą obserwacji w próbie. Można łatwo obliczyć wartość 

parametru λ dla zadanego kąta odcięcia lub filtrowanej długości cyklu. Dodat-
kowo należy wskazać, iż filtr HP nie wprowadza przesunięcia w fazie oraz jest 
filtrem symetrycznym. 

Filtr Buttherwotha określany jest za pomocą dwóch parametrów – kąta odcię-
cia oraz rzędu wielomianu wygładzania. W przypadku gdy rząd wielomianu jest 
równy 2, wówczas filtr Butterwortha w wersji zaproponowanej w pracy Pollocka6 
jest identyczny z filtrem Hodricka–Prescotta. Wyższe stopnie wielomianu prowa-
dzą do uzyskiwania funkcji wzmocnienia bliskich funkcji wzmocnienia dla filtru 
idealnego, szczególnie dla środkowych obserwacji. Ostatnie obserwacje w próbie 
cechuje pewne odchylenie do funkcji transferowej. 

Przedstawione filtry określone są w dziedzinie częstości. Filtr Baxter–Kinga 
określony jest w dziedzinie czasu z parametrem opóźnień i wyprzedzeń k. Filtra-
cja procesu za pomocą tego filtru powoduje ucięcie próby o 2k obserwacji – k na 
początku próby i k na końcu. Z tego powodu filtr ten nie może być wykorzystany 
do porównania w przeprowadzonym badaniu. 

Kolejny filtr wykorzystywany w ekonometrii został zaproponowany przez 
Christiano i Fitzgeralda7. Charakteryzuje się on brakiem symetryczności oraz 
powoduje przesunięcie w fazie. Dodatkowo występuje możliwość wzmacniania 
wysokich częstotliwości. 

Rysunek 1 przedstawia funkcje wzmocnienia dla filtrów: idealnego, Hodric-
ka–Prescotta, Buttherwortha, Baxter–Kinga, Christiano–Fitzgeralda oraz różni-
cowego. 

6 D.S.G. Pollock, Trend estimation and de-trending via rational square-wave filters, „Journal of 
Econometrics” 2000, nr 99, s. 317-334. 

7 L. Christiano, T.J. Fitzgerald, The bandpass filter, „International Economic Review” 2003, 
nr 44(2), s. 435-465. 
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Przykłady zastosowania oraz wnioski z badań dotyczących filtrów omawia-
ją w swoich pracach8: Bergman, Gächter, Riedl, Ritzberger-Grünwald, Inklaar, 
De Haan, Eickmeier, Breitung, Estrella, Stock, Watson, Zarnowitz, Ozyildirim. 

2. Przebieg i wyniki badania

W badaniu wykorzystano makroekonomiczne dane empiryczne dla Polski, 
obejmujące okres od stycznia 2000 do lipca 2011 r. (139 obserwacji). Zmienną 

8 M.U. Bergman, How similar are European business cycles?, w: Growth and Cycle in the Euro-
zone,  red. G.L. Mazzi, G. Savio, Basingstoke, Hampshire, UK: Palgrave MacMillan 2007; M. Gäch-
ter, A. Riedl, D. Ritzberger-Grünwald, Business Cycle Synchronization in the Euro Area and the Im-
pact of the Financial Crisis, „Monetary Policy and The Economy” 2012, Q2/12, s. 33-60; R. Inklaar, 
J. De Haan, Is there really a European business cycle? A comment, „Oxford Economic Review” 2001, 
nr 53 , s. 215-220; S. Eickmeier, J. Breitung, How Synchronized are New EU Member States with the 
Euro Area? Evidence from a Structural Factor Model, „Journal of Comparative Economics” 2006, 
t. 34, nr 3, s. 538-563; A. Estrella, Extracting Business Cycle Fluctuations: What Do Time Series Filters 
Really Do?, Staff Report No. 289, Federal Reserve Bank of New York, 2007; J.H. Stock, M.W. Watson, 
Understanding changes in international business cycle dynamics, „Journal of the European Economic 
Association” 2005, nr 3(5), s. 966-1006; V. Zarnowitz, A. Ozyildirim, Time Series Decomposition and 
Measurement of Business Cycles, Trends and Growth Cycles, NBER Working Paper 8736, 2002. 

Rys. 1. Funkcje wzmocnienia wybranych filtrów
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objaśnianą modelu jest inflacja (INFL), jako wskaźnik cen towarów i usług kon-
sumpcyjnych, zmiennymi objaśniającymi natomiast są: 

– stopa bezrobocia rejestrowanego (BEZR), 
– ceny transakcyjne importu (IMPP), 
– podaż pieniądza M1 (M1), 
– przeciętne miesięczne nominalne wynagrodzenie brutto w sektorze przed-

siębiorstw (WNG).
Wszystkie zmienne zostały oczyszczone za pomocą procedury X-12-ARIMA, 

a następnie wszystkie procesy zostały przefiltrowane z zależności o okresach 4, 
6 i 10 lat. Dla filtru Hodricka–Prescota oznacza to wykorzystanie parametru wy-
gładzania odpowiednio λ = {133000, 17300, 3400}, natomiast w przypadku filtru 
Buttherwortha wykorzystane zostały parametry (ω, n) = {(3o, 4), (5o, 4), (7, 5o, 4)}. 

Rzeczywiste procesy wraz z przedstawionymi składnikami trendowymi dla 
przefiltrowanych procesów dla poszczególnych zjawisk ekonomicznych oraz 
składniki cykliczne przedstawione są na rysunkach 2-6. 

Po oszacowaniu poszczególnych modeli, które różniły się wykorzystanym 
filtrem, a zestaw zmiennych był identyczny dla wszystkich modeli, została prze-
prowadzona eliminacja a posteriori dla poziomu istotności α = 5%. Oceny para-
metrów strukturalnych dla poszczególnych modeli empirycznych zostały przed-
stawione w tabeli 1. Ponadto przedstawiono następujące własności procesów 
resztowych poszczególnych modeli: przez Se zostały oznaczone wartości błędu 
standardowego reszt, pWhite oznacza wartość empirycznego poziomu istotności dla 
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Rys. 2. Inflacja wraz ze składnikiem trendowym oraz cyklicznym
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Rys. 3. Stopa bezrobocia wraz ze składnikiem trendowym oraz cyklicznym
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Rys. 4. Ceny transakcyjne importu wraz ze składnikiem trendowym oraz cyklicznym

testu White’a, pLB12 jest wartością empirycznego poziomu istotności testu Ljiun-
ga–Boxa dla opóźnienia do 12 rzędu, natomiast pADF oznacza poziom empirycznej 
istotności dla testu ADF, którego hipoteza zerowa mówi o występowaniu pier-
wiastka jednostkowego. 
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Rys. 6. Podaż pieniądza wraz ze składnikiem trendowym oraz cyklicznym
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Tabela 1. Wartości ocen parametrów modeli oraz wartości p wybranych testów

BW10 BW6 BW HP10 HP6 HP4 diff
const 0,0030 –0,0183 0,0091 0,0055 0,0020 –0,0020 –0,0215
INFLt–1 1,1944 1,1982 1,0951 1,2152 1,1599 1,1287 0,3887
INFLt–2 –0,2546 –0,2635 –0,2687 –0,2622 –0,2479 –0,3070
INFLt–12 –0,2578
INFLt–13 0,1978
BEZRt 0,3362 0,3460 0,3274 0,1811
BEZRt–1 –0,3075 –0,3256 –0,1596 –0,3206
BEZRt–4 –0,4636 –0,3792
BEZRt–5 0,2819
IMPPt 0,0157 0,0170 0,0170 0,0170 0,0144 0,0102 0,0161
IMPPt–1 0,0115
IMPPt–5 0,0108 0,0103
IMPPt–9 0,0110 0,0120
IMPPt–11 0,0102 0,0104 0,0101
WNGt–1 0,0023
WNGt–2 –0,0012
M1t ∙ 10–4 0,149 0,159 0,141 0,161 0,118
Se 0,3337 0,3323 0,3062 0,3352 0,3261 0,3212 0,351216
pWhite 0,0825 0,1062 0,2679 0,2257 0,33772 0,4466 0,06172
pLB12 0,161 0,135 0,922 0,085 0,354 0,62 0,694
pADF 0,0256 0,02977 <0,0001 0,0174 0,014 0,0041 0,0103

Wnioski z przeprowadzonego badania

Przeprowadzone badanie pozwoliło na weryfikację postawionej hipotezy ba-
dawczej, która nie została odrzucona – rodzaj wykorzystanego filtru nie wpływa 
istotnie na wartości ocen parametrów. Zauważalna różnica występuje dla modelu 
po zastosowaniu filtru różnicowego. Różni się on od pozostałych w kontekście 
istotności parametrów strukturalnych zmiennych, które pozostały w modelu. Dla 
wszystkich modeli wartości błędu standardowego reszt są zbliżone. Na pozio-
mie istotności α = 5% dla wszystkich modeli brak jest podstaw do odrzucenia 
hipotezy zerowej dla testu White’a, co oznacza brak heteroskedatyczności proce-
sów resztowych. Podobne wnioski uzyskuje się w przypadku testu Lijunga–Boxa 
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badającego autokorelacje do 12 rzędu – nie ma podstaw do odrzucenia hipotezy 
zerowej, czyli nie występuje istotna autokorelacja procesu resztowego do rzędu 
12. Test pierwiastka jednostkowego testu ADF wskazuje, że na poziomie α = 5% 
procesy resztowe nie są zintegrowane. Powyższe testy stwierdzają odpowiednie 
własności procesów resztowych, które można uznać za białe szumy. 

Przeprowadzone badanie pozwoliło na weryfikację postawionej hipotezy ba-
dawczej i nie ma podstaw do jej odrzucenia. Nie występują istotne różnice między 
własnościami modeli, oszacowanymi dla zmiennych, które zostały przefiltrowane 
za pomocą filtrów Hodricka–Prescota oraz Buttherwortha dla różnych parame-
trów. Wystąpiły pewne różnice (w ocenach parametrów strukturalnych) w sto-
sunku do filtru różnicowego, jednakże i tutaj własności procesu resztowego są 
odpowiednie. Może to wynikać z odpowiedniego doboru zmiennych objaśniaja-
cych do modelu, ich prawidłowego przefiltrowania lub z własności modelowania 
zgodnego, które zapewnia procesy resztowe o własnościach białego szumu. 

Przeprowadzone badanie nie wyczerpuje badanego tematu, weryfikacja posta-
wionej hipotezy badawczej powinna zostać przeprowadzona również na większej 
liczbie danych empirycznych oraz dla danych symulacyjnych. 
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Process filtration and model parameters as based  
on modeling inflation in Poland

Summary. The purpose of the present research is an analysis of chosen filters for modeling 
macroeconomical phenomena. In this article properties and characteristics of Hodrick–Prescott, 
Baxter–King, Butherword and Christiano–Fitzgerald filters are presented. The following research 
hypothesis is verified: different filters do not influence on results of estimated models and their 
properties of residual processes. The analysis is based on values of estimated parameters of models 
and properties of residual processes.

Key words: congruent modelling, inflation, Hodrick–Prescott filter, Baxter–King filter, Buther-
word filter, Christiano–Fitzgerald filter





Zeszyty Naukowe 
Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu 

Nr 7(45)/2014

Tadeusz Kufel, Marcin Błażejowski, Paweł Kufel
Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu

Obszary modelowania niefinansowych danych 
transakcyjnych (tickowych)

Streszczenie. W artykule zostały przedstawione obszary modelowania niefinansowych danych 
transakcyjnych (tickowych). Niefinansowe dane transakcyjne dotyczące danych sprzedażowych – 
paragonowych – wykorzystywane są w analizie koszykowej. Analiza czasów trwania obsługi klien-
ta, czyli obsługi transakcji, a także przerw w obsłudze klienta, pozwala na optymalizację pracy ka-
nałów obsługi klientów. Analiza cen transakcyjnych sprzedaży nieruchomości i pojazdów pozwala 
na ocenę roli poszczególnych cech nieruchomości (pojazdów) i wyznaczanie cen ofertowych. Nor-
mowanie danych transakcyjnych poprzez agregowanie do danych o jednakowych jednostkach czasu 
(dane minutowe, godzinowe, dobowe, tygodniowe) pozwala na ocenę natężenia zjawiska w czasie, 
co umożliwia ocenę cykliczności zjawisk. 

Słowa kluczowe: dane transakcyjne, dane tickowe, analiza koszykowa, analiza cen transakcyj-
nych, analiza czasów trwania, agregacja danych

Wstęp

Celem artykułu jest przedstawienie obszarów badawczych statystyczno-eko-
nometrycznego modelowania niefinansowych danych transakcyjnych (ticko-
wych).

Dane o ultrawysokiej częstotliwości obserwowania definiowane są jako peł-
ne rekordy transakcyjne wraz z towarzyszącymi im charakterystykami (moment 
realizacji, składniki i wartość transakcji). Przykładami danych są pełne rekordy 
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transakcyjne wraz z towarzyszącymi im charakterystykami, dotyczącymi infor-
macji sprzedażowych. Kojarzone są one z transakcjami zakupu i sprzedaży akcji 
na giełdach papierów wartościowych1. 

Niefinansowe dane transakcyjne, o cechach danych tickowych, dotyczą reje-
stracji danych sprzedażowych – paragonowych (np. w supermarketach), faktur 
sprzedaży, danych rejestrujących operacje bankomatowe, a także danych dotyczą-
cych transakcji sprzedaży nieruchomości i pojazdów. 

1. Modelowanie danych transakcyjnych – paragonowych 
Analiza koszykowa

Dane transakcyjne – paragonowe, to baza rekordów zawierająca zbiór da-
nych sprzedażowych, zrealizowanych przez poszczególnych klientów. Dane 
sprzedażowe – paragonowe – dla pojedynczego paragonu obejmują informacje 
o momencie sprzedaży (data, godzinna, minuta i sekunda), nazwie towaru (kod 
towaru), ilości sprzedaży (rodzaj jednostki ilości: liczba sztuk lub waga produk-
tu), cenie jednostkowej, wartości sprzedaży, udziale podatku VAT. Baza danych 
paragonowych jest podstawą wykonania analizy koszykowej. „Celem analizy ko-
szykowej jest wykrywanie zależności ukrytych w bazach danych i przedstawie-
nie ich w postaci prostych reguł. Reguły te mogą dotyczyć na przykład zwycza-
jów zakupowych klientów lub prawidłowości w korzystaniu z usług wybranego 
typu. Otrzymane reguły noszą nazwę reguł asocjacyjnych”2. Analiza koszykowa 
najczęściej dotyczy analizy danych transakcyjnych pochodzących z supermarke-
tów3. Odkrywanie reguł zakupu produktów w supermarkecie, czyli zachowania 
się konsumentów, w tym ich reakcji na promocje czy bonusy, jest także celem 

1 Por. R.F. Engle, The Econometrics of Ultra-High Frequency Data, „Econometrica” 2000, 
Econometric Society, t. 68(1), s. 1-22; T.G. Anderson, T. Bollerslev, F.X. Diebold, P. Labys, Mode-
ling and Forecasting Realized Volatility, „Econometrica” 2003, t. 71, nr 2, s. 579-625; M. Sokalska, 
Modelowanie zmienności stóp zwrotu danych finansowych o wysokiej częstotliwości, Dynamiczne 
Modele Ekonometryczne, Wyd. UMK, Toruń 2005, s. 137-142.

2 A. Pasztyła, Analiza koszykowa danych transakcyjnych – cele i metody, „Systemy IT” 2005, 
s. 51-54, www.statsoft.pl/pdf/artykuly/basket.pdf [12.08.2013].

3 Zob. A. Pasztyła, Analiza koszykowa...; A. Pasztyła, Przykład badania wzorców zachowań 
klientów za pomocą analizy koszykowej, StatSoft Polska Sp. z o.o., Kraków 2005, s. 55-66; M. Ku-
kliński, M. Śniegocka-Łusiewicz, Miary asocjacji w analizie koszykowej – przykład empiryczny, 
„Acta Universitatis Nicolai Copernicum, Ekonomia”, zeszyt specjalny Dynamiczne modele ekono-
metryczne, Toruń 2009, s. 307-316; M. Kukliński, Studium porównawcze wybranych algorytmów 
analizy koszykowej, w: Taksonomia 18. Klasyfikacja i analiza danych – teoria i zastosowania, red. 
K. Jajuga, M. Walesiak, Wyd. UE we Wrocławiu, Wrocław 2011, s. 603-611.



Obszary modelowania niefinansowych danych transakcyjnych (tickowych) 199

analizy koszykowej4. Opis metod analizy koszykowej, najczęściej sprowadzają-
cy się do wyznaczania reguł asocjacji na bazie milionowych zbiorów rekordów, 
został przedstawiony w pracach Larose’a5. Analiza koszykowa jest dzisiaj już 
samodzielnym obszarem badawczym. 

Badanie preferencji zakupowych klientów dotyczy dwóch obszarów badaw-
czych. Pierwszy obszar to odpowiedź na pytanie, co klienci wkładają do koszyka 
w sklepie, czyli analiza struktury zakupów. Drugi obszar badawczy analizy koszy-
kowej pozwala uzyskać reguły zakupów typu „jeśli klient kupuje piwo i kupuje 
kabanosy, to często kupi musztardę”, co umożliwia np. zoptymalizowanie układu 
towarów w sklepie, a także organizowanie akcji promocyjnych i bonusowych.

2. Modelowanie czasów trwania transakcji

Cechą danych tickowych jest rejestracja momentu realizacji transakcji oraz 
innych składników tej transakcji. W wielu bazach transakcyjnych rejestrowany 
jest moment rozpoczęcia i zakończenia transakcji, z dokładnością co do sekundy. 
Dotyczy to między innymi transakcji obsługi klienta przy kasie w supermarketach 
czy transakcji wypłat w bankomatach. Analiza czasów trwania transakcji pozwa-
la na ocenę płynności obsługi klienta oraz czasów przerw pomiędzy kolejnymi 
transakcjami. Wyszukiwanie okresów z brakiem przerw pomiędzy transakcjami 
jest identyfikowane jako okresy o wzmożonych zakupach przez klientów, co po-
zwala na właściwe ustalenie liczby kanałów obsługi klienta. 

W pracy Błażejowskiego6 przedstawiono szerokie analizy czasów trwania 
operacji bankomatowych, a właściwie czasów trwania odstępów pomiędzy trans-
akcjami, co pozwoliło odpowiedzieć na pytanie: kiedy występują okresy natęże-
nia wypłat i tworzenia się kolejek w obsłudze klienta. Wykorzystanie baz danych 
transakcyjnych z kilkuletniego okresu pozwala ocenić złożoność występowania 
okresów natężenia operacji. 

4 F. Hansen, Consumer Choice Behavior. A Cognitive Theory, The Free Press, New York 1972; 
L. Rudnicki, Zachowania konsumentów na rynku, PWE, Warszawa 2000. 

5 D.T. Larose, Odkrywanie wiedzy z danych. Wprowadzenie do eksploracji danych, WN PWN, 
Warszawa 2006; idem, Metody i modele eksploracji danych, WN PWN, Warszawa 2008.

6 M. Błażejowski, Symulacyjna ocena mocy testu Dickeya na stacjonarność procesów o wyso-
kiej częstotliwości obserwowania – przykłady dla danych godzinowych, „Roczniki Naukowe, Seria 
B – Nauki Ekonomiczne i Informatyka”, nr 1-2, Wyd. Uczelniane WSIiE TWP, Olsztyn 2010.
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3. Modelowanie cen transakcyjnych

Kolejnym przykładem danych tickowych są transakcje sprzedaży nierucho-
mości i pojazdów. Cechy transakcji zakupu nieruchomości to: moment zakupu, 
wartość transakcji wraz cechami charakterystycznymi nieruchomości, np. prze-
znaczenie (mieszkaniowe, usługowe, produkcyjne), wielkość (m.kw.), powierzch-
nia działki, położenie itp. Podobne cechy transakcji można wskazać przy zakupie 
pojazdów, to jest: cena, marka pojazdu, rok produkcji, typ silnika, pojemność sil-
nika, przeznaczenie (osobowy/ciężarowy) itp. 

Modelowanie cen nieruchomości lub pojazdów ma na celu wyznaczenie ceny 
oczekiwanej ze względu na szeroki zestaw cech charakteryzujących nabywaną 
nieruchomość lub samochód, która mogłaby być ceną ofertową7. Modelowanie 
danych o zrealizowanych transakcjach pozwala na ocenę roli charakterystycz-
nych cech nieruchomości, takich jak: lokalizacja (dzielnica), piętro, garaż itp.8 lub 
przy sprzedaży samochodów cech takich jak: rocznik, przebieg czy marka. 

Modelowanie ceny nieruchomości mieszkalnej w zależności od powierzch-
ni lokalu mieszkalnego można wykonać, testując postać analityczną liniową lub 
kwadratową, zakładając, że wraz ze wzrostem powierzchni mieszkania cena jed-
nostkowa ulega zmniejszeniu. 

Powyższy typ analizy cen nieruchomości można także wykonać na bazie 
zrealizowanych transakcji zakupu/sprzedaży samochodów, a wyznaczone przez 
modele ceny można wykorzystać do oceny wartości pojazdu dla celów ubezpie-
czeniowych. 

4. Agregowanie danych transakcyjnych

Kolejną sferą wykorzystania danych tickowych jest analiza natężenia zjawi-
ska w czasie. Cechy charakterystyczne danych tickowych to:

‒ precyzyjnie określony moment realizacji (data, godzina, minuta, sekunda),
‒ różne odstępy czasu pomiędzy kolejnymi transakcjami. 
Druga cecha – różne odstępy czasu pomiędzy kolejnymi transakcjami – po-

woduje, że analiza natężenia zjawiska w jednej jednostce czasu jest możliwa po 
agregowaniu transakcji odbywających się w danej jednostce czasu. 

7  T. Kotrasiński, Dane transakcyjne i ofertowe w analizie rynku i wycenie nieruchomości,  
Realexperts Sp. z o.o., Warszawa 2011, www.realexperts.pl [12.08.2013].

8 Por. K. Kiczek, Wpływ atrybutów nieruchomości na cenę rynkowa nieruchomości mieszka-
niowych w Płocku, praca magisterska, promotor: T. Kufel, Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu, 
Toruń 2011. 
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Dane tikowe dla cechy typu „ilość” mają charakter strumienia, co powoduje, 
że sumujemy ilości transakcji. Dla kategorii ceny jednostkowej – zmiennej mo-
mentów – należy określić metodę agregacji, to jest wyboru: pierwszej czy ostat-
niej ceny transakcji w okresie agregacji albo ceny średniej ważonej z transakcji 
w okresie agregacji. 

Agregacja, czyli normowanie natężenia zjawiska na jednakową jednostkę 
czasu, odbywa się najczęściej na następujące okresy:

‒ minutowe,
‒ 5-, 10- lub 15-minutowe,
‒ półgodzinne,
‒ godzinne,
‒ dobowe,
‒ tygodniowe.

4.1. Modelowanie złożenia cykliczności 

Ekonometryczne modelowanie natężenia zjawiska w czasie dla danych o wy-
sokiej częstotliwości przedstawiono w pracy Kufla9. Bardzo ważnym elementem 
w modelowaniu natężenia zjawiska jest modelowanie złożenia cykliczności ka-
lendarzowych, które dla danych godzinowych lub krótszych okresów (1-, 5-, 10-, 
15- lub 30-minutowych) umożliwia wyznaczenie złożenia cykliczności: dobowej, 
tygodniowej, miesięcznej oraz rocznej. We wspomnianej pracy przedstawiono 
też szerokie zestawy metod wyznaczania amplitud cykliczności zjawisk o stałych 
i zmiennych amplitudach wraz z ilustracją dla danych dziennych, dotyczących 
sprzedaży detalicznej w supermarkecie, operacji wypłat i wpłat bankowych oraz 
dla danych godzinowych procesów wypłat bankomatowych. 

Największą użyteczność posiadają ekonometryczne modele wykorzystujące 
zestawy zmiennych zero-jedynkowych. Dla szacowania cykli rocznych dla da-
nych godzinowych, dziennych czy tygodniowych preferowane jest wykorzysta-
nie składowych harmonicznych o długich okresach, to jest 12-, 6-, 4-, 3-, a także 
2-miesięcznym10. Pozostałe cykle o krótszych okresach można modelować za po-
mocą zestawów zmiennych zero-jedynkowych.

Powyższe modele opisu natężenia zjawiska dla danych o wysokiej częstotli-
wości obserwowania mogą być podstawą prognozowania powyższych zjawisk, 

 9 T. Kufel, Ekonometryczna analiza cykliczności procesów o wysokiej częstotliwości obserwo-
wania. WN Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2010.

10 Por. T. Kufel, Składowe harmoniczne w modelowaniu cykliczności zjawisk ekonomicznych 
dla danych o wysokiej częstotliwości, w: Prognozowanie w zarządzaniu firmą, red. P. Dittmann, 
J. Szanduła, Wyd. AE we Wrocławiu, Wrocław 2008, s. 87-97.
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a także budowy scenariuszy akcji promocyjnych (upustów cenowych) dla grupy 
asortymentów w supermarketach11.

4.2. Modelowanie efektów kalendarzowych 

Modelowanie efektów kalendarzowych związane jest z poszukiwaniem pra-
widłowości obserwowanych w procesach gospodarczych, a związanych z wystę-
powaniem nietypowych układów kalendarzowych, np. długich weekendów czy 
ruchomych dni wolnych lub świątecznych. Te nietypowe układy kalendarzowe 
skutkują zmianami w typowych zachowaniach klientów. Na przykład zakup pie-
czywa na długie weekendy zdeterminowany jest liczbą dni wolnych, momentem 
rozpoczęcia (np. środa, czwartek czy piątek), w tym także wstrzymaniem pracy 
hipermarketów (13 dni świątecznych w roku bez handlu), co skutkuje zmiennym 
popytem – trudnym do prognozowania12. 

Kolejnym obszarem badawczym w modelowaniu efektów kalendarzowych 
jest analiza nieterminowych spłat należności za faktury w firmach. Najczęściej 
nieterminowe spłaty należności mają charakter krótkoterminowego opóźnienia 
(kilkudniowego) wynikającego z przypadania spłaty należności na piątek, sobotę 
lub niedzielę, co skutkuje wzrostem wpłat w poniedziałki i wtorki, ale opóźnienie 
spłaty może uleć wydłużeniu, ponieważ kumuluje się z innymi ważnymi przy-
czynami spłaty zobowiązań w firmie dłużnika, takimi jak: wpłata do ZUS, wpłata 
należności za VAT, podatku dochodowego czy wypłata wynagrodzeń. Wymienio-
ne powyżej efekty kalendarzowe powodujące nieterminowe spłaty należności są 
możliwe do ekonometrycznego modelowania za pomocą zestawów zmiennych 
zero-jedynkowych, a zarazem do ich prognozowania. Oszacowane efekty kalen-
darzowe można interpretować jako efekt poniedziałku (zawsze dodatni), efekt 
VAT, ZUS czy wypłaty wynagrodzeń (zawsze ujemny) w spłacie należności ba-
danego kontrahenta, które korygują oczekiwaną kwotę spłaty wyliczoną przez 
system finansowo-księgowy w firmie. 

Wysoka zmienność wartości średniej procesów niefinansowych ujawnia się 
w modelowaniu występowaniem zmienności wariancji procesu resztowego (he-
teroskadastycznością reszt), którą można modelować za pomocą modeli klasy 
GARCH, co przedstawiono w pracy Kufla13. 

11 Por. M. Błażejowski, Ekonometryczne modelowanie popytu konsumpcyjnego na podstawie 
danych dziennych, WN Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2009. 

12 Por. T. Kufel, Dane dzienne w modelowaniu ekonometrycznym (przykład empiryczny), 
w: Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych, red. A. Zeliaś, 
Wyd. AE w Krakowie, Kraków 1998, s. 141-156. 

13 T. Kufel, Ekonometryczna analiza...
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Testowanie występowania pierwiastka jednostkowego dla danych o wysokiej 
częstotliwości (godzinowych, dobowych, tygodniowych i innych), czyli dla cykli 
składających się z okresów równych d = 5, 6, 7, 24, 48, 52, 365 przedstawiono 
w pracach Dickeya14 oraz Błażejowskiego15. 

Podsumowanie

Przedstawione obszary modelowania niefinansowych danych transakcyjnych 
(tickowych) dotyczą: 

‒ analizy struktury zakupów, w tym analizy koszykowej, na podstawie da-
nych transakcyjnych z supermarketów (sprzedaży detalicznej i hurtowej),

‒ analizy czasów trwania obsługi klienta, a także przerw w obsłudze klienta, 
co pozwala na optymalizację pracy kanałów obsługi klientów, 

‒ analizy cen transakcyjnych sprzedaży nieruchomości i pojazdów, co pozwa-
la na ocenę roli poszczególnych cech nieruchomości (pojazdów) i wyznaczanie 
cen ofertowych, 

‒ normowania danych transakcyjnych poprzez ich agregowanie do danych 
o jednakowych jednostkach czasu (dane minutowe, godzinowe, dobowe, tygo-
dniowe), co pozwala na ocenę natężenia zjawiska w czasie i umożliwia ocenę 
złożoności cykliczności zjawisk poprzez wyznaczanie cykli: dobowych, tygo-
dniowych, miesięcznych i rocznych,

‒ budowy scenariuszy akcji promocyjnych (upustów cenowych) dla sprzeda-
ży detalicznej w supermarketach,

‒ analizy efektów kalendarzowych w sprzedaży towarów i usług, w szczególno-
ści efektów tzw. długich weekendów, wpływających na wielkość i strukturę zakupów,

‒ danych transakcyjnych zawartych na fakturach sprzedaży (m.in. termin spłaty 
należności) i pozwalają oszacować efekty nieterminowych spłat należności, tzw. 
efekt kumulacji wpłat w poniedziałki, efekt spadku spłat należności za towary wy-
nikający z terminów wpłat należności do ZUS, za podatek dochodowy czy VAT. 

Niefinansowe dane transakcyjne, jako dane o najwyższej szczegółowości re-
jestracji zdarzeń gospodarczych, umożliwiają tworzenie kolejnych obszarów ba-
dawczych zjawisk ekonomicznych. 

14 D. Dickey, Stationarity Testing in High-Frequency Seasonal Time Series, w: SAS Global 
Forum 2009, Statistics and Data Analysis, s. 233-244. Paper 235-2009.

15 M. Błażejowski, Symulacyjna ocena mocy testu Dickeya na stacjonarność procesów o wy-
sokiej częstotliwości obserwowania – przykłady dla danych godzinowych, „Roczniki Naukowe, Se-
ria B – Nauki Ekonomiczne i Informatyka”, nr 1-2, Wyd. Uczelniane WSIiE TWP, Olsztyn 2010; 
M. Błażejowski, Symulacyjna ocena mocy testu Dickeya na stacjonarność procesów o wysokiej 
częstotliwości obserwowania, „Zeszyty Naukowe WSB we Wrocławiu” 2011, nr 20.



Tadeusz Kufel, Marcin Błażejowski, Paweł Kufel204

Literatura

Anderson T.G., Bollerslev T., Diebold F.X., Labys P. , Modeling and Forecasting Realized Volatility, 
„Econometrica” 2003, t. 71, nr 2.

Błażejowski M., Ekonometryczne modelowanie popytu konsumpcyjnego na podstawie danych 
dziennych, WN Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2009. 

Błażejowski M., Symulacyjna ocena mocy testu Dickeya na stacjonarność procesów o wysokiej 
częstotliwości obserwowania – przykłady dla danych godzinowych, „Roczniki Naukowe, Seria 
B – Nauki ekonomiczne i Informatyka”, nr 1-2, Wyd. Uczelniane WSIiE TWP, Olsztyn 2010.

Błażejowski M., Wykorzystanie danych tickowych jako narzędzia oceny skuteczności obsługi kon-
sumentów, w: Osiągnięcia i perspektywy modelowania i prognozowania zjawisk społeczno-go-
spodarczych, red. B. Pawełek, Wyd. UE w Krakowie, Kraków 2011. 

Błażejowski M., Symulacyjna ocena mocy testu Dickeya na stacjonarność procesów o wysokiej 
częstotliwości obserwowania, „Zeszyty Naukowe WSB we Wrocławiu” 2011, nr 20.

Dickey D., Stationarity Testing in High-Frequency Seasonal Time Series, w: SAS Global Forum 
2009, Statistics and Data Analysis, paper 235-2009.

Engle, R.F., The Econometrics of Ultra-High Frequency Data, „Econometrica”, Econometric So-
ciety 2000, t. 68(1).

Hansen F., Consumer Choice Behavior. A Cognitive Theory, The Free Press, New York 1972.
Kiczek K., Wpływ atrybutów nieruchomości na cenę rynkowa nieruchomości mieszkaniowych w Płoc-

ku, praca magisterska, promotor: T. Kufel, Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu, Toruń 2011. 
Kotrasiński T., Dane transakcyjne i ofertowe w analizie rynku i wycenie nieruchomości, Realexperts 

Sp. z o.o., Warszawa 2011, www.realexperts.pl [12.08.2013]. 
Kufel T., Dane dzienne w modelowaniu ekonometrycznym (przykład empiryczny), w: Przestrzen-

no-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych, red. A. Zeliaś, Wyd. AE 
w Krakowie, Kraków 1998. 

Kufel T., Składowe harmoniczne w modelowaniu cykliczności zjawisk ekonomicznych dla danych 
o wysokiej częstotliwości, w: Prognozowanie w zarządzaniu firmą, red. P. Dittmann, J. Szandu-
ła, Wyd. AE we Wrocławiu, Wrocław 2008.

Kufel T., Ekonometryczna analiza cykliczności procesów o wysokiej częstotliwości obserwowania, 
WN Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2010.

Kukliński M., Studium porównawcze wybranych algorytmów analizy koszykowej, w: Taksonomia 
18. Klasyfikacja i analiza danych – teoria i zastosowania, red. K. Jajuga, M. Walesiak, Wyd. 
UE we Wrocławiu, Wrocław 2011. 

Kukliński M., Śniegocka-Łusiewicz M., Miary asocjacji w analizie koszykowej – przykład empi-
ryczny, „Acta Universitatis Nicolai Copernicum, Ekonomia”, zeszyt specjalny Dynamiczne 
modele ekonometryczne, Toruń 2009. 

Larose D.T., Metody i modele eksploracji danych, WN PWN, Warszawa 2008.
Larose D.T., Odkrywanie wiedzy z danych. Wprowadzenie do eksploracji danych, WN PWN, War-

szawa 2006.
Pasztyła A., Analiza koszykowa danych transakcyjnych – cele i metody, „Systemy IT” 2005, www.

statsoft.pl/pdf/artykuly/basket.pdf [12.08.2013].
Pasztyła A., Przykład badania wzorców zachowań klientów za pomocą analizy koszykowej, StatSoft 

Polska Sp. z o.o., Kraków 2005. 
Rudnicki L., Zachowania konsumentów na rynku, PWE, Warszawa 2000. 
Sokalska M., Modelowanie zmienności stóp zwrotu danych finansowych o wysokiej częstotliwości, 

Dynamiczne Modele Ekonometryczne, Wyd. UMK, Toruń 2005.



Obszary modelowania niefinansowych danych transakcyjnych (tickowych) 205

Śniegocka-Łuniewska M., Analiza koszykowa w badaniu cykliczności reguł asocjacji w handlu de-
talicznym, w: Taksonomia 18. Klasyfikacja i analiza danych – teoria i zastosowania, red. K. Ja-
juga, M. Walesiak, Wyd. UE we Wrocławiu, Wrocław 2011. 

Modelling nonfinancial transaction (tick) date

Summary. In a paper we present the areas of possible analysis of non financial transaction 
(tick) data. Non financial transaction data mostly concern sales data – single receipt records which 
can be used in affinity analysis. Duration analysis of customer service time (transaction time) and 
also breaks in customer service let optimize the work of customer service channels. Analysis of 
transaction prices on real estate and car markets enables to assess the role (weight) of particular real 
estate (car) price and to estimate bid prices. Normalising transaction data by aggregating to time-
series (minute, hourly, daily, weekly) enables to assess the intensity of these phenomena in time and 
to estimate  their cycles.

Key words: transaction data, tick data, affinity analysis, duration analysis, aggregation data
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Funkcje nadmiaru i hazardu jako narzędzia 
w analizie ryzyka zagrożenia powodziowego  

na Dolnym Śląsku 

Streszczenie. W artykule przedstawiono zastosowanie funkcji oczekiwanego nadmiaru oraz 
funkcji hazardu w analizie ryzyka zagrożenia hydrologicznego. W początkowej części szczegółowo 
opisane są teoretyczne i empiryczne postacie funkcji oczekiwanego nadmiaru i hazardu, a następ-
nie przedstawiono wykresy teoretycznych funkcji nadmiaru i hazardu dla uogólnionych rozkładów 
Pareto. Końcowa część artykułu zawiera wykresy empirycznych funkcji oczekiwanego nadmiaru 
i hazardu wykonane dla dziennych stanów wód na rzece Nysa Kłodzka wraz z porównaniem ich 
z wykresami teoretycznymi dla rozkładów Pareto oraz wnioskami końcowymi.   

Słowa kluczowe: uogólnione rozkłady Pareto, dzienny stan wody, funkcja oczekiwanego nad-
miaru, funkcja hazardu

Wstęp 

Wartości ekstremalne różnych charakterystyk od wielu lat są w kręgu zainte-
resowań badaczy i ekspertów z wielu dziedzin. Zainteresowanie tymi wartościami 
wynika z faktu, iż są one bezpośrednim powodem występowania wielu nieko-
rzystnych zjawisk w różnych dziedzinach. 

Artykuł poświęcony jest analizie wartości ekstremalnych w dziedzinie hydro-
logii. Ekstremalne wartości w tej dziedzinie są głównym powodem katastroficz-
nych zjawisk, jakimi są podtopienia i powodzie występujące na wielu obszarach 
Polski. W opracowaniu ograniczono się do obszaru Dolnego Śląska. Praca jest 
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jedną z cyklu opracowań poświęconych analizie ryzyka zagrożenia powodzio-
wego na Dolnym Śląsku. Skupiono się w niej na diagnostycznych narzędziach 
graficznych, stanowiących wsparcie analizy wartości ekstremalnych. Dokładnie 
przedstawiono zastosowanie funkcji nadmiaru i hazardu (ang. excess and hazard 
functions) w analizie rozkładów wartości ekstremalnych w hydrologii. 

Zastosowanie wymienionych funkcji przedstawimy na dziennych danych do-
tyczących stanów wód na wybranej rzece na Dolnym Śląsku. Dane pochodzą z In-
stytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Warszawie. 

1. Podstawowe pojęcia i oznaczenia 

Wprowadzimy teraz podstawowe pojęcia, które będą wykorzystywane 
w opracowaniu. Na początku oznaczymy przez F dystrybuantę, a przez f funk-
cję gęstości prawdopodobieństwa dla ciągu zmiennych losowych o identycz-
nych rozkładach, czyli o wspólnej dystrybuancie F, oznaczonego jako X1, ..., Xn. 
Rzeczywista wartość dystrybuanty zmiennej losowej X jest określona wzorem  
F(x) = P{X ≤ x}. Wartość oczekiwaną i wariancję zmiennej losowej X oznaczono 
standardowo przez E (X) i V (X). 

Jedną z metod wyselekcjonowania górnych ekstremalnych wartości ze zbioru 
danych x1,..., xn jest wybranie spośród obserwacji tych, których wartość przekra-
cza pewien ustalony wysoki próg, który oznaczymy przez u. Przez yj oznaczymy 
te wartości xi, które spełniają nierówność xi > u i określać je będziemy przekro-
czeniami progu u. Wartości yj – u zdefiniujemy jako nadmiary ponad progiem u. 

Jako ω (F) oznaczony zostanie prawy końcowy punkt dystrybuanty F definio-
wany wzorem ω (F) = sup{x: F(x) < 1}. Mówimy, że próg jest progiem wysokim, 
jeżeli u jest bliskie ω (F). Z kolei przez α (F) oznaczony zostanie lewy punkt koń-
cowy dystrybuanty F, określony wzorem α (F) = inf{x: F(x) > 0}1. 

Inną metodą selekcji stosowaną w teorii wartości ekstremalnych jest wybranie 
wartości maksymalnych z określonej liczby zbiorów danych. W ten sposób otrzy-
mamy n maksymalnych wartości wybranych spośród zbiorów m-elementowych, 
które oznaczymy jako:

 { },1 ,max , ..., , 1, ...,i i i mz x x i n= = . (1)

Otrzymane w wyniku tej selekcji wartości zi są realizacjami zmiennej losowej 
określonej wzorem:

 Mm = max{x1, ..., xm}. (2)
1 Por. M.R. Thomas, Statistical Analysis of Extreme Value with Applications to Insurance, Fi-

nance, Hydrology and Other Fields, Birkhauser, Berlin  2007.
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2. Funkcja nadmiaru 

Funkcje średniej i mediany nadmiaru są ważnymi narzędziami w analizie war-
tości ekstremalnych z diagnostycznego punktu widzenia, ponieważ funkcje nadmia-
ru na przykład dla funkcji dystrybuant uogólnionych rozkładów Pareto są liniami 
prostymi. Wykorzystując te funkcje do danych empirycznych, otrzymujemy kolej-
ną użyteczną technikę wizualizacji rozkładów dla danych empirycznych. W dalszej 
części rozdziału przedstawimy szczegółowo poszczególne rodzaje funkcji nadmiaru.

2.1. Dystrybuanty nadmiaru

Wprowadzone w poprzednim rozdziale pojęcie nadmiarów ponad progiem 
u oznaczymy jako '

i iy y u= − i są one wariantem przekroczeń yi. Zauważmy, że 
nadmiary są przekroczeniami przesuniętymi w lewo o wartość progu u. Dystry-
buantą nadmiaru przy wartości u jest funkcja dana wzorem

 ( ) [ ] ( ) ( )( ) ( ) , 0
1 ( )

u u F x u F uF x F x u x
F u

+ −
= + = ≥

−
, (3)

gdzie F [u] jest dystrybuantą przekroczenia. Zauważmy, że funkcja  F [u] jest z lewej 
strony ograniczona przez 0. 

Dystrybuanta nadmiaru F (u) może być wprowadzona w postaci dystrybuanty 
warunkowej. Jeżeli X jest zmienną losową z dystrybuantą F, to wtedy

 ( )( ) ( )uF x P X u X u= − >  (4)

jest warunkową dystrybuantą zmiennej losowej X – u pod warunkiem, że X > u.

Dystrybuanta nadmiaru F (u) jest alternatywnie nazywana jako dystrybuanta 
pozostałego życia w wieku u, gdzie F (u) (x) jest prawdopodobieństwem, że pozo-
stały czas życia jest mniejszy lub równy x pod warunkiem przeżycia do wieku u.

W tym rozdziale będziemy szczególnie zainteresowani funkcjonalnymi pa-
rametrami dystrybuanty nadmiaru F [u] jako funkcji w punkcie u. Dla przykładu, 
funkcja oczekiwanego nadmiaru opisuje oczekiwany pozostały czas życia pod 
warunkiem dożycia wieku u.

2.2. Funkcja oczekiwanego nadmiaru

Funkcja oczekiwanego nadmiaru eF dystrybuanty F (odpowiednio zmiennej 
losowej X) jest dana przez warunkową wartość oczekiwaną zmiennej X – u pod 
warunkiem X > u. W związku z tym mamy
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 ( ) ( )( ) ( ), ( )u
Fe u E X u X u xdF x u Fω= − > = <∫ .

 
(5) 

Oczywiste jest, że eF (u) jest dystrybuantą oczekiwanego nadmiaru przy u. Funk-
cja oczekiwanego nadmiaru eF jest również nazywana funkcją oczekiwanego po-
zostałego życia2. Zauważmy w tym miejscu, że

 ( )( )
,

( ) / ,F Fe u e u
µ σ

σ µ σ= −  (6)

gdzie μ i σ są parametrami odpowiednio położenia i skali.

W połączeniu z wizualizacją danych, jesteśmy wyraźnie zainteresowani dys-
trybuantami, dla których funkcja średniego nadmiaru jest linią prostą. Wiadomo, 
że dystrybuanty uogólnionych rozkładów Pareto spełniają ten warunek3.

My również rozpatrujemy dystrybuanty odwrotnego rozkładu Weibulla opi-
sane wzorem ogólnym

 ( )2, ( ) 1 exp , 0G x x xα
α

−= − − > ,

z parametrem α > 0. Na uwagę zasługuje fakt, że 2, 1 0G W− =  jest dystrybuantą 
rozkładu wykładniczego na dodatniej części osi odciętych. 

Poniżej przedstawiamy listę funkcji oczekiwanego nadmiaru dla dystrybuant 
uogólnionych rozkładów Pareto oraz dla dystrybuant odwrotnego rozkładu Wei-
bulla.

Exponential (GP0): 
0
( ) 1,We u =  u > 1,

Pareto (GP1), α >1: 
1,

( ) / ( 1),We u u
α

α= −  u > 1,

Beta (GP2), α <0: 
2,

( ) / ( 1),We u u
α

α= −  –1 ≤ u ≤ 1, (7)

GP: 
01( ) dla
0 1 / ,1W

uue u
uγ

γ
γγ

<+
=  < < −− 

 jeśli 
0 1,

0.
γ

γ
≤ <
<

Odwrotny rozkład Weibulla, α < 0: ( )
2,

1 1( ) 1 ( )Ge u u O u
α

α αα − += +


, gdzie 
O (uα) oznacza wyrażenie, którego wartość nie przekracza wartości bezwzględnej 
z wyrażenia uα pomnożonego przez pewną stałą4.

Widzimy, że funkcja oczekiwanego nadmiaru
, ,We

γ µ σ
ma parametr nachylenia  

β1 = γ/(1 – γ) i wyraz wolny β0 = (1 – γμ)/(1 – γ), dlatego nachylenie funkcji ocze-
kiwanego nadmiaru dla dystrybuant uogólnionych rozkładów Preto Wγ,μ,σ wzrasta 

2 Por. R. Hogg, S. Klugman, Loss Distributions, Wiley, New York 1984.
3 Por. B. Bobee, F. Ashkar, The Gamma Family and Derived Distributions Applied in Hydrolo-

gy, Water Resources Publications, Littleton 1991.
4 Ibidem.
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wraz ze wzrostem parametru γ. Na wykresie 1 przedstawione są funkcje oczeki-
wanego nadmiaru uogólnionych rozkładów Pareto dla trzech wybranych wartości 
parametru γ.

Jeśli dystrybuanta nadmiaru F (s) jest zbliżona do dystrybuanty uogólnionych 
rozkładów Pareto W, to z (5) wynika, że eF(u), u ≥ s jest zbliżona do odpowiedniej 
linii prostej określonej przez W. Funkcje oczekiwanego nadmiaru nie istnieją dla 
dystrybuant Pareto z parametrem kształtu α ≤ 15.

Zauważmy, że

 

( ) ( )( )
{ }

( ) , ( ).
0F

E X u I X u
e u u F

P X
ω

− >
= <

>

Następnie otrzymujemy

 ( ) ( )( ) ( )( )( ) ( ) 1 ( ) ,E X u I X u I u X x u dF x F x dx
∞

− > = < − = −∫ ∫  (8)

gdzie drugie równanie może być zweryfikowane, zapisując

 
( ) ( ) , ,x u I u y I y x dy x u− = ≤ < ≥∫

5 Por. M. R. Thomas, op. cit.
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Wykres 1. Funkcje oczekiwanego nadmiaru uogólnionych rozkładów Pareto dla parametrów  
γ = –0,5, 0, 0,5 

Ź r ó d ł o: opracowanie własne.



Łukasz Kuźmiński212

i zmieniając porządek całkowania zgodnie z twierdzeniem Fubiniego6. Stąd funk-
cję oczekiwanego nadmiaru możemy zapisać jako 

 
( )1 ( )

( ) , ( ).
1 ( )

u
F

F x dx
e u u F

F u
ω

∞

−
= <

−

∫
 (9)

Wartość oczekiwana dana wzorem

 { }( ) ( )max , 0 1 ( )
u

E X u F x dx
∞

− = −∫   (10)

jest nazywana „ogonem prawdopodobieństw”.

2.3. Funkcje oczekiwanego nadmiaru dla próby 

W tym podrozdziale przedstawimy funkcję oczekiwanego nadmiaru dla da-
nych empirycznych, czyli inaczej mówiąc funkcję oczekiwanego nadmiaru dla 
próby losowej.

Przez eF oznaczymy ponownie funkcję oczekiwanego nadmiaru dystrybuanty 
F. Podstawiając w próbie dystrybuantę F̂n opartą na x1, ..., xn, otrzymujemy przez 

 
( )ˆ 1: :

( ) ( )
( ) ( ) ,

n

i ii n
n n n nF

ii n

x u I x u
e u e u x u x

I x u
≤

≤

− >
= = < <

>
∑

∑
 (11)

estymator funkcji eF. Zauważmy, że en(u)  jest średnią wartością nadmiarów po-
nad próg u w próbie n-elementowej. 

Funkcje oczekiwanego nadmiaru dla prób będą jednym z naszych podstawo-
wych narzędzi służących do weryfikacji prawdziwości hipotezy o zgodności roz-
kładu z próby z uogólnionym rozkładem Pareto w górnym ogonie rozkładu.

Możliwość zastosowania tego podejścia jest potwierdzona przez związek 
z odwrotną funkcją hazardu w połączeniu z warunkiem von Mises, co przedsta-
wione zostanie w dalszej części tego rozdziału. 

2.4. Funkcje hazardu

Funkcja hazardu hF dystrybuanty F z funkcją gęstości prawdopodobieństwa 
f dana jest wzorem

 ( ) ( ) / (1 ( )), ( ).Fh t f t F t t Fω= − <  (12)
6 Por. I. Bronsztejn, K. Siemiendiajew, G. Musiol, H. Muhling, Nowoczesne kompendium ma-

tematyki, WN PWN, Warszawa 2009.
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Zauważmy, że hF jest pochodną dystrybuanty funkcji hazardu, która opisana 
jest wzorem

 ( )( ) log 1 ( ) , ( ).FH t F t t Fω= − − <  (13)

Wartość hF (t) jest również nazywana współczynnikiem hazardu lub współ-
czynnikiem śmiertelności w wieku t. To jest prawostronna pochodna wzięta w ze-
rze dystrybuanty pozostałego życia F(t) w wieku t. Mamy

 F(t)(x) ≈ hF (t) x (14)

dla małych x. Przypominamy, że F(t)(x) jest prawdopodobieństwem, iż pozostały 
czas życia jest mniejszy niż chwila x wziętego przeżycia w wieku t. Dlatego przyj-
mujemy interpretację, że współczynnik śmiertelności jest w przybliżeniu równy 
prawdopodobieństwu, iż pozostały czas życia jest mniejszy niż 1, pod warunkiem 
dożycia wieku t. Sprawdzamy, że 

 ( )( )
,

( ) / / ,F Fh t h t
µ σ

µ σ σ= −  (15) 

gdzie μ i σ oznaczają odpowiednio parametry położenia i skali7.

Poniżej przedstawiamy funkcje hazardu dla dystrybuant uogólnionych rozkła-
dów Pareto oraz odwrotnych dystrybuant rozkładu Weibulla i Gumbela.

Exponential (GP0): 
0
( ) 1,Wh t =  t > 0,

Pareto (GP1), α >1: 
1, ( ) / ,Wh t tα α=  t > 0, (16)

Beta (GP2), α <0: 
2,

( ) / ,Wh t t
α

α=  –1 ≤ t ≤ 0.

Z uwzględnieniem parametryzacji γ możemy trzy powyższe funkcje hazardu za-
pisać w postaci jednego wzoru 

GP: 1( )
1Wh t

tγ γ
=

+
 dla 

0 ,
0 1/ ,

t
t γ

<
 < <

 jeśli 
0 ,

0.
γ

γ
≤
<

Odwrotny rozkład Weibulla, α < 0: 
2,

(1 )( ) ,Gh t t
α

αα − +=


 t > 0.

Odwrotny rozkład Gumbela: 
0
( ) .t

Gh t e=


Wykresy funkcji hazardu dla uogólnionych rozkładów Pareto dla trzech wybra-
nych wartości parametru γ przestawimy na wykresie 2.

Funkcja hazardu odwrotnej dystrybuanty rozkładu Weibulla 2,G α
  jest rosną-

cą linią prostą, jeżeli α = –2. Przypomnijmy również, że 2, 2G −
  jest dystrybuantą 

7 R. Hogg, S. Klugman, op. cit.
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rozkładu Rayleigha8. Co więcej, można łatwo sprawdzić, że odwrotnymi dystry-
buantami rozkładu Gumbela 0, ,G µ σ

  są tylko te, które spełniają znane prawo Gom-
pertza zakładające, że wskaźnik śmiertelności jest opisany wzorem:
 ( ) bxh x ae= .

Stąd 0G  jest również nazywana dystrybuantą Gompertza. Ponieważ

 
( )

1 ( ) exp ( ) , ( ) ( ),
t

F
F

F t h x dx F t F
α

α ω
 

− = − < <  
 

∫  (17) 

zatem funkcja przeżycia i stąd również dystrybuanta F może być uzyskana z funk-
cji hazardu.

Funkcja hazardu i stąd funkcja przeżycia może być wyrażona przez funkcję 
oczekiwanego nadmiaru. Przemnażając obie strony równania przez 1 – F(u) i bio-
rąc pochodne, otrzymujemy

 
'1 ( )( ) , ( ) ( )
( )
F

F
F

e th t F t F
e t

α ω+
= < < . (18)

Kiedy połączymy to z (17), otrzymujemy

 
'

( )

1 ( )1 ( ) exp , ( ) ( )
( )

t
F

FF

e xF t dx F t F
e xα

α ω
 +

− = − < <  
 

∫ 9. (19)

8 R. Magiera, Modele i metody statystyki matematycznej, Oficyna Wydawnicza GiS, Wrocław 2002.
9 Por. M.R. Thomas, op. cit.

Wykres 2. Funkcje hazardu dystrybuant uogólnionych rozkładów Pareto dla γ = –1, 0 ,1.
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 Ź r ó d ło: opracowanie własne. 
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2.5. Funkcje hazardu dla próby

Funkcja hazardu dla próby określona wzorem

 ,
, :
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f t
h t t x

F t
= <
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jest estymatorem funkcji hazardu hF określonej wzorem (12), gdzie fn,b jest jądrem gę-
stości prawdopodobieństwa, a F̂n,b jest jądrem dystrybuanty. Z uwagi na ograniczone 
ramy tego opracowania, szczegóły dotyczące funkcji empirycznych fn,b i F̂n,b nie będą 
przytoczone. Można je znaleźć w pracy Thomasa10. Na uwagę zasługuje fakt, że F̂n,b 
może być zastąpiona przez funkcję dystrybuanty empirycznej F̂n określonej wzorem

 1ˆ ( ) ( )n i
i n

F x I x x
n ≤

= ≤∑ .

Jakość estymatora funkcji hazardu  hn,b(t) jest bardzo mocno uzależniona od wyboru 
odpowiedniego szerokości pasma b w funkcji jądra gęstości prawdopodobieństwa. 

Dla danych pogrupowanych w szeregi rozdzielcze, z częstością n (j) w prze-
działach [tj, tj+1), empiryczna funkcja hazardu jest definiowana przez średnie histo-
gramu. Zgodnie z tym otrzymujemy

 ( ) 1
1

( )( ) ,
( )n j j

j j i j

n jh t t t t
t t n i +

+ ≥

= ≤ <
− ∑

. (21) 

Inna wersja empirycznej funkcji hazardu może być otrzymana przez wyzna-
czenie pochodnej wygładzonej dystrybuanty empirycznej funkcji hazardu opisa-
nej wzorem log (1 – F̂n). 

3. Funkcje hazardu i oczekiwanego nadmiaru  
dla danych hydrologicznych 

3.1.  Dane hydrologiczne 

Jak zostało nadmienione we wstępie, głównym celem pracy jest przedstawie-
nie możliwości zastosowania funkcji oczekiwanego nadmiaru oraz funkcji hazar-
du, jako narzędzi diagnostycznych wspierających analizę zagrożenia powodzio-
wego. Dokładnie chcemy pokazać, że wymienione funkcje mogą być efektywnym 
narzędziem przy identyfikacji rozkładów w analizie wartości ekstremalnych na 
potrzeby hydrologii.

10 Ibidem.
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Podstawową charakterystyką badaną w tej pracy jest stan wody. Jest to wznie-
sienie zwierciadła wody w cieku ponad umowny poziom odniesienia (co nie jest 
równoznaczne z głębokością cieku). Należy rozróżnić pojęcia stan wody i poziom 
wody. Są to te same wielkości fizyczne, jednak podawane względem różnych od-
niesień. Poziomy terenu liczymy od przyjętego poziomu morza, dlatego wyso-
kość, na której znajdują się obiekty na Ziemi wyrażamy w metrach nad poziomem 
morza. W Polsce sieć wodowskazowa odniesiona jest obecnie do poziomu morza 
w Kronsztadzie w Rosji. Dla uproszczenia zapisu wzniesienie zwierciadła wody 
liczymy od ustalonego „zera” wodowskazu. Taki pomiar nazywamy stanem wody, 
w odróżnieniu od poziomów liczonych względem przyjętego zera niwelacji11.

Hydrologiczne dane empiryczne wykorzystane w opracowaniu dotyczą 
dziennych stanów wód na rzece Nysa Kłodzka obserwowanych w stacji naziem-
nej w Bystrzycy Kłodzkiej. Dane uzyskane zostały z Instytutu Meteorologii i Go-
spodarki Wodnej i pochodzą z okresu od 4 kwietnia 2009 r. do 31 grudnia 2011 r. 
Składa się na nie 1000 dziennych obserwacji. Na podstawie tych danych wykre-
ślone zostaną: funkcja oczekiwanego nadmiaru oraz funkcja hazardu. 

3.2. Funkcja oczekiwanego nadmiaru dla dziennych stanów wód

Wykorzystując wzór (11) w programie Xtremes 4.1 sporządzono wykres em-
pirycznej funkcji oczekiwanego nadmiaru na podstawie danych opisanych we 
wcześniejszym podrozdziale opracowania (wykres 3). 

11 U. Soczyńska, Hydrologia dynamiczna, WN PWN, Warszawa 1997.
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Wykres 3. Empiryczna funkcja oczekiwanego nadmiaru dla dziennych stanów wód na rzece  
Nysa Kłodzka

Ź r ó d ł o: opracowanie własne na podstawie danych z IMGW.
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Jak wcześniej wspominaliśmy, w artykule prezentujemy funkcję oczekiwane-
go nadmiaru jako narzędzie służące do identyfikacji uogólnionego rozkładu Pareto 
dla danych empirycznych. Z wykresu 1 przedstawiającego funkcje oczekiwanego 
nadmiaru dla teoretycznych uogólnionych rozkładów Pareto oraz z wykresu 3 ob-
razującego funkcję oczekiwanego nadmiaru dla badanych danych empirycznych 
widać dość wyraźnie, że funkcja na wykresie 3 jest zbliżona do wykresu funkcji 
oczekiwanego nadmiaru uogólnionego rozkładu Pareto z parametrem γ = 0 danej 
wzorem GP we wzorach. Na tej podstawie wnioskujemy, że rozkład nadmiarów 

'
i iy y u= − , opisanych w początkowej części artykułu, stanów wód na rzece Nysa 

Kłodzka najlepiej opisuje uogólniony rozkład Pareto z parametrem γ = 0 .

3.3. Funkcja hazardu dla dziennych stanów wód

W programie Xtremes 4.1 wykonano wykres empirycznej funkcji hazardu dla 
dziennych stanów wód na rzece Nysa Kłodzka (wykres 4). 
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Ź r ó d ł o: opracowanie własne na podstawie danych z IMGW.

Porównując wykonany wykres z wykresami teoretycznych funkcji hazardu 
dla uogólnionych rozkładów Pareto, przedstawionych na wykresie 2, widzimy 
również, że empiryczna funkcja hazardu z wykresu 4 najbardziej zbliżona jest 
do teoretycznej funkcji hazardu dla uogólnionego rozkładu Pareto z parametrem 
γ = 0. Jest to dla nas dodatkowe potwierdzenie wniosku wysuniętego w poprzed-
nim podrozdziale, że rozkład nadmiarów '

i iy y u= −  stanów wód na rzece Nysa 
Kłodzka najlepiej opisuje uogólniony rozkład Pareto z parametrem γ = 0.

Wykres 4. Empiryczna funkcja hazardu dla dziennych stanów wód na rzece Nysa Kłodzka
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Zakończenie

W artykule tym, stanowiącym kolejną pozycję w cyklu prac nad analizą ryzy-
ka zagrożenia hydrologicznego na Dolnym Śląsku z zastosowaniem teorii warto-
ści ekstremalnych, przedstawiona została możliwość zastosowania funkcji ocze-
kiwanego nadmiaru oraz funkcji hazardu do identyfikacji empirycznego rozkładu 
nadmiarów w analizie stanów wód. W początkowej części przedstawiono szcze-
gółowo teoretyczną i empiryczną postać funkcji oczekiwanego nadmiaru i hazar-
du. Następnie pokazano wykresy teoretycznych funkcji oczekiwanego nadmiaru 
oraz hazardu dla rodziny uogólnionych rozkładów Pareto dla wybranych wartości 
parametrów gamma.

W końcowej części pracy przedstawiono wykresy empirycznych funkcji 
oczekiwanego nadmiaru oraz funkcji hazardu dla dziennych stanów wód na rzece 
Nysa Kłodzka. Na podstawie porównania wykresów empirycznych funkcji z wy-
kresami funkcji teoretycznych dla uogólnionych rozkładów Pareto otrzymaliśmy 
wniosek, że rozkład nadmiarów '

i iy y u= −  stanów wód na rzece Nysa Kłodzka 
najlepiej opisuje uogólniony rozkład Pareto z parametrem γ = 0.

Z uwagi na prostą postać funkcji oczekiwanego nadmiaru oraz hazardu, a co 
za tym idzie łatwość w ich wykreślaniu zarówno w wersji teoretycznej, jak i em-
pirycznej, są one bardzo praktycznym narzędziem w identyfikacji rozkładów. 
Mogą być przydatnym narzędziem w analizie ryzyka zagrożenia powodziowego 
z zastosowaniem teorii wartości ekstremalnych. 
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The applications of  the excess and hazard functions  
to the risk analysis of flood threat in the Lower Silesia

Summary. In the article, the use of function of the expected excess and the hazard function in 
the analysis of hydrological hazards are presented. In the initial part of the article, the theoretical 
and empirical forms of function of the expected excess and hazard are described in details. Then the 
theoretical graph of excess and hazard for generalized Pareto distribution is presented. The final part 
of the article contains the graphs of empirical function of the expected excess and hazard, made for 
daily water levels on the Nysa Klodzka river, all of which are compared with the theoretical graphs 
for Pareto distributions, and the final conclusions.

Key words: Generalized Pareto distributions, daily water level, the expected function of ex-
cess, the hazard function
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Streszczenie. W ekonomii nie występują wielkości stałe jak w naukach przyrodniczych. Spo-
łeczna natura przedmiotu ekonomii wymaga użycia metod eksperymentalnych. Potraktowanie pro-
cesów gospodarczych jako procesów samopodobnych pozwala podjąć dyskusję z argumentacją 
szkoły austriackiej o niepowtarzalności i nieprzewidywalności zdarzeń gospodarczych. W artykule 
podjęto próbę ustalenia punktów zwrotnych w dynamice gospodarczej Niemiec. W tym celu zasto-
sowano analizę falkową (dla danych oryginalnych, danych rozmytych i danych przefiltrowanych 
filtrami Kalmana oraz Hodricka–Prescotta). Z kolei dzięki analizie widmowej wyjawiono zmia-
nę struktury harmonicznej badanych szeregów czasowych oraz zmianę ich portretów fazowych. 
W układach persystentnych (wzmacniających trendy) wyraźnie wyrażona regularność występuje 
rzadko. Procedura rozmycia szeregów czasowych oryginalnych i przefiltrowanych zwiększa wa-
riancję w obszarze niskich częstotliwości. Pozwala to na pozytywne zweryfikowanie hipotezy o wy-
stępowaniu w szeregach rozmytych tzw. długiej pamięci, niewidocznej w sygnale nierozmytym. 
Przeprowadzone badania mogą stać się punktem wyjściowym potraktowania dynamiki gospodar-
czej jako nieliniowych systemów chaotycznych.

Słowa kluczowe: filtr Hodricka–Prescotta, filtr Kalmana, zbiór rozmyty, analiza falkowa, ana-
liza spektralna, wykładnik Hursta, układ persystentny, układ antypersystentny, portret fazowy

Wstęp

W ekonomii nie istnieją stałe analogiczne do stałych fizycznych w naukach 
przyrodniczych. Niematerialna natura przedmiotu ekonomii wymusza zasto-
sowanie metod zasadniczo odmiennych od eksperymentów laboratoryjnych. 
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Reinterpretacja procesów gospodarczych jako procesów samopodobnych pozwa-
la podważyć argumentację szkoły austriackiej o niepowtarzalności i nieprzewi-
dywalności zjawisk gospodarczych. W artykule podjęta została próba ustalenia 
punktów zwrotnych zmian dynamiki gospodarczej. W tym celu wykorzystano 
analizę falkową (w odniesieniu do danych oryginalnych, danych przefiltrowanych 
filtrami Kalmana i Hodricka-Prescotta oraz danych rozmytych). Analiza spektral-
na z kolei pozwoliła wyjawić zmianę struktury cyklicznej szeregów czasowych. 
Badanie stanowi wstępny etap w weryfikacji hipotezy, że procesy dynamiki go-
spodarczej można odnieść do nieliniowych systemów chaotycznych.

Ludwig von Mises pisze: „Ekonomia nie jest – jak wciąż powtarzają niedo-
uczeni pozytywiści – zacofana, ponieważ nie posługuje się metodami «ilościowy-
mi». Ekonomia nie jest ilościowa i nie zajmuje się mierzeniem, ponieważ nie bada 
wielkości stałych. Dane statystyczne na temat zdarzeń gospodarczych są danymi 
historycznymi”1. Argument braku stałych zależności w ekonomii nie jest bezpod-
stawny. 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. Materiał empiryczny, jakim dysponują ekonomiści, ma 
charakter historyczny. Czy rejestrowane przez statystyków obserwacje są niepo-
wtarzalne i nieprzewidywalne? Czy może za pozorną zmiennością zjawisk ekono-
micznych kryją się względnie trwałe relacje i zależności? Czy następnie stopień 
zmienności/niezmienności relacji ekonomicznych poddaje się kwantyfikacji?

Ogólnie biorąc, metody analizy szeregów czasowych można podzielić na me-
tody analizy w odniesieniu do częstotliwości (ang. frequency domain) i w odnie-
sieniu do (liniowego) czasu (ang. time domain). W modelach analizy względem 
częstości szereg czasowy Xt wyrażony jest jako suma niezależnych wzajemnie 
krzywych sinus i cosinus z losowo zmieniającymi się i nieskorelowanymi ampli-
tudami Y i Z wahań o częstotliwościach fj: 

 
[ cos(2 ) sin(2 )],t j j j j

j
X Y f t Z f tµ π= + + π∑

gdzie częstości f1, f2, f3, …, różnią się o pewną stałą ∆f, a amplitudy mają zerowe 
wartości oczekiwane i wariancje σ2 (fj). Celem analizy widmowej (spektralnej) jest 
ustalenie rozkładu wariancji szeregu czasowego Xt pomiędzy wahania o różnych 
częstotliwościach. Analiza fourierowska ma poważną wadę: proces transformacji 
z dziedziny czasowej w dziedzinę częstościową wiąże się z utratą informacji. Na 
podstawie przekształcenia Fouriera nie można bowiem zidentyfikować momentu 

1 L. von Mises, Ludzkie działanie. Traktat o ekonomii (przekład W. Falkowski), Wyd. Instytutu 
Ludwiga von Misesa, Warszawa 2007, s. 48.
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zdarzenia wyraźnie umiejscowionego w szeregu czasowym. Aby zmniejszyć 
utratę informacji przy przejściu z dziedziny czasu w dziedzinę częstości szere-
gów niestacjonarnych, D. Gabor zastosował (w 1946 r.) przekształcenie Fouriera 
wykonywane na kolejnych fragmentach szeregu czasowego „wycinanych” przez 
przesuwające się okno o określonej długości2. Procedura ta zakłada apriorycz-
ny wybór szerokości przesuwającego się okna, które nie ulega zmianie wraz ze 
zmianą częstotliwości. Tymczasem wiele procesów dynamicznych wymaga bar-
dziej elastycznego podejścia w doborze szerokości przesuwającego się okna. Taka 
zmienność okna pozwoliłaby z większą precyzją ustalić rozwój zjawiska wzglę-
dem czasu i względem częstotliwości. 

Analiza falkowa to dalsza modyfikacja opisanej techniki okienkowania z wy-
korzystaniem zmiennego rozmiaru przesuwającego się okna. Analiza ta dopuszcza 
szersze okna dla niskich częstości i węższe okna dla częstości wysokich. Zauwa-
żyć należy, że analiza falkowa nie zawiera czasowo-częstościowych odniesień, 
lecz raczej odniesienia względem skali czasu. Falki wąskie są przesuwane w cza-
sie o niewielki krok, tak aby pokryć całą oś czasu przy danej skali czasowej, falki 
szersze natomiast przesuwane są w czasie z większym krokiem3.

Jeżeli falka podstawowa dla ustalonej skali m ma postać:

 2
0 ( ) 2 (2 ),

m
m

m t tψ ψ
− −=

to stąd 0 ( 2 ),m
mn m t nψ ψ= −

co oznacza, że falki Ψmn przesuwane są w czasie z krokiem 2m na poziomie skali 
m. Kolejne potęgi dwójki wyznaczają próbkowanie na osi skali. Zatem jeżeli czę-
stotliwość widma falki podstawowej wynosi ω0, to widmo falki n-tej będzie mia-
ło częstotliwość ω0/2m. Analiza falkowa jest w istocie analizą częstotliwościową, 
polegającą na iteracyjnym procesie dwukanałowej (dolno- i górnoprzepustowej) 
filtracji sygnału na kanale dolnoprzepustowym. Sygnał uzyskany w wyniku zasto-
sowania filtru dolnoprzepustowego jest poddawany (po dwukrotnym zmniejsze-
niu jego liczebności) ponownej filtracji dolno- i górnoprzepustowej. Każdorazo-
we dwukrotne zmniejszenie mocy zbioru próbek uzasadnione jest zmniejszaniem 
częstotliwości sygnału: uzyskiwany w wyniku filtracji sygnał ma w przybliżeniu 
dwukrotnie mniejsze pasmo częstotliwości niż sygnał poddany procedurze filtracji.

Odporność sygnałów cyfrowych na przypadkowe zakłócenia, łatwość ich ge-
nerowania oraz względna prostota obróbki leżą u podstaw rosnącej powszechności 
zastosowania cyfrowych systemów przesyłania informacji (np. w telekomunika-
cji). Sytuację, gdy cyfrowy przekaz może (przy spełnieniu określonych warunków) 

2 O doborze optymalnej długości okna zob. G.S. Maddala, Ekonometria, red. nauk. przekładu 
M. Gruszczyński, WN PWN, Warszawa 2006, s. 456.

3 Zob. J.T. Białasiewicz, Falki i aproksymacje, WNT, Warszawa 2000, s. 67-72.
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z powodzeniem imitować rzeczywistość, przewidział Bertrand Russell, kiedy 
w 1916 r. pisał: „Świat, w którym każdy ruch składałby się z ciągu małych skoń-
czonych drgnień, byłby empirycznie nieodróżnialny od świata, w którym ruch był-
by ciągły”4. W wyniku kolejnych iteracji analizowany oryginalny dyskretny sygnał 
S rozszczepiamy na niepoddawaną dalszej filtracji składową wysokoczęstotliwo-
ściową, zwaną detalem (Dj) oraz składową niskoczęstotliwościową, zwaną aprok-
symacją (Aj). Aproksymacja Aj ulega w kolejnym kroku dalszej dekompozycji na 
detal Dj+1 i aproksymację Aj+1 itd., przy czym okres próbkowania w czasie 2j jest dla 
każdego poziomu rozdzielczości inny i wyraża zmianę skali sygnału. Zmniejszenie 
skali oznacza dodanie nowych obserwacji (w połowie okresu próbkowania), zwięk-
szenie zaś – usunięcie części (ściśle – połowy co drugiej obserwacji) próbek.

Drzewo dekompozycji falkowej sygnału S można przedstawić następująco:

Rys. 1. Drzewo dekompozycji falkowej sygnału5

Ź r ó d ł o: opracowanie własne na podstawie J.T. Białasiewicz, Falki i aproksymacje, op. cit., s. 72.

Liczba poziomów dekompozycji jest nieograniczona, jednak wybieramy 
taką, która pozwoli zrealizować założony cel czy hipotezę badawczą z określo-
ną dokładnością (prawdopodobieństwem popełnienia błędu). Detale zawierają 
przeważnie wysokoczęstotliwościowy szum, aproksymacje zaś mniej szumu niż 
sygnał oryginalny. Pełna informacja o sygnale dana jest w wielorozdzielczej jego 
reprezentacji, składającej się ze wszystkich detali oraz aproksymacji najniższego 
poziomu rozdzielczości.

Ważną zaletą analizy falkowej jest jej zdolność do wykrywania nieciągłości 
w analizowanym ciągu obserwacji, niewykrywalnych za pomocą innych instru-
mentów analizy sygnałów i niewidocznych gołym okiem. Transformata Fouriera 
nie pozwala na wykrycie pojedynczego zdarzenia w analizowanym szeregu czaso-
wym. W sytuacji zmiany długookresowej struktury częstościowej sygnału, identy-
fikacja momentu skokowej (nieciągłej) zmiany dynamiki gospodarczej może mieć 

4 B. Russell, Wstęp do filozofii matematyki,  Wyd.  Fundacja Aletheia, Warszawa 2003, s. 184.
5 S=A1+D1=A2+D2+D1=A3+D3+D2+D1.

S

A1

A2

A3

D1

D2

D3
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kapitalne znaczenie w prognozowaniu, polityce gospodarczej, wyborze strategii 
przedsiębiorstwa itp. Nagła zmiana częstości jest najwyraźniej zaznaczona przez 
„igły” w ciągach współczynników detali dwóch najwyższych poziomów (detale D1 
i D2), w których duża rozdzielczość łączy się z wąskim widmem częstotliwościo-
wym i dużą częstotliwością środkową. Falka tego typu jest silnie związana ze skła-
dową wysokoczęstościową i jest praktycznie niezależna od pozostałych obserwacji.

Filtr matematyczny F to operator transformacji (przetwarzania) danego (wej-
ściowego sygnału) szeregu czasowego {yt} w inny (wyjściowy sygnał) szereg 
czasowy {zt}. Transformacja taka nosi nazwę filtracji6: { } { }t ty F z→ → .

W zasadzie wszelkie przekształcenia szeregów czasowych związane z ich 
(szeregów) analizą, prognozowaniem, modelowaniem, sterowaniem itp. można 
potraktować jako filtrację. Filtry cyfrowe znajdują zastosowanie m.in. w ekono-
mii do wygładzania szeregów czasowych, usuwania niepożądanych wahań (sezo-
nowych, przypadkowych, wysoko- lub niskoczęstościowych itp.), prognozowa-
nia i modelowania procesów ekonomicznych.

Szeroki spektr filtrów można podzielić według rozmaitych kryteriów: celu 
(analiza i wygładzanie, prognozowanie), działania (dolnoprzepustowe, górno-
przepustowe i wszechprzepustowe, pasmowoprzepustowe i pasmowozaporowe), 
konstrukcji (liniowe i nieliniowe, symetryczne i asymetryczne, rekursywne i nie-
rekursywne, niezmienne w czasie, adaptacyjne) i in. Do oceny filtrów można za-
stosować w obszarze czasu funkcję autokorelacji (ACF) lub autokorelacji cząst-
kowej (PACF). W obszarze częstotliwości natomiast – funkcję transformacji lub 
funkcję odpowiedzi częstotliwościowej7.

W celu uzyskania stacjonarności statystycznej (wolnozmienności) szeregów 
ekonomicznych można zastosować procedurę wstępnego wybielania danych. Po-
lega ona na wykorzystaniu funkcji przynależności, określającej na elementach 
szeregu czasowego czasowouporządkowany zbiór rozmyty8:

6 Zob. H. Rinne, K.Specht, Zeitreihen. Statistische Modellierung, Schätzung und Prognose, 
Verlag Franz Vahlen, München 2002, s. 108-122.

7 Zob. ibidem, s. 109; T. P. Zieliński, Cyfrowe przetwarzanie sygnałów. Od teorii do zastoso-
wań, WKiŁ, Warszawa 2007, s. 276; D. Stranneby, Cyfrowe przetwarzanie sygnałów. Metody, algo-
rytmy, zastosowania, Wyd. BTC, Warszawa 2004, s. 132; Z Wośko,  Czy filtry liniowe są przydatny-
mi narzędziami badania koniunktury? Analiza spektralna na przykładzie ankietowych wskaźników 
koniunktury, s. 4, www.ae.katowice.pl/images/user/File/katedra_ekonomii/ [23.05.2013].

8  S. Chanas, Wybrane problemy badań operacyjnych z rozmytymi parametrami, Wrocław 1988; 
E. Czongała, W. Pedrycz, Elementy i metody teorii zbiorów rozmytych, PWN, Warszawa 1985; K. Jaju-
ga, Zbiory rozmyte w zagadnieniu klasyfikacji, „Przegląd Statystyczny” 1984, nr 3/4, s. 11-24; J. Kac-
przyk, Wieloetapowe podejmowanie decyzji w warunkach rozmytości, PWN, Warszawa – Łódź 1983; 
J. Kacprzyk, Zbiory rozmyte w analizie systemowej, PWN, Warszawa 1986, s. 26-29, 74-77, 276-287, 
492-499; J. Kacprzyk, M. Fedrizzi, Fuzzy Regression Analysis, Omnitech/Physica, Warszawa – Hei-
delberg 1991; C. Ponsard, Rozmyte przestrzenie ekonomiczne, w: Ekonomiczna analiza przestrzenna, 
red. C. Ponsard, Wyd. AE, Poznań 1992, s. 285-314; J. Wołoszyn, Grafy rozmyte i możliwości ich wy-
korzystania w ekonomii, Wyd. AE, Kraków 1990; W. Ostasiewicz, Zastosowanie zbiorów rozmytych 



Wiesław Łuczyński226

1) Po wyskalowaniu danych źródłowego szeregu czasowego xi otrzymujemy 

szereg ( )
max

101,2, , i
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xZ i n
x

= ∀ = … , do którego zastosujemy funkcję przynależności:

2) { } [ ] ( ): 0,1 , 1 1 0.2 .i i if Z f Z Z→ = − −

Przekształcenie szeregu czasowego można zilustrować graficznie:

Filtr Kalmana9 (od nazwiska R.E. Kalmana) jako rekursywny, liniowy, adaptacyjny 
(a ponadto dyskretny, zmienny w czasie oraz mający skończoną wymiarowość) miał 
początkowo zastosowania techniczne i stopniowo został zaadaptowany do ekonometrii 
i statystyki. Filtr ten fitruje szeregi czasowe (sygnały) opierając się raczej  na ich własno-
ściach statystycznych niż spektralnych. Filtr Kalmana w modelach przestrzeni stanów 
dla szeregów czasowych pełni analogiczną rolę jak metoda najmniejszych kwadratów 
w modelach regresji. Standardowa filtracja za pomocą rekursywnej, adaptacyjnej esty-
macji zakładanego (nieobserwowalnego) wektora x na podstawie obserwacji z i zakłó-
ceń pomiarowych v sprowadza się do minimalizacji błędu sumy kwadratów związa-
nego z błędem (szumem) estymaty wektora x: z = Hx+v, gdzie na wektor x składa się 
N zmiennych, a na wektor z – M zmiennych. Stąd jakość oszacowania (estymacji) wek-
tora x oceniana jest jako ( )2 2 2 2

1 2 1
ˆ ˆ ˆM n Min ˆi M

M ii
v v v v

=
+ + + = ∑ . Sytuacja pomiarowa 

w przypadku filtra Kalmana jest inna, minimalizowana jest bowiem wartość oczekiwa-
na funkcji jakości estymacji (estymata wariancji): ( )(Min{ [ ) ˆ }ˆ TE x x x x − ⋅ −  . Nie jest 
to, jak w przypadku estymacji RLS (ang. Recursive Least Squares), suma kwadratów 
błędów (szumów) pomiaru. 

w ekonomii, PWN, Warszawa 1986, s. 65, 98-101; W. Łuczyński, Analiza dynamiki procesów gospo-
darczych Niemiec w latach 1949-1996, Wyd. AE w Poznaniu, Poznań 1998, s. 180-181.

9 Zob. T.P. Zieliński, op. cit., s. 408-419; D. Stranneby, op. cit., s. 134-150; R. Kleinbauer, Kalman 
Filtering Implementation with Matlab, Study Report in the Field of Study Geodesy and Geoinforma-
tics at Universität Stuttgart, Helsinki, November 2004, s. 5-17; Ch. Chatfield, Time-Series Forecasting, 
Chapman& Holl/CRC, London, New York 2000, s. 92-93; G.K. Pasricha, Kalman Filter and its Econo-
mic Applications, University od California, Santa Cruz, 15 October 2006, http://mpra.ub.uni-muenchen.
de/22734/1/MPRA_paper_22734.pdf [23.05.2013]; A.C. Harvey, Forecasting, structural time series 
models and the Kalman filter, Cambridge University Press, Cambridge 2001, s. 104-112; Ch. Tandon, 
A. Khursheet, N. Gupta, Kalman Filter and its Applications, LAP LAMBERT Academic Publishing, 
Saabrücken 2010, s. 10-24; Kalman Filtering and Neural Networks, red. S. Haykin, John Wiley & Sons, 
Toronto 2001, s. 5-20; S. Haykin, Neural Networks and Learning Machines, 3rd ed., Pearson Education, 
New Jersey 2009, s. 732-777; Z. Weng, An R Package for Continuous Time Autoregressive Models via 
Kaman Filter, http://cran.r-project.org/web/packages/cts/vignettes/kf.pdf [23.05.2013].
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Matematyczna strona pomiaru za pomocą filtra Kalmana (estymacja minimal-
no-średniokwadratowa, MMS, ang. Minimum Mean Squares) jest zdecydowanie 
inna niż filtra RLS:

 ( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( )1  model procesu

1 1 1 1 model pomiaru.
x k F k x k w k
z k H k x k v k

 + = ⋅ + ←
 + = + ⋅ + + + ←

Pierwsze z dwóch równań opisuje obserwacje procesu, drugie natomiast – 
dokonany na danym procesie pomiar. Algorytm filtra Kalmana można w sposób 
uproszczony przedstawić w następujących krokach10:

1) poprzednia estymata stanu procesu,
2) prognoza nowego stanu,
3) prognoza nowego pomiaru,
4) nowy pomiar,
5) błąd prognozy pomiaru,
6) korekta estymaty stanu,
7) powrót do punktu pierwszego.
W przypadku filtra Kalmana (FK), gdy szum ma charakter gaussowski, do-

wodzi się, że jest on najlepszym filtrem. Gdy szum jest niegaussowski, FK jest 
najlepszym filtrem liniowym.

W ekonomii filtry Kalmana znajdują zastosowanie w wygładzaniu i filtrowa-
niu przebiegów czasowych, prognozowaniu, modelowaniu nieliniowym, estyma-
cji parametrów modeli ARMA, uogólnionej metodzie najmniejszych kwadratów 
(GLS ang. generalised least squares method) oraz identyfikacji układów linio-
wych, w sztucznych sieciach neuronowych, w synchronizacji układów chaotycz-
nych11 i in.

Robert J. Hodrick i Edward C. Prescott w 1997 r. w artykule Postwar U.S. Busi-
ness Cycles: An Empirical Investigation12 wykorzystali filtr Kalmana jako podstawę 
do skonstruowania własnego filtra (filtr Hodricka–Prescotta, ang. Hodrick–Prescott 
filter). Zaproponowali oni procedurę dekompozycji szeregu czasowego yt (GNP, in-
flacji, stopy bezrobocia) na wygładzony zmienny trend gt (składową wzrostu) oraz 
składową cykliczną ct (stacjonarną resztę): yt = gt + ct, gdzie nieznana składowa tren-
du jest równa: gt = 2gt–1 – gt–2 + εt. Wygładzona składowa gt wyznaczana jest tak, aby 
suma jej kwadratów drugiej różnicy i szeregu yt nie była zbyt duża. Zadanie opty-
malizacyjne zostało sformułowane zatem następująco:

10 Zob. T.P. Zieliński, op. cit., s. 411.
11 Zob. S. Puthuserrypady, A. P. Kurian, Variants of Kalman Filter for the Synchronization of 

Chaotic Systems, w: Kalman Filter, red. V. Kordić, May 2010, INTECH, Croatia, downloaded from 
SCIYO.COM, s. 209-224.

12 R.J. Hodrick, E.C. Prescott, Postwar U.S. Business Cycles: An Empirical Investigation, „Jo-
urnal of Money, Credit and Banking” 1997, t. 29, nr 1, published by: Ohio State University Press, 
s. 1-6.
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Miarą niezgodności ct i et jest w funkcji filtra HP λ, która w przeprowadzonych 
obliczeniach wyznaczana była zgodnie ze wzorem13 λ =1600(f/4)2, gdzie f to częstość 
próbkowania w okresie jednego roku. Zatem dla danych miesięcznych λ =14 400. 
Daną wartość miary niezgodności przyjęliśmy w przeprowadzonych w Gretl obli-
czeniach14. Filtr HP „przepuszcza” wahania o wyższych od wybranej (związanej 
z wyborem λ) częstościach, dlatego zaliczany jest do filtrów górnoprzepustowych. 
Filtr HP nie jest filtrem „idealnym”15 i jest krytykowany z uwagi na:

1) wrażliwość na wydłużanie lub skracanie szeregu oraz na przekształcenia 
zmiennych16,

2) statystyczną interferencję (po uprzedniej desezonalizacji danych pierwot-
nych) i generowanie cykli pozornych17,

3) nieumiejętne stosowanie filtra HP może generować cykle pozorne także dla 
szeregów pozbawionych cykliczności18,

4) pozorną korelację szeregów poddanych filtracji filtrem HP19.
Problemem kluczowym w filtrowaniu ekonomiczych szeregów czasowych 

jest to, że w większości przypadków nie można, w sposób niebudzący wątpli-
wości, ustalić typu ich stacjonarności. A to powoduje, że nie można zastosować 

13 M.O. Ravn, H. Uhlig, On adjusting the Hodrick-Prescott Filter for the frequency of obse-
rvation, „The Review of Economics and Statistics” 2002, t. 84, published by: University College 
London, s. 371-376.

14 T. Gopinath, A.K. Choudhary, Countercyclical Capitalo Buffer Guidance for India, RBI Wor-
king Paper Series (DEPR) 12/2012, http://rbidocs.rbi.org.in/rdocs/Publications/PDFs/12WPS210612.pdf 
[23.05.2013].

15 „Doskonały (idealny) filtr pasmowy [...] jest to filtr, którego funkcja przyrostu przyjmuje 
wartość 1 dla wszystkich częstotliwości z pożądanego pasma [...], wartość 0 dla wszystkich pozo-
stałych częstotliwości. Aby skonstruować filtr doskonały, przekształcany szereg musi mieć nieskoń-
czoną liczbę obserwacji”, por. Z. Wośko, op. cit., s. 4.

16 V. Gomez, The Use of Butterworth Filters for Trend and Cycle Estimation in Economic Time 
Series, „Journal of Business and Economic Statistics” 2001, t. 19, s. 365-373; R. Kaiser, A. Maraval, 
Estimation of the Business Cycle: A Modified Hodrick-Prescott Filter, „Spanish Economic Review” 
1999, t. 1, s. 175-206.

17 R. Kaiser, A. Maraval, op. cit., s. 184.
18 K.R. Schenk-Hoppe, Economic Growth and Business Cycles: A Critical Comment on Detren-

ding Time Series, „Studies in Nonlinear Dynamics and Econometrics”, 2001, t. 5, s. 75-86; T. Cogley, 
J.M. Nason, Effects of the Hodrick-Prescott filter on trend and difference stationary time series: Im-
plications for business cycle research, „Journal of Economic Dynamics and Control” 1995, t. 19, s. 
253-278; A. Guay, P. St-Amant, Do the Hodrick-Prescott and Baxter-King filters provide of good 
approximation of business cycles?, Working Paper Center for Research on Economic Fluctuations and 
Employment (CEREFE) 1997, t. 53; D.R. Osborn, Moving average detrending and the analysis of 
business cycles, „Oxford Bulletin Of Economics and Statistics” 1995, t. 57, s. 547-558.

19 A.C. Harvey, A.Jaeger, Detrending, stylized facts and the business cycle, „Journal of Econo-
metrics” 1993, t. 8, s. 231-247.
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„poprawnej” a priori metody filtracji. Możliwym, w danej sytuacji, rozwiązaniem 
wydaje się ocena efektywności filtracji poprzez zastosowanie dużej liczby róż-
nych filtrów i porównanie ich działania.

1. Zastosowane metody badawcze

W danym opracowaniu zostanie wykorzystany filtr Hodricka–Prescotta oraz 
filtr Kalmana. Obliczenia wykonano za pomocą programu Gretl oraz (dla filtra Kal-
mana) programu R CRAN. Następnie szeregi oryginalne i przefiltrowane składowe 
cykliczne (uzyskane przez usunięcie z danych oryginalnych składowej trendowej) 
poddane zostały opisanej wyżej procedurze rozmycia. Wszystkie szeregi czasowe 
poddane zostały rozszerzonemu testowi Dickey’a–Fullera (ang. ADF test, the au-
gmented Dickey–Fuller test) na istnienie pierwiastka jednostkowego, analiza spek-
tralna wymaga bowiem, aby szeregi czasowe były stacjonarne. Szeregi czasowe 
zostały zdekomponowane w ramach analizy falkowej (w module Wavelet Toolbox 
w środowisku Matlaba20). „Igły” detali pozwoliły podzielić szeregi czasowe na 
dwa (lub więcej) podokresów o różnej strukturze cyklicznej. Do oceny zmienności 
struktury cyklicznej szeregów czasowych wykorzystana została funkcja spektralna 
z wagami okna Bartletta (w programie Gretl). Dla szeregów oryginalnych, przefil-
trowanych i rozmytych obliczone zostały wykładniki Hursta (program Gretl).

Badaniu poddane zostały następujące szeregi czasowe gospodarki niemiec-
kiej (okres = T, liczba danych = N, poza danymi koniunkturalnymi dane przedsta-
wione zostały jako indeksy łańcuchowe: miesiąc do miesiąca roku poprzedniego):

Tabela 1. Wybrane miesięczne szeregi czasowe gospodarki niemieckiej (1947-2013)

Lp. Szereg czasowy T N Symbol
1 Wydobycie węgla kamiennego 1947-2013 796 coal_l

2 Wydobycie węgla kamiennego 1949-2013 772 coal

3 Produkcja stali 1949-2013 772 steel

4 Produkcja cementu 1949-2013 772 cement

5 Produkcja energii elektrycznej 1949-2013 771 electri

6 Produkcja samochodów osobowych 1949-2013 772 cars

7 Produkcja przemysłowa ogółem 1949-2013 772 prod

8 Produkcja dóbr inwestycyjnych 1949-2013 772 inv

20 Matlab&Simulink Version 7. 01. 24 704 ( R14), Service Pack 1, September 13, 2004, License 
Number 265559.



Wiesław Łuczyński230

Lp. Szereg czasowy T N Symbol
9 Produkcja surowców 1949-2013 772 row

10 Produkcja dóbr konsumpcyjnych 1949-2013 772 consum

11 Obroty przemysłu (nominalnie) 1954-2013 701 turn_n

12 Obroty przemysłu (realnie) 1954-2013 701 turn_r

13 Dynamika cen dóbr przemysłowych 1954-2013 702 cen_dyn

14 Wolne miejsca pracy 1954-2013 703 vacan

15 Zatrudnienie w przemyśle 1949-2013 772 employ

16 Bezrobocie ogółem 1949-2013 772 unemploy

17 Eksport 1949-2013 772 export

18 Import 1949-2013 772 import

19 Prognoza produkcji przemysłowej 1969-2013 522 prog_prod

20 Diagnoza produkcji przemysłowej 1969-2013 522 diag_prod

21 Prognoza cen dóbr przemysłowych 1969-2013 522 prog_cen

22 Prognoza produkcji budowlanej 1967-2013 559 pr_bud

23 Diagnoza produkcji budowlanej 1967-2013 559 d_bud

Ź r ó d ł o: opracowanie własne

Dane uzyskane zostały z miesięcznika Statistisches Bundesamt „Wirtschaft 
und Statistik” oraz z publikacji testów koniunktury w przemyśle i budownictwie 
Ifo-Institut für Wirtschaftsforschung w Monachium.

2. Badania empiryczne

W programie PcGive (moduł GiveWin 2.10, Ox version 3.10 (Windows) (C) 
J.A. Doornik, 1994-2001, Descriptive Statistics package version 1.0, Unit-root 
tests) przeprowadzone zostały obliczenia statystyk testu ADF. Wszystkie badane 
szeregi czasowe wykazują zintegrowanie (D-lag) w stopniu 0 (najczęściej) lub 1. 
PcGive zakłada hipotezę zerową o istnieniu pierwiastka jednostkowego w szeregu 
czasowym. Istotne wartości testu pozwalają odrzucić hipotezę zerową i sugerują 
stacjonarność danego szeregu czasowego (z prawdopodobieństwem popełnienia 
błędu rzędu 5% (*) lub 1% (**)). Standardowo PcGive publikuje zestawienie wy-
ników w tabeli zbiorczej: 

cd. tab. 1
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prod: ADF tests (T=768, Constant; 5%=–2.87 1%=–3.44)
D-lag t-adf beta Y_1 sigma t-DY_lag t-prob AIC  F-prob

3 –6.713** 0.87579 4.226 0.2773  0.7816  2.889
2 –6.720** 0.87627 4.224 –2.615 0.0091 2.887 0.7816
1 –7.125** 0.86959 4.240 –7.957 0.0000 2.893 0.0321
0 –8.881** 0.83562 4.409 2.970 0.0000

hp_prod: ADF tests (T=768, Constant; 5%=–2.87 1%=–3.44)
D-lag t-adf beta Y_1 sigma t-DY_lag t-prob   AIC  F-prob

3 –8.588** 0.72182 4.104 1.466 0.1431  2.830
2 –8.521** 0.73548 4.107 –1.286 0.1988  2.830 0.1431
1 –9.421** 0.72273 4.108 –5.661 0.0000 2.830 0.1499
0 –12.68** 0.65356 4.191 2.868 0.0000

prod_k: ADF tests (T=768, Constant; 5%=–2.87 1%=–3.44)
D-lag t-adf beta Y_1 sigma t-DY_lag t-prob AIC  F-prob

3 –12.43** 0.32557 3.607 0.7386 0.4604 2.572
2 –13.44** 0.34293 3.605 0.04452 0.9645  2.570 0.4604
1 –15.35** 0.34399 3.603 –1.814  0.0701 2.568 0.7606
0 –20.35** 0.29805 3.609 2.569 0.2810

r_prod: ADF tests (T=768, Constant; 5%=–2.87 1%=–3.44)
D-lag t-adf beta Y_1 sigma t-DY_lag t-prob AIC  F-prob

3 –6.747** 0.87504 0.04992 0.07929 0.9368 –5.988
2 –6.770** 0.87517  0.04989 –2.682  0.0075 –5.991 0.9368
1 –7.159** 0.86863  0.05009 –8.636  0.0000 –5.984 0.0279
0 –9.025** 0.83145  0.05244 –5.894 0.0000

r_hp_prod: ADF tests (T=768, Constant; 5%=–2.87 1%=–3.44)
D-lag t-adf beta Y_1 sigma t-DY_lag t-prob AIC  F-prob

3 –7.898** 0.74876   0.3337 –0.3887  0.6976 –2.188
2 –8.355** 0.74525   0.3336 –1.337  0.1817  –2.191 0.6976
1 –9.232** 0.73250   0.3337 –5.867 0.0000   –2.191  0.3803
0 –12.48** 0.66293   0.3409 –2.150  0.0000

r_prod_k: ADF tests (T=768, Constant; 5%=–2.87 1%=–3.44)
D-lag t-adf beta Y_1 sigma   t-DY_lag t-prob AIC  F-prob

3 –11.77** 0.36344   0.3918 –0.7422 0.4582 –1.868
2 –13.43** 0.34599   0.3917 0.1340  0.8934 –1.869 0.4582
1 –15.27** 0.34914   0.3914 –1.865 0.0625   –1.872  0.7526
0 –20.26** 0.30220   0.3921 –1.870 0.2579
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Rys. 3. Dekompozycja falkowa przefiltrowanej 
(HP) produkcji przemysłowej Niemiec  

(hp_prod, 1949/01-2013/04)
Ź r ó d ł o: opracowanie własne.

Rys. 5. Dekompozycja falkowa rozmytej 
produkcji przemysłowej Niemiec  

(r_prod, 1949/01-2013/04)
Ź r ó d ł o: opracowanie własne.

Rys. 4. Dekompozycja falkowa przefiltrowanej 
filtrem Kalmana produkcji przemysłowej  

Niemiec (prod_k, 1949/01-2013/04)
Ź r ó d ł o: opracowanie własne.

Rys. 2. Dekompozycja falkowa produkcji  
przemysłowej Niemiec  

(prod, 1949/01-2013/04)
Ź r ó d ł o: opracowanie własne.
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Dekompozycja sygnału na poziomie 3 : s = a3 + d3 + d2 + d1.
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W analizie falkowej przeprowadzono pełną dekompozycję szeregów czaso-
wych (sygnałów) na poziomie trzech rozdzielczości (detali) z wykorzystaniem 
aproksymacji (skończonej odpowiedzi impulsowej, ang. FIR, Finit Impulse Re-
sponse) falki Meyera (dmey):
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Widoczne „igły” detali produkcji przemysłowej Niemiec w okresie styczeń 
1949-kwiecień 2013 (772 obserwacji miesięcznych) to kwiecień 1984. Tabela 2 
zawiera zestawienie dat dzielących poszczególne szeregi czasowe na dwa pod-
okresy o różnych strukturach cyklicznych.

Zmiana dynamiki gospodarczej Niemiec następowała przez 20 lat po kryzy-
sie 1974/75, w latach 1974-1995. Poza tak zakreślone ramy zmian w dynamice 
gospodarki niemieckiej wychodzi 5 szeregów czasowych (cement, cen_dyn, row, 
vacan i d_bud). Dla wyróżnionych wyżej podokresów obliczono wartości funkcji 
gęstości spektralnej. Szerokość okna spektralnego Bartletta ustalana była automa-
tycznie w programie Gretl. Lewy wykres to funkcja gęstości spektralnej szeregów 
czasowych produkcji przemysłowej Niemiec (oryginalnych i przefiltrowanych, 
prod, hp_prod, prod_k), natomiast prawy wykres obrazuje przebieg funkcji gęsto-
ści spektralnej danych rozmytych (r_prod, r_hp_prod i r_prod_k). Sześć pierw-
szych wykresów dotyczy całego szeregu czasowego, wykresy kolejne odnoszą się 
do podokresów 1949/01- 1984/04 oraz 1984/05 – 2013/04.

Analiza spektralna pokazała, że wahania cykliczne mają tendencję do wy-
dłużania się: dane dynamiki produkcji przemysłowej po usunięciu trendu sto-
chastycznego Hodricka–Prescotta wykazały dominację 25-miesięcznych wahań 
w okresie 1949/01-2013/04, 28-miesięcznych wahań w okresie 1949/01-1984/04 
i 39-miesięcznych w okresie 1984/05-2013/04. Rozmycie danych również prze-
suwa spektralne „szczyty” od wyższych do niższych częstotliwości. Jednocześnie 
można zaobserwować wyraźnie zaznaczoną zależność pomiędzy wartościami 

Rys. 7. Dekompozycja falkowa rozmytej 
i przefiltrowanej filtrem Kalmana produkcji 

przemysłowej Niemiec  
(r_prod_k, 1949/01-2013/04)

Ź r ó d ł o: opracowanie własne.

Rys. 6. Dekompozycja falkowa rozmytej 
i przefiltrowanej filtrem HP produkcji  

przemysłowej Niemiec  
(r_hp_prod, 1949/01-2013/04)

Ź r ó d ł o: opracowanie własne.
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współczynnika Hursta a okresem dominujących wahań cyklicznych: ze wzrostem 
wartości współczynnika Hursta wydłuża się okres dominujących wahań cyklicz-
nych (tak dla szeregów persystentnych 0,5 < Hq1, jak i dla szeregów antypersy-
stentnych 0qH < 0,5). Poniższe zestawienie (tab. 3) uzyskanych wyników analizy 
spektralnej i wykładników Hursta pozwala na takie uogólnienie.

Tabela 2. Cezura (rok-miesiąc) zmiany struktury cyklicznej wybranych szeregów czasowych go-
spodarki niemieckiej

Lp. Szereg czasowy Rok-miesiąc Symbol

1 Wydobycie węgla kamiennego 1986-04 coal_l

2 Wydobycie węgla kamiennego 1994-12 coal

3 Produkcja stali 1979-12 steel

4 Produkcja cementu 1964-02 cement

5 Produkcja energii elektrycznej 1983-12 electri

6 Produkcja samochodów osobowych 1984-06 cars

7 Produkcja przemysłowa ogółem 1984-04 prod

8 Produkcja dóbr inwestycyjnych 1981-01 inv

9 Produkcja surowców 2000-02 row

10 Produkcja dóbr konsumpcyjnych 1976-06 consum

11 Obroty przemysłu (nominalnie) 1984-06 turn_n

12 Obroty przemysłu (realnie) 1984-06 turn_r

13 Dynamika cen dóbr przemysłowych 1969-01 cen_dyn

14 Wolne miejsca pracy 2005-03 vacan

15 Zatrudnienie w przemyśle 1979-07 employ

16 Bezrobocie ogółem 1974-11 unemploy

17 Eksport 1995-12 export

18 Import 1995-12 import

19 Prognoza produkcji przemysłowej 1977-12 prog_prod

20 Diagnoza produkcji przemysłowej 1988-06 diag_prod

21 Prognoza cen dóbr przemysłowych 1992-12 prog_cen

22 Prognoza produkcji budowlanej 1983-02 pr_bud

23 Diagnoza produkcji budowlanej 2005-08 d_bud

Ź r ó d ł o: opracowanie własne.
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Rys. 8. Funkcja gęstości spektralnej produkcji przemysłowej Niemiec oryginalnej,  
przefiltrowanej filtrami Hodricka–Prescotta i Kalmana oraz rozmytej (1949/01-2013/04)

Ź r ó d ł o: opracowanie własne.
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Rys. 9. Funkcja gęstości spektralnej produkcji przemysłowej Niemiec oryginalnej,  
przefiltrowanej filtrami Hodricka–Prescotta i Kalmana oraz rozmytej (1949/01-1984/04)

Ź r ó d ł o: opracowanie własne.
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Rys. 10. Funkcja gęstości spektralnej produkcji przemysłowej Niemiec oryginalnej,  
przefiltrowanej filtrami Hodricka–Prescotta i Kalmana oraz rozmytej (1984/05-2013/04)

Ź r ó d ł o: opracowanie własne.
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Tabela 3. Okresy dominujących wahań cyklicznych (w miesiącach) i wykładniki Hursta (w nawia-
sach) wybranych miesięcznych szeregów czasowych gospodarki niemieckiej (1947-2013)

Szereg czasowy Cykle ogółem
(wykładnik H)

Cykle podokresu A 
(wykładnik H)

Cykle podokresu B 
(wykładnik H)

coal_l – (0.84516) – (0.91934) 21.60 (0.65317)
hp_coal_l 22.11 (0.41149) 23.60 (0.52009) 21.60 (0.51171)
coal_k 2.86 (0.34541) 2.86 (0.42539) 19.06 (0.43007)
r_coal_l – (0.84823) – (0.86691) 20.00 (0.67839)
r_hp_coal_l 21.51 (0.42724) 24.00 (0.51585) 19.06 (0.45328)
r_coal_l_k 2.86 (0.39631) 2.87 (0.40783) 18.33 (0.39742)
coal – (0.81263) – (0.80685) 21.60 (0.65317)
hp_coal 21.44 (0.39311) 2.87 (0.52494) 21.60 (0.51171)
coal_k 2.87 (0.33586) 2.87 (0.37973) 19.06 (0.43007)
r_coal – (0.81628) – (0.86685) 20.00 (0.67839)
r_hp_coal 20.86 (0.40889) 23.00 (0.52553) 19.06 (0.45328)
r_coal_k 2.87 (0.37486) 2.86 (0.42240) 18.33 (0.39742)
steel 51.47 (0.72560) – (0.78073) 40.00 (0.63410)
hp_steel 40.63 (0.56642) 33.82 (0.55102) 36.36 (0.57878)
steel_k 22.71 (0.47336) 21.88 (0.48794) 26.67 (0.52641)
r_steel 51.47 (0.67633) 56.40 (0.74586) 41.60 (0.69520)
r_hp_steel 40.63 (0.47490) 37.60 (0.56430) 34.67 (0.65734)
r_steel_k 23.39 (0.42419) 22.56 (0.48301) 26.00 (0.61368)
cement – (0.71887) 8.27 (0.79791) 53.64 (0.59815)
hp_cement 29.69 (0.39252) 22.75 (0.52944) 36.88 (0.41997)
cement_k 8.39 (0.40202) 20.22 (0.49676) 14.75 (0.40318)
r_cement – (0.73455) – (0.73771) 45.75 (0.69035)
r_hp_cement 35.09 (0.42423) 29.45 (0.45192) 45.75 (0.65335)
r_cement_k 15.14 (0.43274) 15.10 (0.44411) 36.60 (0.53806)
electri – (0.89061) – (0.85094) – (0.76901)
hp_electri 32.13 (0.48743) 38.18 (0.47195) 29.25 (0.61445)
electri_k 25.70 (0.41074) 22.11 (0.39337) 27.00 (0.50870)
r_electri – (0.89061) – (0.85094) – (0.76901)
r_hp_electri 30.84 (0.49303) 38.18 (0.55400) 29.25 (0.53539)
r_electri_k 24.87 (0.40358) 22.11 (0.48688) 27.00 (0.46688)
cars – (0.83537) – (0.86366) 49.43 (0.74851)
hp_cars 38.60 (0.53612) 42.60 (0.59330) 34.60 (0.62151)
cars_k 32.17 (0.45374) 35.50 (0.48773) 23.07 (0.52786)
r_cars 42.89 (0.84610) – (0.87284) 49.43 (0.74851)
r_hp_cars 36.78 (0.55540) 38.73 (0.62398) 34.60 (0.62151)
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Szereg czasowy Cykle ogółem
(wykładnik H)

Cykle podokresu A 
(wykładnik H)

Cykle podokresu B 
(wykładnik H)

r_cars_k 29.69 (0.40914) 26.63 (0.45034) 23.07 (0.52786)
prod – (0.83467) – (0.88789) 43.50 (0.76516)
hp_prod 38.60 (0.48522) 28.27 (0.44290) 38.67 (0.67184)
prod_k 25.73 (0.43959) 24.94 (0.45274) 31.64 (0.60731)
r_prod – (0.83381) – (0.88895) 43.50 (0.76632)
r_hp_prod 38.60 (0.50042) 32.62 (0.49148) 38.67 (0.68068)
r_prod_k 28.59 (0.45872) 26.50 (0.39426) 31.64 (0.61675)
inv – (0.82982) – (0.88291) 48.83 (0.71417)
hp_inv 40.63 (0.50862) 35.00 (0.53299) 38.70 (0.64388)
inv_k 23.39 (0.45511) 22.65 (0.43580) 32.25 (0.55013)
r_inv 23.39 (0.82401) – (0.85737) 77.40 (0.79435)
r_hp_inv 40.63 (0.52630) 38.50 (0.54982) 38.70 (0.64549)
r_inv_k 28.59 (0.46618) 25.67 (0.45983) 32.25 (0.56566)
row – (0.83609) – (0.82263) 39.50 (0.84373)
hp_row 36.76 (0.48619) 32.32 (0.54263) 31.60 (0.77622)
row_k 24.90 (0.44376) 25.58 (0.48742) 26.33 (0.66014)
r_row – (0.81422) – (0.83420) – (0,79508)
r_hp_row 36.76 (0.48770) 34.11 (0.52643) 31.60 (0.76361)
r_row_k 25.73 (0.40177) 26.70 (0.46697) 26.33 (0.62525)
consum – (0.84193) – (0.86821) 63.14 (0.70882)
hp_consum 40.63 (0.43904) 30.00 (0.51880) 40.18 (0.47468)
consum_k 25.73 (0.36308) 27.50 (0.43959) 7.02 (0.40955)
r_consum – (0.85210) – (0.86010) 73.67 (0.73747)
r_hp_consum 38.60 (0.45042) 30.00 (0.56687) 40.18 (0.47468)
r_consum_k 26.62 (0.40459) 27.50 (0.42758) 7.02 (0.40915)
turn_n 50.07 (0.82766) 51.00 (0.72292) 49.14 (0.79302)
hp_turn_n 38.94 (0.52294) 39.67 (0.56098) 38.22 (0.68646)
turn_n_k 30.48 (0.48948) 29.75 (0.44244) 28.67 (0.58138)
r_turn_n 50.07 (0.82766) 51.00 (0.72292) 49.14 (0.79302)
r_hp_turn_n 41.24 (0.58996) 39.67 (0.58308) 38.22 (0.71371)
r_turn_n_k 31.86 (0.50428) 29.75 (0.46990) 31.27 (0.59824)
turn_r – (0.86839) – (0.88082) 49.14 (0.83715)
hp_turn_r 43.81 (0.55235) 44.63 (0.60842) 38.22 (0.65769)
turn_r_k 2.86 (0.45470) 29.75 (0.48694) 28.67 (0.52477)
r_turn_r – (0.86839) – (0.88082) 49.14 (0.83715)

cd. tab. 3
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Szereg czasowy Cykle ogółem
(wykładnik H)

Cykle podokresu A 
(wykładnik H)

Cykle podokresu B 
(wykładnik H)

r_hp_turn_r 43.81 (0.58832) 44.63 (0.60546) 38.22 (0.68231)
r_turn_r_k 2.86 (0.46813) 29.75 (0.48261) 31.27 (0.55316)
cen_dyn – (0.84049) – (0.90753) 46.00 (0.84423)
hp_cen_dyn 41.29 (0.54246) 43.38 (0.59520) 34.50 (0.78431)
cen_dyn_k 35.10 (0.54411) 37.60 (0.59088) 27.60 (0.72477)
r_cen_dyn – (0.84049) – (0.90752) 46.00 (0.84423)
r_hp_cen_dyn 39.00 (0.60828) 43.38 (0.66281) 34.50 (0.79199)
r_cen_dyn_k 36.95 (0.55865) 37.60 (0.59951) 27.60 (0.75241)
vacan 78.11 (0.78956) 83.43 (0.81386) – (0.89951)
hp_vacan 50.21 (0.55642) 48.67 (0.58550) – (0.78792)
vacan_k 41.35 (0.51059) 38.93 (0.54574) 23.80 (0.65849)
r_vacan 78.11 (0.71253) 73.00 (0.76766) – (0.87768)
r_hp_vacan 50.21 (0.55366) 48.67 (0.58093) – (0.75112)
r_vacan_k 41.35 (0.54014) 38.93 (0.56547) 23.80 (0.65056)
employ – (0.84877) – (0.87465) – (0.82443)
hp_employ 45.41 (0.46531) 45.88 (0.52009) 31.15 (0.58046)
employ_k 8.67 (0.42725) 8.74 (0.43814) 27.00 (0.58755)
r_employ – (0.84877) – (0.87485) – (0.82443)
r_hp_employ 45.41 (0.48604) 45.88 (0.54426) 31.15 (0.58046)
r_employ_k 24.90 (0.48370) 8.74 (0.51511) 27.00 (0.58755)
unempl 70.18 (0.76193) 62.20 (0.85430) – (0.78012)
hp_unempl 42.89 (0.60182) 38.88 (0.67510) 41.91 (0.64122)
unempl_k 30.88 (0.57702) 28.27 (0.63380) 32.93 (0.58784)
r_unempl – (0.80902) – (0.89916) – (0.78203)
r_hp_unempl 42.89 (0.63303) 38.88 (0.68990) 41.91 (0.64122)
r_unempl_k 33.57 (0.59686) 28.77 (0.62910) 32.93 (0.58784)
export – (0.85292) – (0.87623) 41.60 (0.77561)
hp_export 33.57 (0.52976) 33.18 (0.58365) 34.67 (0.68346)
export_k 25.73 (0.44174) 25.64 (0.48219) 26.00 (0.59061)
r_export – (0.81397) – (0.85286) 41.6 (0.77628)
r_hp_export 35.09 (0.51564) 33.18 (0.59002) 34.67 (0.68346)
r_export_k 27.57 (0.51238) 26.86 (0.57784) 26.00 (0.59169)
import – (0.79383) 8.81 (0.78282) 34.67 (0.82082)
hp_import 24.13 (0.46741) 23.50 (0.52545) 29.71 (0.59246)
import_k 8.77 (0.39258) 8.55 (0.42498) 26.00 (0.50369)

cd. tab. 3
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Szereg czasowy Cykle ogółem
(wykładnik H)

Cykle podokresu A 
(wykładnik H)

Cykle podokresu B 
(wykładnik H)

r_import – (0.79760) – (0.84720) 41.60 (0.78372)
r_hp_import 42.89 (0.53006) 47.00 (0.58179) 29.71 (0.59246)
r_import_k 22.06 (0.49233) 21.69 (0.51072) 26.00 (0.50369)
prog_prod 44.58 (0.79910) 36.00 (0.76668) 53.38 (0.73798)
hp_prog_prod 38.21 (0.52303) 36.00 (0.71903) 35.58 (0.49296)
prog_prod_k 33.34 (0.44944) 27.00 (0.58741) 30.50 (0.41378)
r_prog_prod 44.58 (0.81425) 36.00 (0.80930) 71.17 (0.75780)
r_hp_prog_prod 38.21 (0.53562) 36.00 (0.68956) 35.58 (0.49425)
r_prog_prod_k 33.44 (0.46578) 27.00 (0.54226) 30.50 (0.42248)
diag_prod – (0.82620) – (0.91679) – (0.86519)
hp_diag_prod 41.15 (0.58883) 39.00 (0.59685) 43.00 (0.68546)
diag_prod_k 38.21 (0.56682) 39.00 (0.51350) 37.63 (0.66882)
r_diag_prod – (0.82746) – (0.92449) – (0.85255)
r_hp_diag_prod 44.58 (0.62625) 39.00 (0.58516) 43.00 (0.71040)
r_diag_prod_k 38.21 (0.60936) 33.43 (0.54189) 37.63 (0.68976)
prog_cen 12.16 (0.80991) 12.03 (0.85450) 38.00 (0.81990)
hp_prog_cen 35.67 (0.44977) 32.38 (0.38393) 38.00 (0.75759)
prog_cen_k 12.16 (0.37558) 12.03 (0.29213) 28.5 (0.58788)
r_prog_cen – (0.78595) – (0.85479) 38.00 (0.81990)
r_hp_prog_cen 35.67 (0.49646) 32.38 (0.41654) 38.00 (0.75984)
r_prog_cen_k 12.16 (0.46776) 12.03 (0.37256) 28.5 (0.58788)
pr_bud 12.15 (0.81268) – (0.86900) 11.84 (0.74993)
hp_pr_bud 43.00 (0.42961) 38.80 (0.64354) 11.84 (0.42749)
pr_bud_k 12.15 (0.32105) 32.33 (0.54743) 11.84 (0.32036)
r_pr_bud 12.15 (0.81183) – (0.86622) 12.23 (0.74152)
r_hp_pr_bud 43.00 (0.46837) 38.80 (0.68174) 11.84 (0.41552)
r_pr_bud_k 12.15 (0.46468) 38.80 (0.61033) 11.84 (0.43552)
d_bud – (0.88207) – (0.79339) – (too small)
hp_d_bud 46.58 (0.59321) 45.18 (0.52652) 12.40 (too small)
d_bud_k 43.00 (0.51609) 41.42 (0.44293) 12.40 (too small)
r_d_bud – (0.88375) – (0.79549) – (too small)
r_hp_d_bud 43.00 (0.60787) 41.42 (0.57089) 12.40 (too small)
r_d_bud_k 43.00 (0.53156) 45.18 (0.49429) 12.40 2345 (too small)

Ź r ó d ł o: opracowanie własne.

cd. tab. 3
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Rys. 11. Portrety fazowe produkcji przemysłowej Niemiec, przefiltrowanej filtrami  
Hodricka–Prescotta (hp_prod) i Kalmana (prod_k) dla podokresów 1949/01-1984/04  

(lewy wykres) i 1984/05 -2013/04 (prawy wykres)
Ź r ó d ł o: opracowanie własne.

Interesujące jest prześledzenie modyfikacji portretów fazowych badanych 
procesów w podokresach wyznaczonych dzięki analizie falkowej.

Na wykresach (rys. 11-12) porteretów fazowych (atraktorów) zwraca uwa-
gę wyraźniejsze zaznaczenie obszarów przyciągania (ang. basin of attraction) 
w drugim z wyróżnionych okresów. Wykładniki Hursta w pierwszym podokresie 
kształtowały się na poziomie 0,39426-0,45148, w okresie drugim zaś 0,60731- 
-0,68068. Świadczyłoby to o występowaniu w drugim okresie efektu długotrwałej 
„pamięci”. Efekt Józefa wypierałby efekt Noego. Skłonność do tworzenia tren-
dów i cykli zastępuje w procesach dynamiki gospodarczej Niemiec skłonność do 
nagłych i nieciągłych (katastroficznych) zmian. Obecność cykli granicznych (ob-
szarów przyciągania, atraktorów) ujawniają portrety fazowe dynamiki bezrobocia 
w Niemczech w okresach 1949/01-1974/11 i 1974/12-2013/04.

Rozmycie indeksów dynamiki procesów gospodarczych wpływa na zwiększenie 
przejrzystości portretów fazowych. Poniższe wykresy ujawniają zmienność dyna-
miki gospodarczej Niemiec: przesuwanie się dominujących częstości od wysokich 
do niskich częstotliwości. Równocześnie wyraźnie rosną z czasem wartości współ-
czynnika Hursta: o ile w pierwszych okresach (A) współczynnik Hursta kształtował 
się w przedziale 〈0,40, 0,70〉, o tyle w okresach B w przedziale 〈0,50, 0,85〉. Jeżeli 
współczynniki Hursta przekraczają wartość 0,85, spektra badanych szeregów cza-
sowych w zasadzie nie wykazują dominujących składowych cyklicznych.
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Rys. 12. Portrety fazowe rozmytej produkcji przemysłowej Niemiec, przefiltrowanej filtrami  
Hodricka–Prescotta (r_hp_prod) i Kalmana (r_prod_k) dla podokresów 1949/01-1984/04  

(lewy wykres) i 1984/05-2013/04 (prawy wykres)
Ź r ó d ł o: opracowanie własne.

Rys. 13. Portrety fazowe dynamiki bezrobocia Niemiec, przefiltrowanej filtrami  
Hodricka–Prescotta (hp_prod) i Kalmana (prod_k) dla podokresów 1949/01-1974/11  

(lewy wykres) i 1974/11-2013/04 (prawy wykres)
Ź r ó d ł o: opracowanie własne.
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Rys. 14. Portrety fazowe rozmytej dynamiki bezrobocia Niemiec, przefiltrowanej filtrami  
Hodricka–Prescotta (r_hp_unempl) i Kalmana (r_unempl_k) dla podokresów 1949/01-1974/11 

(lewy wykres) i 1974/12-2013/04 (prawy wykres)
Ź r ó d ł o: opracowanie własne.
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Rys. 15. Dominujące częstotliwości i współczynniki Hursta w szeregach ekonomicznych  
Niemiec w latach 1947-2013 (w całym okresie oraz w okresach A i B)

Ź r ó d ł o: opracowanie własne.
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Uzyskane wyniki pozwalają na sformułowanie odwrotnej zależności między 
wykładnikiem Hursta i występowaniem dominujących częstości we wszystkich 
badanych szeregach: wraz ze wzrostem wykładnika Hursta (lub ze zmniejszaniem 
się wymiaru fraktalnego) zanika wyraźna struktura harmoniczna. Przeprowadzone 
symulacje z filtracją szeregów czasowych filtrami Hodricka–Prescotta i Kalmana 
wskazują, że regularność przebiegów cyklicznych cechuje raczej układy antypersy-
stentne, niepowracające do wartości średnich. W układach wzmacniających trendy 
(persystentnych) wyraźna regularność występuje rzadko. Rozmycie szeregów cza-
sowych oryginalnych i przefiltrowanych wzmacnia w badanych szeregach niskie 
częstości. Pozwala to na postawienie tezy o występowaniu w szeregach rozmytych 
długiej pamięci, niezuważalnej w warunkach sygnału nierozmytego.
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Alteration of economic dynamics of Germany  
(empirical analysis of chosen real and economic data  

in the years 1947-2013 )

Summary. Constans, analogous to physical constants in natural sciences, does not exist in 
economics. The immaterial nature of the subject of economics forces application of methods fun-
damentally different from laboratory experiments. Reinterpretation of economic processes as self-
similarity processes lets challenge argumentation of the Austrian school for uniqueness and unpre-
dictabilities of economic phenomena. The paper makes an attempt to set turning points of changes 
of economic dynamics. For that purpose it uses the wavelet analysis (for original data, fuzzy data 
and filtered data with Kalman and Hodrick–Prescott filters). Next, the spectrum analysis next allows 
to reveal the changes of the cyclical structures of time series and changes of their phase portraits. In 
processes enhancing trends (persistent process) the clear regularity rarely appears. Fuzzy original 
and filtered time series improves low frequencies in the examined series. It leads to construction 
the thesis about appearing in long memory in fuzzy series, which is not visible in conditions of not-
fuzzied signal. The research constitutes the preliminary stage in the verification of the hypothesis 
that it is possible to relate processes of economic dynamics to non-linear chaotic systems.

Key words: Hodrick–Prescott filter, Kalman filter, fuzzy set, wavelet analysis, spectral analy-
sis, persistent system, anti-persistent system, Hurst exponent, phase portrait
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Streszczenie. W artykule przedstawiono proces badawczy mający na celu parametryzację 
zmiennych diagnostycznych istotnie wpływających na prawdopodobieństwo sprzedaży nierucho-
mości mieszkaniowych. Parametryzacji zmiennych diagnostycznych dokonano z wykorzystaniem 
trzech różnych modeli decyzyjnych, a ich szczegółowe wartościowanie zostało przeprowadzone 
za pomocą regresji logistycznej. Decyzja o budowaniu trzech modeli jakościowych wynikała z ko-
nieczności przeprowadzenia analizy rynków nieruchomości mieszkaniowych na rynkach homoge-
nicznych. Implementacja zbudowanych modeli decyzyjnych pozwoli na określenie prawdopodo-
bieństwa sprzedaży nieruchomości mieszkaniowych w zależności od ich atrybutów.

Słowa kluczowe: rynek nieruchomości mieszkaniowych, regresja logistyczna, prawdopodo-
bieństwo sprzedaży

Wprowadzenie

Celem artykułu jest przeprowadzenie badań w obszarze ogólnopolskiego 
wtórnego rynku nieruchomości mieszkaniowych, polegających na zbudowaniu 
trzech jakościowych modeli decyzyjnych, mających na celu określenie prawdo-
podobieństwa sprzedaży nieruchomości mieszkaniowych oraz wskazanie, dla 
każdego ze zbudowanych modeli, zmiennych diagnostycznych (cechujących po-
szczególne nieruchomości mieszkaniowe) istotnie wpływających na dokonanie 
transakcji sprzedaży.
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Decyzja o budowaniu trzech różnych modeli wynikała z konieczności prze-
prowadzenia analizy rynków nieruchomości mieszkaniowych na rynkach jedno-
rodnych, to znaczy rynkach względnie homogenicznych. Proces podziału woje-
wódzkich rynków nieruchomości mieszkaniowych na grupy jednorodne został 
przeprowadzony z zastosowaniem analizy skupień (z wykorzystaniem m.in. 
makroekonomicznych danych dotyczących poszczególnych regionów1). Z kolei 
proces badawczy mający na celu budowę jakościowych modeli opisujących praw-
dopodobieństwo sprzedaży nieruchomości mieszkaniowych bazował na modelu 
regresji logistycznej (z wykorzystaniem danych ofertowych oraz transakcyjnych 
z III kwartału 2013 r. w wojewódzkich miastach Polski2).

1. Realizacja procesu badawczego – grupowanie województw 
w obszary jednorodne

Proces badawczy został zrealizowany w dwóch głównych etapach. W etapie 
pierwszym dokonano podziału województw Polski na trzy grupy jednorodne, 
uwzględniając zmienne diagnostyczne istotnie wpływające na cenę metra kwa-
dratowego nieruchomości. W etapie drugim z zastosowaniem regresji logistycz-
nej określono determinanty opisujące nieruchomości mieszkaniowe oraz ich istot-
ny wpływ na sprzedaż mieszkań.

Kluczową kwestią w procesie grupowania z wykorzystaniem techniki analizy 
skupień jest wybór zmiennych dyskryminujących, wykorzystywanych do utwo-
rzenia grup województw homogenicznych. Przyjęto założenie, iż determinanta-
mi grupującymi poszczególne województwa będą zmienne makroekonomiczne. 
Identyfikacji kluczowych czynników rozwoju województw Polski w wymiarze 
ekonomiczno-gospodarczym dokonano z wykorzystaniem analizy czynnikowej. 
Realizacja oraz założenia przyjęte w wyżej opisanym procesie badawczym zosta-
ły szczegółowo zaprezentowane we wcześniejszej pracy autora3. We wspomnianej 
pracy zostały, z zastosowaniem analizy czynnikowej oraz regresji wielorakiej, wy-
odrębnione zmienne makroekonomiczne wpływające na cenę metra kwadratowe-
go nieruchomości mieszkaniowych. Zastosowana analiza czynnikowa okazała się 
skutecznym narzędziem pozwalającym na wykrycie ukrytych czynników wpływa-
jących na wartościowanie rynku nieruchomości mieszkaniowych. Z kolei zastoso-
wanie regresji wielorakiej pozwoliło na identyfikację zmiennych diagnostycznych 
istotnie wpływających na kształtowanie się ceny metra kwadratowego mieszkań. 

1 Dane z baz danych Głównego Urzędu Statystycznego.
2 Dane z baz danych Narodowego Banku Polskiego.
3 Ł. Mach, Determinanty ekonomiczno-gospodarcze oraz ich wpływ na rozwój rynku nierucho-

mości mieszkaniowych, „Ekonometria” 2012, nr 4(38), s. 106-116.
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Zbiór tak zdefiniowanych zmiennych, istotnie wpływających na cenę metra kwa-
dratowego nieruchomości, został wykorzystany jako dane wejściowe w procesie 
grupowania województw w grupy jednorodne. Zostały utworzone trzy grupy ho-
mogenicznych województw. Do grupy pierwszej zakwalifikowano województwa: 
lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, lubu-
skie, opolskie, zachodniopomorskie, kujawsko-pomorskie. Do grupy drugiej wo-
jewództwa: łódzkie, pomorskie, dolnośląskie, małopolskie, wielkopolskie, śląskie. 
Do grupy trzeciej natomiast zaliczono tylko jedno województwo – mazowieckie. 

2. Realizacja procesu badawczego –  
zastosowanie regresji logistycznej 

Przy budowie wszystkich modeli logitowych w pierwszej kolejności spraw-
dzono, czy występują obserwacje odstające. Następnie zdefiniowano cel badania, 
którym jest zbudowanie modelu logistycznego, parametryzującego prawdopodo-
bieństwo sprzedaży mieszkania w zależności od cech, jakie posiada mieszkanie. 
Wejściowy model regresji logistycznej dla wszystkich utworzonych grup woje-
wództw został zapisany w postaci formalnej według wzoru:

 
0 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9

0 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 91 2 9( 1/ , ,..., )
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eP Y x x x
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+ + + + + + + + += =
+

, (1)

gdzie:
x1 – liczba kondygnacji w budynku (budynek do 5 kondygnacji, budynek po-

wyżej 5 kondygnacji),
x2 – liczba pokoi w mieszkaniu (mieszkania jednopokojowe, mieszkania 

dwu- lub trzypokojowe, mieszkania z liczbą pokoi większą od 3),
x3 – rodzaj kuchni w mieszkaniu (ciemna, widna, aneks),
x4 – ocena lokalizacji mieszkania (zła, przeciętna, dobra),
x5 – ocena położenia mieszkania w budynku (mało korzystne, przeciętne, ko-

rzystne),
x6 – piętro, na którym znajduje się mieszkanie (pierwsze, parter lub ostatnie, 

środkowe),
x7 – powierzchnia mieszkania (do 40 m2, od 40 do 80 m2, powyżej 80 m2),
x8 – standard wykończenia mieszkania (wysoki, przeciętny, niski),
x9 – technologia budowy (tradycyjna, tradycyjna udoskonalona, monolitycz-

na, prefabrykowana, drewniana, szkielet stalowy),
P – prawdopodobieństwo,
a1, a2, a3,..., a9 – parametry strukturalne modelu.
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Po określeniu formalnego modelu logitowego (por. wzór (1)), przeprowadzo-
no kolejno trzykrotną procedurę estymacji oraz weryfikacji parametrów struktu-
ralnych modeli dla województw z grupy pierwszej, drugiej oraz grupy trzeciej, 
jak również dokonano interpretacji otrzymanych wyników4. Wymagania mery-
toryczne stosowania regresji logistycznej oraz jej zapis formalny można znaleźć 
w pracach Dittmana oraz Maddali5.

2.1. Wykorzystanie regresji logistycznej dla województw z grupy 
pierwszej – estymacja, weryfikacja modelu oraz interpretacja  

otrzymanych wyników

Do grupy pierwszej zostało zakwalifikowanych 9 województw. Najmniej-
szym województwem jest województwo opolskie, największym natomiast woje-
wództwo lubelskie6. Wszystkich rekordów opisujących stan rynku nieruchomości 
w grupie pierwszej było 4881, przy czym transakcji zanotowano 449. Mając na 
uwadze precyzyjną kwalifikację przypadków w budowanym modelu logistycz-
nym, utworzono plik z 899 rekordami o zrównoważonej strukturze ofert i transak-
cji, w którym znalazło się odpowiednio 450 ofert oraz 449 transakcji.

W tabeli 1 przedstawiono wstępne wyniki estymacji modelu logitowego, ma-
jącego na celu określenie prawdopodobieństwa sprzedaży nieruchomości miesz-
kaniowej znajdującej się w województwach z grupy pierwszej.

Tabela 1. Wstępne wyniki estymacji modelu logitowego

Wyszczególnienie Stała x1 x2. x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9

Ocena –2,07 –0,21 –0,35 0,87 –0,31 –0,27 –0,16 0,69 0,19 0,50
Błąd standardowy 0,13 0,12 0,17 0,37 0,29 0,15 0,13 0,12 0,13 0,11
 t (110) –15,51 –1,75 –2,06 2,37 –1,08 –1,81 –1,23 5,58 1,42 4,38
 Poziom p 0,00 0,08 0,04 0,02 0,28 0,07 0,22 0,00 0,16 0,00

Ź r ó d ł o: opracowanie własne.

Po stopniowym odrzuceniu zmiennych nieistotnych statystycznie, ostateczna 
postać modelu logitowego przyjęła postać wyrażoną wzorem (2):

4 Obliczeń dokonano w programie Statistica oraz Gretl.
5 Dittmann P., Prognozowanie w przedsiębiorstwie. Metody i ich zastosowanie, Oficyna Eko-

nomiczna, Kraków 2004, s. 137-138; G.S. Maddala, Ekonometria, WN PWN, Warszawa 2008, 
s.  371-382.

6 Uwzględniając liczbę ludności faktycznie zamieszkującej dane województwo (stan na 
31.12.2012 r. )
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gdzie:
x2 – liczba pokoi w mieszkaniu (więcej niż 3),
x6 – piętro, na którym znajduje się mieszkanie (parter lub ostatnie),
x7 – powierzchnia mieszkania (do 40 m2),
x9 – technologia budowy (prefabrykowana).

Podsumowanie procesu estymacji modelu regresji logistycznej przedstawiono 
w tabeli 2. W tabeli tej przedstawiono listę zmiennych, współczynniki dla para-
metrów strukturalnych, ich błędy estymacji oraz efekt krańcowy.

Tabela 2. Wyniki procesu estymacji dla zmiennych istotnych dla województw z grupy pierwszej 

Wyszczególnienie Współczynnik Błąd stand. z
Efekt krańcowy

Stała –0,0372132 0,123053 –0,3024
x2 –0,568865 0,205495 –2,7683 –0,140339
x6 –0,348923 0,144945 –2,4073 –0,0870095
x7 0,56663 0,175294 3,2325 0,139488
x9 0,698333 0,148452 4,7041 0,172085

Ź r ó d ł o: opracowanie własne.

Wartość statystyki p dla całego modelu wynosi mniej niż 0,05, co świadczy 
o istotności modelu. Fakt ten potwierdza celowość budowy modelu. Dokonano 
również interpretacji logarytmu wiarygodności, który jest miarą dopasowania ca-
łego modelu. Logarytm ten obliczany jest za pomocą statystyki –2log z maksi-
mum wiarygodności zbudowanego modelu i modelu tylko zawierającego wyraz 
wolny (w zbudowanym modelu wartości te wynoszą odpowiednio 1024,57 oraz 
1098,18). Dokonując interpretacji otrzymanych wyników (por. tab. 2), możemy 
wnioskować, że:

– prawdopodobieństwo sprzedaży mieszkania o liczbie pokoi większej niż 
3 jest niższe o 0,14 w stosunku do mieszkań jedno-, dwu- lub trzypokojowych,

– prawdopodobieństwo sprzedaży mieszkania znajdującego się na parterze 
lub ostatnim piętrze jest niższe o 0,09 w porównaniu z mieszkaniami na pozosta-
łych piętrach,

– prawdopodobieństwo sprzedaży mieszkania mającego mniej niż 40 m2 jest 
o 0,14 wyższe od sprzedaży mieszkań o metrażu większym niż 40 m2,

– prawdopodobieństwo sprzedaży mieszkania znajdującego się w budynku 
wybudowanym w technologii prefabrykowanej jest o 0,17 wyższe niż wybudo-
wanych w pozostałych technologiach. 
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W tabeli 3 przedstawiono poprawnie i niepoprawnie zakwalifikowane przy-
padki dla wyliczonego modelu. Obliczono również iloraz szans jako stosunek 
iloczynu poprawnie zaklasyfikowanych przypadków do iloczynu niepoprawnie 
zakwalifikowanych i wynosi on 2,59. Wartość większa od jedności oznacza, że ta 
klasyfikacja jest lepsza od przeprowadzonej przypadkowo. 

Tabela 3. Tablica trafności

Wyszczególnienie Przewidywane 0 Przewidywane 1 Procent poprawności
0 168 194 46,41
1 109 326 74,94

Ź r ó d ł o: opracowanie własne.

2.2. Wykorzystanie regresji logistycznej dla województw w grupie 
drugiej – estymacja, weryfikacja modeli oraz interpretacja  

otrzymanych wyników

Do grupy drugiej zostało zakwalifikowanych 6 województw. Najmniejszym 
jest województwo pomorskie, największym natomiast śląskie7. Dokonując krót-
kiej charakterystyki wtórnego rynku nieruchomości mieszkaniowych, możemy 
stwierdzić, że wszystkich rekordów opisujących stan rynku nieruchomości w gru-
pie drugiej było 7220, przy czym transakcji zanotowano 415. Mając na uwadze 
precyzyjną kwalifikację przypadków w budowanym modelu logistycznym, utwo-
rzono plik z 830 rekordami o zrównoważonej strukturze ofert i transakcji, w któ-
rym znalazło się odpowiednio po 415 ofert oraz transakcji.

W tabeli 4 przedstawiono wyniki estymacji modelu.

Tabela 4. Wstępne wyniki estymacji modelu logitowego

Wyszczególnienie Stała x1 x2. x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9

Ocena 0,11 –0,23 –0,77 –0,42 –0,08 –0,08 0,10 0,72 1,42 0,48
Błąd standardowy 0,21 0,20 0,26 0,43 0,62 0,24 0,19 0,21 0,36 0,19
t (110) 0,50 –1,15 –2,92 –0,96 –0,13 –0,35 0,51 3,35 3,94 2,57
Poziom p 0,62 0,25 0,00 0,34 0,89 0,73 0,61 0,00 0,00 0,01

Ź r ó d ł o: opracowanie własne.

Analizując przedstawione wyniki, zmiennymi istotnie wpływającymi na zmien-
ną Y są x2, x7, x8, x9. Po kolejnym odrzuceniu zmiennych nieistotnych statystycznie, 
ostateczna postać modelu logitowego przyjęła postać wyrażoną wzorem (5).

7 Uwzględniając liczbę ludności faktycznie zamieszkującej dane województwo (stan na 31.12.2012 r. )
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gdzie:
x2 – liczba pokoi w mieszkaniu (wiecej niż 3),
x7 – powierzchnia mieszkania (do 40 m2),
x8 – standard wykończenia mieszkania (niski),
x9 – technologia budowy (prefabrykowana).

Podsumowanie procesu estymacji modelu regresji logistycznej przedstawiono 
w tabeli 5. 

Tabela 5. Wyniki procesu estymacji dla zmiennych istotnych

Wyszczególnienie Współczynnik Błąd stand. z
Efekt krańcowy

Const –0,26751 0,107728 –2,4832
x2 –0,680145 0,259629 –2,6197 –0,168284
x7 0,710262 0,195656 3,6302 0,169132
x8 1,54336 0,358479 4,3053 0,316343
x9 0,683677 0,166316 4,1107 0,165505

Ź r ó d ł o: opracowanie własne.

Podobnie jak poprzednio, w obecnym modelu wartość statystyki p dla całego 
modelu wynosi mniej niż 0,05, co świadczy o istotności modelu. Dokonując in-
terpretacji otrzymanych wyników, możemy wnioskować, że:

– prawdopodobieństwo sprzedaży mieszkania o liczbie pokoi większej niż 3 
jest o niższe o 0,17 w stosunku do mieszkań jedno-, dwu-, lub trzypokojowych,

– prawdopodobieństwo sprzedaży mieszkania mającego mniej niż 40 m2 jest 
o 0,17 wyższe od sprzedaży mieszkań o metrażu większym niż 40 m2,

– prawdopodobieństwo sprzedaży mieszkania mającego niski standard wy-
kończenia jest o 0,32 wyższe od sprzedaży mieszkań o standardzie średnim oraz 
wysokim,

– prawdopodobieństwo sprzedaży mieszkania znajdującego się w budynku 
wybudowanym w technologii prefabrykowanej jest o 0,17 wyższe niż wybudo-
wanych w pozostałych technologiach. 

W tabeli 6 przedstawiono poprawnie i niepoprawnie zakwalifikowane przy-
padki dla wyliczonego modelu. Obliczono również iloraz szans jako stosunek 
iloczynu poprawnie zaklasyfikowanych przypadków do iloczynu niepoprawnie 
zakwalifikowanych i wynosi on 2,66. Wartość większa od jedności oznacza, że ta 
klasyfikacja jest lepsza od przeprowadzonej przypadkowo. 
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Tabela 6. Tablica trafności

Wyszczególnienie Przewidywane 0 Przewidywane 1 Procent poprawności
0 166 123 57,44
1 132 260 66,33

Ź r ó d ł o: opracowanie własne.

2.3. Wykorzystanie regresji logistycznej dla województw w grupie 
trzeciej – estymacja, weryfikacja modelu oraz interpretacja  

otrzymanych wyników

Do grupy trzeciej, po zastosowaniu analizy skupień, zostało zakwalifikowa-
ne tylko jedno województwo, tj. województwo mazowieckie. Dokonując krótkiej 
charakterystyki wtórnego rynku nieruchomości mieszkaniowych możemy stwier-
dzić, że wszystkich rekordów opisujących stan rynku nieruchomości w grupie 
trzeciej było 5922, przy czym transakcji zanotowano 333. Mając na uwadze pre-
cyzyjną kwalifikację przypadków, w budowanym modelu logistycznym utworzo-
no plik z 666 rekordami o zrównoważonej strukturze ofert i transakcji, w którym 
znalazło się odpowiednio po 333 ofert oraz transakcji.

W tabeli 7 przedstawiono wyniki estymacji modelu logistycznego.

Tabela 7. Wstępne wyniki estymacji modelu logitowego

Wyszczególnienie Stała x1 x2. x3 x6 x7 x8 x9

Ocena –0,08 0,38 –0,12 –0,19 –0,33 0,43 0,27 –0,02
Błąd standardowy 0,16 0,18 0,28 0,36 0,18 0,22 0,26 0,20
t (110) –0,53 2,12 –0,44 –0,52 –1,89 1,99 1,07 –0,11
Poziom p 0,59 0,03 0,66 0,60 0,06 0,05 0,29 0,91

Ź r ó d ł o: opracowanie własne.

Analizując przedstawione wyniki, zmiennymi istotnie wpływającymi na 
zmienną Y są x1, x7. Po kolejnym odrzuceniu zmiennych nieistotnych statystycz-
nie, ostateczna postać modelu logitowego przyjęła postać wyrażoną wzorem:
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gdzie:
x1 – liczba kondygnacji w budynku (do 5),
x7 – powierzchnia mieszkania (do 40 m2).
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Podsumowanie procesu estymacji modelu regresji logistycznej przedstawiono 
w tabeli 8. W tabeli tej przedstawiono listę zmiennych, współczynniki dla para-
metrów strukturalnych, ich błędy estymacji oraz efekt krańcowy.

Tabela 8. Wyniki procesu estymacji dla zmiennych istotnych

Wyszczególnienie Współczynnik Błąd stand. z
Efekt krańcowy

Const 0,111986 0,125753 0,8905
x1 –0,402567 0,157786 –2,5514 –0,100295
x7 0,479893 0,190048 2,5251 0,118881

Ź r ó d ł o: opracowanie własne.

Wartość statystyki p dla całego modelu wynosi 0,00078, co świadczy o istot-
ności modelu. 

Dokonując interpretacji otrzymanych wyników, możemy wnioskować, że:
– prawdopodobieństwo sprzedaży mieszkania w zasobach do 5 kondygnacji 

jest o 0,10 mniejsze niż w zasobach mających więcej niż 5 kondygnacji,
– prawdopodobieństwo sprzedaży mieszkania mającego mniej niż 40 m2 jest 

o 0,12 wyższe od sprzedaży mieszkań o metrażu większym niż 40 m2.
W tabeli 9 przedstawiono poprawnie i niepoprawnie zakwalifikowane przy-

padki dla wyliczonego modelu. Obliczono również iloraz szans jako stosunek 
iloczynu poprawnie zaklasyfikowanych przypadków do iloczynu niepoprawnie 
zakwalifikowanych i wynosi on 1,44. 

Tabela 9. Tablica trafności

Wyszczególnienie Przewidywane 0 Przewidywane 1 Procent poprawności
0 162 171 48,65
1 132 201 60,36

Ź r ó d ł o: opracowanie własne.

Podsumowanie 

Podejmując próbę określenia prawdopodobieństwa sprzedaży nieruchomo-
ści mieszkaniowych, w pierwszej kolejności dokonano podziału regionów Polski 
na obszary względnie jednorodne. Kryterium podziału zostało określone przez 
zbiór zmiennych makroekonomicznych istotnie wpływających na cenę metra 
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kwadratowego nieruchomości mieszkaniowych. Na tym etapie badawczym zo-
stały wyodrębnione trzy grupy województw (grupa pierwsza, druga oraz trzecia). 
Następnie bazując na wykorzystaniu narzędzi regresji logistycznej, podjęto próbę 
oszacowania trzech modeli, określających prawdopodobieństwo sprzedaży nieru-
chomości mieszkaniowych w zależności od cech, jakie ono posiada. W pierwszej 
grupie badanych województw, spośród 9 zmiennych diagnostycznych istotnymi 
w określeniu prawdopodobieństwa sprzedaży okazały się 4 zmienne, tj. liczba 
pokoi w mieszkaniu (mieszkania z liczbą pokoi większą od 3); piętro, na którym 
znajduje się mieszkanie (parter lub ostatnie); powierzchnia mieszkania (mieszka-
nia do 40 m2) oraz technologia budowy (prefabrykowana). W drugiej grupie wo-
jewództw istotnymi okazały się zmienne: liczba pokoi w mieszkaniu (mieszkania 
z liczbą pokoi większą od 3); piętro, na którym znajduje się mieszkanie (parter lub 
ostatnie); powierzchnia mieszkania (mieszkania do 40 m2); standard wykończenia 
mieszkania (niski); technologia budowy (prefabrykowana). Z kolei w trzeciej gru-
pie województw do zmiennych istotnych statystycznie, ujętych w modelu logito-
wym, zakwalifikowano tylko dwie zmienne, tj. liczba kondygnacji w budynku (do 
5 kondygnacji); powierzchnia mieszkania (do 40 m2).

Każda z trzech oszacowanych funkcji logitowych (por. wzory (1)-(3)), daje 
możliwość określenia prawdopodobieństwa sprzedaży zasobu mieszkaniowego 
w zależności od posiadanych cech indywidualnych. Ponadto obliczone efekty 
krańcowe dają możliwości interpretacyjne w odniesieniu do zasobów mieszka-
niowych w ramach województw należących do określonej grupy. 

Dla każdego oszacowanego modelu logitowego wyznaczono również tablicę 
trafności, według której poprawność klasyfikacyjna zbudowanych modeli kształ-
tuje się na poziomie odpowiednio 62,0%, 62,5% i 54,5%. 
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Parameterization of diagnostic variables significantly affecting  
determination of probability of residential sales

Summary. This paper presents the research process aimed at parametrisation of diagnostic 
variables significantly affecting the probability of residential sales. Diagnostic parameter variables 
was carried out using three different decision models and their detailed parameters were determined 
using logistic regression. The decision to build three models resulted from the need for qualitative 
analysis of residential real estate markets for homogeneous markets. Implementation of constructed 
models will determine the probability of residential sales according to their attributes.

Key words: residential real estate market, logistic regression, the probability of sale
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The effect of product substitution  
and different types of households 

Abstract. One of the key problems inherent in fixed-weight consumer price indices is that the 
most common formula for calculating the price index of consumer goods and services (the Laspe-
yres formula) ignores the effect of product substitution. Interpreting the scale of the discrepancy 
between the Laspeyres index and the Törnqvist one as numeric effect of product substitution, it 
is possible to measure consumers’ reaction to price fluctuations and susceptibility to changing of 
consumption model. It seems that the consumer susceptibility to changing of consumption model is 
dependent on consumers’ financial situation. That is why the paper provides an analysis of product 
substitution effect for different types of Polish households in years 2001-2010.

Key words: substitution effect, CPI index, CoLI, model of consumption, types of households

Introduction

The problem concerning the measurement of the Consumer Price Index has 
been existing for decades. In the early 1960s economists knew that the CPI over-
stated inflation. In the United States already in 1961 the famous Stigler Committee, 
formed with the objective of preparing a report for the Budget Committee about 
possibilities of improving national price statistics, drew up statements saying that 
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the Consumer Price Index calculated using the Laspeyres formula considerably 
biases upwards the index of the cost of living1.

However the problem of CPI biases gained real popularity in 1996 after the 
publication of the Boskin’s report, which was constructive criticism concerning 
the measurement errors of the Consumer Price Index. The report drew attention to 
such an extent that as a result widespread research work emerged about this topic. 
Consequently, not only in the United States, but in many countries throughout the 
world, the supposed biases of the Consumer Price Index, its consequences, and its 
implications in economic decision making have become an issue.

 One of the problem connected with the CPI measured by Laspeyres formula, 
emphasized in the Boskin’s report, is that this index overstates inflation because it 
does not allow for consumers substitution of lower for higher priced goods when 
prices change. According to utility theory, along with growth in prices consumers 
tend to replace more expensive goods with less costly substitutes. The use of ex-
penditure pattern from a base period implies that the Laspeyres index weights too 
highly those prices, which have risen relatively quickly, so that the bias occurs. 
According to the Boskin report the overestimation of the price index related to 
that issue was about 0,15 percentage point. The results were connected only with 
the overall index, without consideration of different types of households and they 
were calculated on the basis of superlative indices theory2. 

A new approach to estimating CPI bias was introduced to the literature in 
2001. Using consumer expenditure surveys D. Costa3 and B. Hamilton4 applied 
Engel curves to estimate the CPI bias. The idea of the new approach is base on the 
Engel law, which states that food’s budget share is inversely related to household 
real income. This suggests that movements in food’s budget share might serve 
as an indicator of movements in real income. If the movement in real income 
inferred from movements in food’s budget share is inconsistent with real-income 
movements measured directly by nominal income deflated by the Consumer Price 
Index, then, subject to appropriate caveats, it is possible to use Engel’s Law and 
data on food’s budget share to estimate the degree to which the CPI is biased.

1 G. Stigler, The Price Statistics of the Federal Government, Report to the Office of Statistical 
Standards. Bureau of the Budget. National Bureau of Economic Research, New York 1961, www.
nber.org/chapters/c6479.pdf [14.12.2012].

2 I. Fisher, The Making of Index Numbers, Houghton-Mifflin, Boston 1922, pp. 234-269; 
W.E. Diewert, Exact and Superlative Index Numbers, “Journal of Econometrics” 1976, No. 4, 
pp. 114-145; W.E. Diewert, Superlative index numbers and consistency in aggregation, “Econome-
trica” 1978, No. 46, pp. 883-900.

3 D. Costa, Estimating real income in the United States from 1888 to 1994: correcting CPI bias 
using Engel curves, “Journal of Political Economy” 2001, No. 109, pp. 1288-1310.

4 B. Hamilton, Using Engel’s law to estimate CPI bias, “American Economic Review” 2001, 
No. 91, pp. 619-630.
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Hamilton offers good arguments for using food, and not other items. Its income 
elasticity is sufficiently different from unity, it has no durability, it is easily defined 
and it is plausibly separable from non-food in consumer’s utility functions. The 
method of measurement the CPI bias is based on the almost-ideal-demand-system 
(AIDS) models, which allow to use different household characteristics data. 

Costa and Hamilton employed the Engle law to measure the bias in consumer 
price indices for the United States. Others have adopted this approach to estimate 
CPI bias for other countries. T. Beatty and E.R. Larsen5 used Engel curves to 
estimate bias in the Canadian CPI; J. Gibson, S. Stillman, and T. Le6 applied the 
curve to a CPI for Russia, and as did I. de Carvalho Filho and M. Chamon7 for 
Brazil and Mexico.

The knowledge about the problem of imperfections in the construction of the 
Consumer Price Index and the scale of the bias of the index as a result of ignoring 
the product substitution seems to be very important. The aim of this paper is to 
analyze the scale of substitution effect for different types of households. It seems 
that the consumer susceptibility to changing of consumption model is depended 
on consumers’ financial situation. The scale of substitution effect should be lower 
if we consider the poorest type of households since their income allow them to 
buy only the less costly goods and if the prices grow there are no possible substi-
tutes for goods purchased by this type of consumers. It seems that the substitution 
effect should be also lower for the rich households. Wealthy consumers very often 
do not need to limit their expenditure even when prices increase. 

The method applied to measure the value of the bias connected with the sub-
stitution effect is based on the superlative indices theory due to the lack of access 
to detailed and not aggregated data needed to apply in the approach introduced by 
Costa and Hamilton. 

1. The Laspeyres and Superlative Indices

The Consumer Price Index is a statistical estimate constructed using the prices 
of a sample of representative items whose prices are collected periodically. Sub-in-
dices and sub-sub-indices are computed for different categories and sub-categories 

5 T. Beatty, E. Larsen, Using Engel curves to estimate bias in the Canadian CPI as a cost of 
living index, “Canadian Journal of Economics” 2005, No. 38, pp. 482-499.

6 J. Gibson, S. Stillman, T. Le, CPI bias and real living standards in Russia during the transi-
tion, “Journal of Development Economics” 2008, No. 87, pp. 140-160.

7 I. de Carvalho Filho, M. Chamon, The Myth of Post-Reform Income Stagnation: Evidence 
from Brazil and Mexico, “International Monetary Fund Working Paper” 2007, No. 08⁄197, www.
imf.org/external/pubs/ft/wp/2006/wp06275.pdf [15.04.2013].
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of goods and services, being combined to produce the overall index with weights 
reflecting their shares in the total of the consumer expenditures covered by the 
index. In other words, the price movement measurement is weighted by the im-
portance of the item in the spending patterns of the appropriate population group. 

The most common formula for calculating the CPI is the Laspeyres formula. 
The Laspeyres consumer price index is defined as a fixed-quantity price index 
able to measure the price change in a fixed market basket of consumption goods 
and services that are purchased by the reference population8 and it is given by fol-
lowing formula:
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pji  – a price index of individual category from a fixed market basket,

0j
w  – a weight of individual category in a base period.

The CPI based on Laspeyres formula is the best known and widely used for 
the measurement of the changes in the cost of living (CoLI). The difference in 
definitions of CPI and CoLI reveals that the CPI is not in general the CLI. The CPI 
is a measure of the average price change of a fixed market basket of goods and 
services purchased by the average household, while the CLI is defined as a ratio 
of the minimum expenditure required to achieve the same standard of living when 
consumers faces two different sets of prices. 

The Laspeyres index uses fixed quantities from a base period and allows pric-
es to vary. Answering the question: “how much more must the customer spend in 
a current period to purchase the same quantities that he/she purchased in a base 
period?” the Laspeyres formula ignores substitution among goods in response to 
relative price change. The question answered by the cost of living index is: “how 
much would expenditure from a base period have to change in order to guarantee 
the consumer the same level of satisfaction in a current period?” Although the an-
swer to this question might appear to require detailed knowledge of a consumer’s 
preferences and utility theory, it turns out that a great approximation can be ob-
tained by using a superlative index formula instead of the fixed weight CPI index. 
It had been showed that superlative indices (e.g. the Fisher index, the Törnqvist 

8 R. Turvey, CPI Manual. True Cost of Living Indexes, 2002. www.ottawagroup.org/Ottawa/ot-
tawagroup.nsf/home/Meeting%2B5/$file/1999%205th%20Meeting%20%20Turvey%20Ralph%20
%20True%20Cost%20of%20Living%20Indexes%202nd%20Edition.pdf [21.01.2013].
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index) numerically approximate each other9, and they closely approximate the 
true cost of living index10. It also had been proved that the true cost of living index 
is bounded from above by the Laspeyres index11. 

Superlative indices require the same information on prices and quantities as 
the Laspeyres or Paasche indices and involve interpolating between two periods 
rather than treating one of them as the base period. One of them, the Fisher index, 
is the geometric mean of the Laspeyres and Paasche indices12: 

 F p P p L pI I I= × .

The other one, the Törnqvist index, is the geometric average of the growth rates 
in prices weighted by the arithmetic average of the weights in the two periods13: 
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where:
pji  – a price index of individual category from a fixed market basket,

0j
w  – a weight of individual category in a base period,

1j
w  – a weight of individual category in a measured period.

Since the superlative indices provide a satisfactory approximation to the true 
cost of living index, it is possible to measure the extent of substitution bias com-
paring the Laspeyres index with one of the superlative indices. When interpreting 
the scale of the discrepancy as numeric effect of product substitution it is possible 
to measure consumer reaction to price fluctuations and susceptibility to changing 
of consumption model in this way. 

It is worth stressing that the extent of measured bias depends on the level at 
which the measurement is undertaken. Aizcorbe and Jackman14 and Généreux15, 

9 W.E. Diewert, Superlative index numbers and consistency in aggregation, “Econometrica” 
1978, No. 46, pp. 883-900.

10 W.E. Diewert, Exact and Superlative Index Numbers, “Journal of Econometrics” 1976, 
No. 4, pp. 114-145.

11 A.A. Konus, The Problem of the True Index of the Cost of Living, “Econometrica” 1939, 
No. 7, pp. 10-29.

12 I. Fisher, The Making of Index Numbers, Houghton-Mifflin, Boston 1922, pp. 234-269.
13 L. Törnqvist, The Bank of Finland’s Consumption Price Index, “Bank of Finland Monthly 

Bulletin” 1936, No. 10, pp. 1-8.
14 A.M. Aizcorbe, P.C. Jackman, The commodity substitution effect in CPI data, 1982-91, 

“Monthly Labour Review” 1993, Vol. 116, No. 12, pp. 25-33.
15 P.A. Genereux, Impact of the Choice of Formulas on the Canadian Consumer Price Index, 

in: Price Level Measurement (Ottawa: Statistics Canada), eds. W.E. Diewert, A. Montmarquette, 
1983, pp. 489-535.
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observed that the more detailed levels of the index are taken into account to make 
comparisons, the strength of substitution bias increases. Thus, the potential for bias 
at the upper level is constrained.

It seems that the consumer susceptibility to changing of consumption model is 
depended on a current market situation. The substitution effect should be stronger 
especially when prices increase. The intuition described by the following estima-
tion16: 

 ( ) ( )0,5 1L p F pI I i Var ε− ≅ +

where:
i  – the rate of inflation measured by the Laspeyres index,
Var(ε) – the variance of relative price changes, 

was confirmed by the results of the substitution effect analysis in Poland in years 
2001-201017. It follows from the formula that the higher the variance of relative 
price changes is, the higher the substitution bias is. It may appear obvious, that 
bias arising from the substitutability of goods increases in line with the level of 
inflation, because as the rate of inflation increases, so does the variance of relative 
price changes, however there is no exact proof of this intuition. 

2. The substitution effect and different types of households

In this part of this paper we provide an analysis of product substitution effect 
for different types of Polish households in years 2001-2010, due to the fact that 
their reaction may vary in response to relative price changes. Household groups 
representing the basic socio-economic groups of the population were established 
on the basis of the exclusive or main (predominate) source of maintenance, i.e.: 

1) households of employees – income from hired work,
2) households of the self-employed – income from self-employment, i.e., 

from conducting economic activity, other than farming, from practising a learned 
profession (e.g., artists, lawyers),

3) households of farmers – income from the use of a private farm in agriculture,
4) households of retirees and pensioners – retirement pay and pensions18.

16 W.E. Diewert, Index Number Issues in the Consumer Price Index, “Journal of Economic 
Perspectives” 1998, Vol. 12. No. 1, pp. 47-58.

17 E. Mela-Owczarek, Efekt substytucji a przeszacowanie wskaźnika CPI w Polsce w latach 
2001-2010, „Zeszyty Naukowe WSB we Wrocławiu” 2013, No. 2(34), pp. 327-336.

18 Statistical Yearbook of Poland (2001-2011), Warsaw, GUS.
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According to recommendations included in the Boskin report we measure 
the substitution bias by comparing the Laspeyres index with the Törnqvist one. 
We use the annually updated system of weights based on the structure of Polish 
households’ expenditure. 

On the basis of yearly data coming from publications of Central Statistical 
Office (GUS) – Statistical Yearbook of the Republic of Poland (2001-2011)19 two 
chained indices were calculated, the Laspeyres and the Törnqvist one. The results 
we obtained for annual indices for different types of households are presented in 
the table 1. 

Table 1. The Laspeyres index and the scale of discrepancy between the Laspeyres and Törnqvist 
indices divided by the types of households in years 2001-2010

Households Values 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Household  
of employees 

Laspeyres 105,44 101,97 100,81 103,23 102,00 100,84 102,32 104,02 103,32 102,50

Laspeyres –  
Törnqvist

0,05 0,03 0,03 0,05 0,05 0,05 0,06 0,09 0,05 0,04

Household  
of the self- 
-employed

Laspeyres 104,96 101,82 100,78 103,19 101,90 100,77 102,14 103,54 102,94 102,50

Laspeyres –  
Törnqvist

0,06 0,01 0,02 0,04 0,04 0,04 0,06 0,07 0,05 0,04

Household  
of farmers

Laspeyres 104,60 101,30 100,50 104,10 102,10 100,50 102,20 104,40 103,00 102,40

Laspeyres –  
Törnqvist

0,08 0,03 0,04 0,04 0,04 0,05 0,07 0,08 0,06 0,03

Household of 
retirees and 
pensioners

Laspeyres 106,00 102,20 101,00 103,80 102,30 101,40 103,00 104,90 104,20 102,80

Laspeyres –  
Törnqvist

0,03 0,01 0,02 0,02 0,01 0,02 0,02 0,03 0,01 0,01

S o u r c e: own research on the basis of Central Statistical Office data – Statistical Yearbook of Poland 
(2001-2011), Warsaw, GUS.

When analyzing the gap between the Laspeyres and the Törnqvist indices re-
lated to presented types of households we may draw a conclusion that in all cases 
the differences between these indices in adequate periods of time have similar ten-
dency. Thus, considering all types of households, years in which the gap between 
the Laspeyres and the Törnqvist indices increases are: 2001, 2004 and 2008, i.e. 
in periods when Poland’s economy showed features of recession (2001), when 
Poland accessed to the European Union and when one of the highest point in an 
economic expansion occurred (2008, in Poland’s economy the visible results of 
the financial crisis appeared in 2009). The same character of differences between 
indices calculated for various types of households may confirm the intuition 
that the consumer susceptibility to changing of consumption model is depended 
on current market situation. It is easy to notice that the tendency of the scale of 

19 Statistical Yearbook of Poland (2001-2011), Warsaw, GUS.
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discrepancy between the Laspeyres and the Törnqvist indices in all periods is 
similar to the tendency of inflation level. The scale of discrepancy is relatively 
larger in years with higher rate of inflation, what may confirm the intuition fol-
lowing from the Diewert estimation. This may point to the rational behavior of 
Polish consumers who match their consumption model in accordance with chang-
ing prices in such way that they in place of more and more expensive goods look 
for cheaper alternatives. 

The positive values of the discrepancy between the Laspeyres and the Törn-
qvist indices in all cases are in line with the Konus theorem. Thus, the Laspeyres 
index is an upper bound for the cost of living index measured by the Törnqvist for-
mula. The scale of discrepancy for every type of households does not exceed 0.1 
percentage point (the highest obtained value is 0.0939 and it is related to house-
holds of employees). 

The results obtained for different types of households are in line with the 
intuition that the consumer susceptibility to changing of consumption model is 
depended on consumers’ financial situation. The smallest differences between 
Laspeyres and Törnqvist indices occur in the case of retirees and pensioners, as 
they have the lowest income at their disposal. Lack of significant differences be-
tween the Laspeyres and the Törnqvist indices may arise, therefore, in the ab-
sence of the possibility of replacing the already consumed goods and services 
because they are the cheapest. If we compare the adequate results for other types 
of households (i.e. employees, households of the self-employed and households 
of farmers) we may draw a conclusion that the values of the gap between Laspe-
yres and Törnqvist indices are similar, just slightly lower for households of self-
employed. The very cautious interpretation of this fact could be as follows – the 
self-employed are probably the richest group among those which was taken into 
account in our analysis, so they do not need to reduce their expenditure on a scale 
comparable with others. 

Conclusions

When analyzing the scale of the discrepancy between the Laspeyres and the 
Törnqvist indices interpreted as a numeric effect of product substitution in Poland 
in years 2001-2010 there can be observed that consumer reaction to price fluctua-
tions and susceptibility to changing of consumption model in all types of house-
holds depends on current market situation. The gap between the Laspeyres and the 
Törnqvist indices is relatively larger in years with higher rate of inflation resulting 
from accommodative monetary policy conducted by the central bank authority 
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during expansion periods. Growing rate of inflation make consumers match their 
consumption model in accordance with increasing prices in such way that they, in 
place of more and more expensive goods, look for cheaper alternatives and thus 
the relatively significant bias appears. 

The only difference is in the strength when comparing the gap between the 
Laspeyres and the Törnqvist indices in adequate periods. The lowest values of 
substitution bias are obtained for the household of retirees and pensioners. These 
lead to a conclusion that different types of households suffer from the effects of in-
flation in different way. This is because of the discrepancies in the pattern of con-
sumer goods and services consumption. Characteristic of poor societies is the fact 
that a substantial part of income is devoted to buying food and keeping a place of 
stay. Therefore, the most vulnerable groups of the population will share this model 
of consumption. In Poland, this applies to retirees and pensioners. The indices of 
consumer goods and services and cost of living calculated for these groups most 
difficultly submit to the effect of substitution. 
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Efekt substytucji a typy gospodarstw domowych

Streszczenie. Jednym z kluczowych problemów związanych z indeksami cenowymi o stałych 
wagach jest to, że powszechnie stosowana formuła indeksu – formuła Laspeyresa – nie uwzględnia 
efektu substytucji. Przeszacowanie z tym związane można zmierzyć porównując wartości indek-
su Laspeyresa z analogicznymi wartościami indeksu Törnqvista. Interpretując skalę rozbieżności 
między analogicznymi wartościami tych dwóch indeksów jako liczbową miarę efektu substytucji, 
możliwy staje się pomiar reakcji konsumentów na fluktuacje cenowe i ich skłonności do zmiany 
modelu konsumpcji. Zakładając racjonalne zachowanie konsumentów, jeśli ceny rosną, powinni 
oni być bardziej skłonni do zastępowania drożejących dóbr tańszymi zamiennikami. Wydaje się, 
że skłonność ta powinna zależeć od sytuacji finansowej danego gospodarstwa domowego, dlate-
go w artykule przedstawiono analizę wielkości przeszacowania wartości ogólnego wskaźnika CPI, 
mierzonego formułą Laspeyresa, na skutek nieuwzględnienia w jej konstrukcji efektu substytucji 
w podziale na różne typy gospodarstw domowych. Analizą objęto okres 2001-2010.

Słowa kluczowe: efekt substytucji, indeks CPI, indeks CoLI, model konsumpcji, typ gospo-
darstwa domowego
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Streszczenie. Polska z chwilą wejścia do Unii Europejskiej stała się najważniejszym, spośród 
nowych członków Unii, beneficjentem systemu dotacyjnego. Znaczna część wsparcia dotyczyła 
modernizacji i rozbudowy systemu ochrony środowiska. Pozyskane na inwestycje środowiskowe 
środki finansowe mogą potencjalnie stanowić bodziec do rozwoju przedsiębiorczości, poprawy kon-
dycji finansowej jednostek publicznych, poprawy wskaźników jakości życia oraz rozwoju rynku 
usług ochrony środowiska. W artykule przeanalizowano możliwość oddziaływania systemu dotacji 
unijnych na wybrane aspekty społeczno-gospodarcze: demografię, rynek pracy, kondycję finansową 
jednostek terytorialnych w skali mikroregionu. Badano też, czy istnieje związek pomiędzy kwotą 
pozyskanych na inwestycje środków finansowych a zmianą wartości statystyk podawanych przez 
Główny Urząd Statystyczny. Pomiar dokonywany był na poziomie mikroregionów. 

Słowa kluczowe: fundusze europejskie, ekonomiczne i społeczne oddziaływanie systemu do-
tacji unijnych, inwestycje środowiskowe, współczynnik korelacji 

1. Zarys systemu dotowania inwestycji środowiskowych w Polsce 
i wskazanie potencjalnych oddziaływań

Wstąpienie Polski do Unii Europejskiej było wydarzeniem, dającym Polsce wie-
le korzyści, ale także stawiającym wyzwania społeczne, prawne, infrastrukturalne 
i gospodarcze. W powszechnej, najczęściej entuzjastycznej, aprobacie procesu ak-
cesji umykał powszechnej uwadze fakt, iż Polska została zobowiązana do wypeł-
nienia bardzo rygorystycznych norm infrastrukturalnych i prawnych. Szczególnie 
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wyraźnie wyzwania te zarysowały się w sferze ochrony środowiska oraz ogrom-
nych, jak na tamten czas, zapóźnień w sferze gospodarki komunalnej, odpadowej, 
utylizacji i recyklingu oraz ochrony środowiska. Wśród najważniejszych wyzwań 
dla Polski, jakie postawiono w chwili wejścia do UE, było zapewnienie odpowied-
niego poziomu oczyszczania ścieków komunalnych i przemysłowych, zapewnienie 
odpowiedniej gospodarki odpadami, podniesienie efektywności energetycznej, po-
zyskanie alternatywnych źródeł energii, dostosowanie przemysłu do norm ochrony 
powietrza oraz działania na rzecz ochrony ekosystemów, krajobrazu, gleby i klimatu. 
Polska administracja rządowa podeszła do zagadnienia systemowo, czego odzwier-
ciedleniem jest na przykład Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych 
(KPOŚK), Krajowy Plan Zagospodarowania Odpadów czy sieć Natura 2000. Tego 
typu działania polegają na wprowadzeniu rozwiązań całościowych i systemowych, 
wyczerpujących potrzeby środowiskowe kompleksowo. Istnieją także oddolne ini-
cjatywy, wynikające ze wzrostu świadomości samorządów, przedsiębiorstw i osób 
prywatnych, regulacji prawnych. Podmioty te podejmują działania polegające na re-
waloryzacji1, rekultywacji, odzysku surowców wtórnych, wprowadzaniu technologii 
energooszczędnych, jak również pozyskiwaniu energii z nośników odnawialnych. 
Takie działania można określić mianem punktowych, odpowiadających konkretnej 
potrzebie danego podmiotu, jednak ich liczba i dystrybucja na obszarze kraju po-
wodują, że odnotowuje się wymierne, zauważalne korzyści środowiskowe w skali 
ponadregionalnej. Wymagania środowiskowe dla Polski stawiane przez UE zostały 
powiązane z finansową pomocą ze strony Wspólnoty. Utworzono również fundusze 
środków krajowych, przeznaczone na wsparcie inicjatyw związanych z ochroną śro-
dowiska i rozwojem infrastruktury. Polska, jako największy w UE beneficjent dotacji 
na środowisko, dysponuje środkami finansowymi, realizując tzw. programy opera-
cyjne. W zakresie ochrony środowiska można wymienić najważniejsze: Program 
Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ), Program Europejskiej Współpracy 
Terytorialnej (EWT), Regionalne Programy Operacyjne (RPO), Program Rozwoju 
Obszarów Wiejskich (PROW) oraz inne. Polska utworzyła także odrębny fundusz 
środków krajowych, udzielanych jednostkom samorządowym, przedsiębiorstwom, 
fundacjom, stowarzyszeniom itd. w formie dotacji, a niekiedy instrumentów zwrot-
nych: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW)2. 
Jest on obecnie najważniejszym źródłem finansowania inwestycji środowiskowych 

1 Rewaloryzacja polega na przywróceniu danemu obiektowi lub przestrzeni pierwotnej funkcji. 
Pojęcie to odnosi się również do przywrócenia właściwej równowagi i funkcji obszarów zielonych. 

2 Programy operacyjne podlegają tzw. demarkacji, jest to „zestaw kryteriów wskazujących dla 
określonych typów projektów miejsce (Program ) ich realizacji, w celu uniemożliwienia wielokrot-
nego finansowania ze środków różnych funduszy UE. Dokument stanowi tabelaryczne zestawienie 
zidentyfikowanych na etapie programowania wspólnych obszarów interwencji funduszy UE. Poprzez 
zawarte w nim kryteria demarkacyjne, rozdziela interwencje pomiędzy Programami. Kryteria odnoszą 
się do zasięgu terytorialnego/charakteru projektów, wartości (kosztów kwalifikowanych) projektów, 
rodzaju beneficjenta” – por. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, www.mir.gov.pl [12.04.2014].
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w zakresie gospodarki wodnej i odpadowej, również w zakresie efektywności ener-
getycznej i odnawialnych źródeł energii. Wymienione programy finansowania ochro-
ny środowiska są w istocie planami operacyjnymi wydatkowania publicznych środ-
ków finansowych, określają cele podejmowanych działań oraz sposób pomiaru ich 
efektów. Każdy z programów operacyjnych oparty jest na badaniach ewaluacyjnych 
ex ante3, to znaczy na ocenie potrzeb, stanu wyjściowego i oczekiwanych efektów 
realizacji programów. Ewaluacja ex ante, stanowiąc bazę analityczną dla programów 
operacyjnych, miała na celu także określenie pośrednich, oczekiwanych oddziały-
wań w takich sferach jak gospodarka, rynek pracy, a nawet demografia4. Na przykład 
w programie POIiŚ znalazły się takie oczekiwane efekty realizacji inwestycji środo-
wiskowych jak: poprawa atrakcyjności inwestycyjnej regionów, poprawa warunków 
życia ludności, wzrost atrakcyjności zamieszkania, poprawa warunków prowadze-
nia działalności gospodarczej, poprawa jakości turystyki5. Wpływ zrealizowanych 
dotychczas projektów środowiskowych na ochronę środowiska jest wyraźny, udo-
kumentowany i dyskutowany. Do roku 2013 podjęto wiele badań ewaluacyjnych 
analizujących oddziaływanie projektów infrastrukturalnych na stan ochrony środo-
wiska, stopień realizacji celów strategicznych stawianych w programach operacyj-
nych i poziom dostosowania do wymogów prawa unijnego zarówno na poziomie 
regionalnym, jak i krajowym6. 

Proces realizacji inwestycji wspartych dotacją publiczną rozpoczyna się złoże-
niem wniosku o dofinansowanie. Dokument ten jest także podstawą oceny inwe-
stycji rzeczowych oraz podstawą dla ewaluacji oddziaływań inwestycji. Potencjalni 
beneficjenci7 programów, ubiegając się o środki unijne oraz środki krajowe, oprócz 
wielu szczegółowych informacji o projekcie, uzasadniają potrzebę realizacji inwe-
stycji oraz formułują potencjalne oddziaływania. We wnioskach o dofinansowanie 
powszechnie postuluje się pozytywny wpływ realizacji działań na sytuację finan-
sową, jak również dochody beneficjenta (gminy i przedsiębiorstwa wskazują taką 

3 Wyróżniamy trzy typy ewaluacji: ex ante, czyli prognoza oddziaływań, on-going: analiza 
dotychczasowych kierunków, ocena perspektyw wypełnienia celów strategicznych oraz ewaluacja 
ex post: ocena efektów po wykonaniu wszystkich działań. W obecnym czasie realizowane są ewa-
luacje ex post dla perspektywy 2007-2013 oraz ex ante dla perspektywy finansowej 2014-2020.

4 Na przykład w badaniu ewaluacyjnym jednoznacznie identyfikuje się oczekiwane oddziały-
wania programu w sferze gospodarczej i rynku pracy. Zob. J. Bradley, J. Zaleski, P. Tomaszewski, 
M. Zembaty, A. Wojtasik, Ocena wpływu Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia i wybranych 
Programów Operacyjnych na lata 2007-2013 na gospodarki polskich województw przy pomocy mode-
li regionalnych HERMIN KJO, Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego, Wrocław 2006.

5 Zob. www.pois.gov.pl [12.04.2014].
6 Pełną bazę ewaluacji można znaleźć na stronach www.ewaluacja.gov.pl.
7 Beneficjent jest podmiotem występującym z wnioskiem o dofinansowanie. Beneficjentem 

systemu dotacji działań środowiskowych mogą być gminy i ich jednostki zależne (szkoły, domy 
pomocy społecznej, przedsiębiorstwa komunalne itd.), jednostki administracji publicznej, osoby 
fizyczne i przedsiębiorstwa, uczelnie, organizacje pozarządowe, fundacje, związki, ZOZ, podmioty 
zarządzające terenami zieleni itd.
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opcję w przypadku realizacji inwestycji wodno-kanalizacyjnych i odpadowych), 
możliwość reinwestycji oszczędzonych środków w inne działania środowiskowe 
w krótkim horyzoncie czasowym, stymulowanie lokalnego rynku poprzez zaan-
gażowanie lokalnych firm, pobudzenie rynku produktów i usług, poprawę jakości 
prowadzenia działalności gospodarczej, co docelowo ma zwiększać liczbę przedsię-
biorstw w mikroregionie. Gminy dodatkowo jednoznacznie wskazują na poprawę 
jakości życia, a w konsekwencji na poprawę bilansu demograficznego. W przypadku 
wielu projektów wskazywana jest zależność poprawy jakości środowiska od wzrostu 
atrakcyjności turystycznej mikroregionu. Niektóre z tych postulatów są uzasadnione: 
na przykład gminy powszechnie uzbrajają w infrastrukturę wodno-ściekową działki 
budowlane i strefy przedsiębiorczości, co bezpośrednio oddziałuje na atrakcyjność 
tych terenów. Lokacja zakładów oczyszczania i ich rozbudowy zwykle sprzyjają po-
wstaniu nowych miejsc pracy w sektorze środowiska. Niektóre postulaty wydają się 
jednak mało realne, na przykład prawo zamówień publicznych wyklucza promowa-
nie lokalnych firm przy realizacji przedsięwzięć, choć z pewnością lokalni dostawcy 
surowców i materiałów budowlanych mają szanse na odniesienie korzyści. Należy 
w tym miejscu podkreślić, że problemem w analizie oddziaływań jest czas powstania 
danego efektu od chwili rozpoczęcia inwestycji. Popyt na usługi i materiały budow-
lane pojawia się w trakcie realizacji, efekt środowiskowy po zakończeniu inwestycji 
rzeczowych, efekty gospodarcze lub demograficzne mogą pojawić się w dalszym 
horyzoncie czasowym. Aspekt ten omawiany będzie w dalszej części opracowania.

Realizacja inwestycji ze środków UE wymaga wkładu własnego, czyli zaanga-
żowania środków własnych w przeprowadzenie inwestycji. Relacja dotacji do środ-
ków własnych jest zróżnicowana i zwykle wyraża się ją jako poziom dofinansowania 
(procentowy udział dotacji w całkowitej wartości projektu). Podkreślmy jednak, że 
dotacja stanowi tutaj finansowanie zewnętrzne, środki własne są niejako kwotą cha-
rakteryzującą lokalne uwarunkowania. Poziom dofinansowania w programach ope-
racyjnych jest różny, zależny od programu beneficjenta, działania itd. Gminy, jako 
niedochodowe jednostki samorządowe, mogą uzyskać nawet 85% dofinansowania, 
podczas gdy przedsiębiorstwa komercyjne do kilkunastu procent. Środki własne sta-
nowią znaczący udział w finansowaniu inwestycji środowiskowych: przeciętny po-
ziom dofinansowania w inwestycjach środowiskowych w przypadku POiIŚ wynosi 
około 48%, a na przykład w RPO około 60%. Analiza badań ewaluacyjnych w zakre-
sie inwestycji środowiskowych skłania do postawienia tezy, że o ile oddziaływania 
środowiskowe programów dotacyjnych są stale badane (ich realny wpływ jest udo-
kumentowany), to zwykle nie podejmuje się prób oceny oddziaływania inwestycji 
środowiskowych na wybrane sfery gospodarcze czy społeczne. Jak bowiem oceniać 
możliwe społeczno-gospodarcze oddziaływanie projektów środowiskowych, mając 
na uwadze ich przesunięcie w czasie i trudny do pomiaru efekt? Dotację, w odniesie-
niu do lokalnego rynku, można traktować jako swoisty „zastrzyk gotówki”. W niniej-
szej analizie wychodzimy z założenia, że na skutek realizacji dotowanych inwestycji 
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środowiskowych, na lokalny rynek zostaje przetransferowana określona kwota fun-
duszy zewnętrznych oraz zaangażowane środki własne beneficjentów. Bezzwrotne 
wsparcie UE „uruchamia” własne środki finansowe w działania środowiskowe, które 
mogły być wydatkowane na inną, alternatywną aktywność podmiotów, na przykład 
w odniesieniu do jednostek samorządowych na wsparcie przedsiębiorczości, cele spo-
łeczne czy rewitalizację, w przypadku przedsiębiorstw na rozwój, badania, wdroże-
nia itd., a więc na bardziej celowe działania związane z rozwojem gospodarki czy 
poprawą warunków życia. Czy zatem można jednoznacznie stwierdzić, że działania 
środowiskowe wpływają na rozwój społeczno-gospodarczy, czy jedynie na jakość 
ochrony środowiska? Te wątpliwości podnoszone są w niektórych badaniach ewa-
luacyjnych8. Można zaryzykować hipotezę, że konieczność angażowania środków 
własnych może prowadzić do przeciwnych niż oczekiwane efektów w sytuacji, gdy 
beneficjent nie dysponuje wystarczającymi zasobami finansowymi (na przykład pra-
widłowość ta może dotyczyć stosunkowo ubogich gmin czy firm dostosowujących 
produkcję do środowiskowych norm prawnych). Oznaczać to może, iż dotacja na 
działania środowiskowe „drenuje” zasoby finansowe podmiotów, uniemożliwiając im 
bardziej efektywne oddziaływania społeczno-gospodarcze. Główną cechą inwestycji, 
jaka oddziałuje na otoczenie społeczno-gospodarcze mikroregionów, powinna być 
w tym świetle wartość dotacji w projektach realizowanych na obszarze danego mikro-
regionu. Wyzwaniem jednak jest wskazanie zmiennych statystycznych opisujących 
czynniki społeczno-ekonomiczne, powiązane ze sferą inwestycji środowiskowych. 
Nie można tego zrobić bez analizy realizowanych inwestycji, rozpoznania struktury 
beneficjentów i działań, jakie są podejmowane w ramach projektów. W dalszej części 
opracowania przedstawiamy główne cechy badanych inwestycji, podamy także pro-
pozycje zmiennych statystycznych oraz dokonamy analizy potencjalnych zależności. 

2. Charakterystyka dotowanych inwestycji środowiskowych

W ramach badania przeanalizowano wszystkie środowiskowe projekty infra-
strukturalne i miękkie9, realizowane w ramach programów POIiŚ, PROW, RPO, 

8 Por. R. Dyjak, I. Krok-Baściuk, M. Nadolny, A. Puzio-Literska, Szacowanie i ocena efektów 
gospodarczych projektów wodno-ściekowych i odpadowych na przykładzie wybranych projektów 
Funduszu Spójności 2000-2006, Ministerstwo Środowiska, Warszawa 2009; R. Dyjak, I. Krok-Ba-
ściuk, M. Nadolny, A. Puzio-Literska, Komplementarność przedsięwzięć dotyczących ochrony śro-
dowiska w PO IiŚ (priorytety I-V) z projektami środowiskowymi realizowanymi w ramach 16 RPO, 
WPR, WPRyb, Ministerstwo Środowiska, Warszawa 2012. 

9 „Projekt miękki” jest powszechnie stosowaną nazwą dla projektów, w ramach których dominu-
jącym działaniem nie jest inwestycja rzeczowa. Zalicza sie do nich szkolenia, edukację, wsparcie tech-
niczne, opracowanie planów, metod, promocję itp. Mają one jednak wpływ na ochronę środowiska.
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PO Ryby, EWT oraz LIFE+. Łącznie w badaniu ujęto 10 024 projekty o łącznej 
wartości ponad 55,4 mld zł. Bazą danych są opracowania własne autora oraz in-
formacje publiczne, w tym bazy KSI. Poza analizą znalazło się kilkanaście in-
westycji, dla których nie było możliwe jednoznaczne zidentyfikowanie danych 
ilościowych i jakościowych. Projekty miały zróżnicowany charakter oddziaływa-
nia: od lokalnego, koncentrującego się na wąskich obszarach gmin lub powiatów, 
do oddziaływań ogólnokrajowych i międzynarodowych. Dominowały inwestycje 
o charakterze lokalnym (84%), pozostałe inwestycje miały charakter ponadregio-
nalny lub krajowy (niespełna 16%), 35 inwestycji dotyczyło oddziaływań trans-
granicznych. W badaniu skoncentrowano się na oddziaływaniach na poziomie mi-
kroregionów wyznaczonych granicami powiatów, dlatego w dalszej analizie nie 
uwzględniono projektów ponadregionalnych10. Pierwsze projekty były rozpoczęte 
już w czerwcu 2008 r., jednak największą liczbę inwestycji rozpoczęto w roku 
2011. W badaniu ujęto okres 2009-2012 ze względu na znikomą liczbę inwestycji 
rozpoczętych w roku 2008 (por. rys. 1). Wydaje się, że jakiekolwiek oddziaływa-
nie dla roku 2008 będzie znikome nawet w skali pojedynczych gmin.

Rys. 1. Rozkład liczby rozpoczętych inwestycji środowiskowych w czasie
Ź r ó d ł o: opracowanie własne.

Największym kwotowo programem jest POIiŚ, na który przeznaczono ponad 
45% kwoty przyznanych dotacji na inwestycje środowiskowe w Polsce (rys. 2). 
Dodajmy, że jest to także największy w Europie program infrastrukturalny, a jego 
efekty są szeroko dyskutowane na forum międzynarodowym. POIiŚ dotyczy in-
westycji stosunkowo mało licznych (7,5% projektów), jednak bardzo istotnych 
środowiskowo, kosztownych, kompleksowych, rozwiązujących problemy środo-
wiskowe w sposób systemowy i wyczerpujący na poziomie lokalnym. Bardzo 
istotny jest także NFOŚiGW, stanowiący 24,4% alokacji przyznanych w Polsce 

10 Nie można było jednoznacznie wskazać obszaru oddziaływania w ujęciu mikroregionalym. 
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środków bezzwrotnych, następnie PROW i RPO. Trzy ostatnie programy obejmu-
ją wsparciem mniejsze, ale liczne projekty o różnym oddziaływaniu: PROW na 
obszarach wiejskich, RPO na obszarach miejskich. Naczelną zasadą jest taka kon-
strukcja systemu finansowania, by programy uzupełniały się przy ograniczeniu 
występowania wspólnych obszarów wsparcia (linia demarkacyjna: jeden projekt 
nie może być finansowany z kilku programów). 

Realizowane na terenie Polski inwestycje środowiskowe dotyczą wielu aspek-
tów ochrony środowiska, jednak w perspektywie finansowej 2007-2013 dominują 
działania w zakresie oczyszczania ścieków (rys. 3). Inwestycje kanalizacyjne są 
specyficzną grupą projektów oddziałującą wyraźnie na niektóre sfery niezwiązane 
bezpośrednio z ochroną środowiska. W ocenie tych oddziaływań warto podeprzeć 
się badaniem ewaluacyjnym „Ocena osiągniętych efektów ekologicznych w ra-
mach osi IV Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 oraz 
porównanie nakładów finansowych poniesionych na ich osiągnięcie z podobnymi 
przedsięwzięciami realizowanymi z innych źródeł finansowych”11. Potencjalne, lo-
kalne oddziaływanie może ujawniać się w zwiększonym popycie na usługi budow-
lane, materiały i surowce budowlane, rynek pracy, a przede wszystkim na wzrost 
atrakcyjności zamieszkania i prowadzenia działalności gospodarczej. W niektórych 
przypadkach odnotowuje się wzrost atrakcyjności turystycznej regionu. Rozbudowa 

11 R. Dyjak, I. Krok-Baściuk, M. Nadolny, A. Puzio-Literska, Społeczne, gospodarcze i śro-
dowiskowe efekty projektów realizowanych w ramach IV osi priorytetowej POIiŚ, Ministerstwo 
Środowiska, Warszawa 2010.
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Rys. 2. Udział ilościowy oraz partycypacja w systemie dotacji
Ź r ó d ł o: opracowanie własne.
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Rys. 3. Działania w zakresie ochrony środowiska oraz partycypacja w systemie dotacji
Ź r ó d ł o: opracowanie własne.

systemów kanalizacyjnych oznacza przyłączenie nowych użytkowników systemów, 
co może mieć wpływ na bilans finansowy operatorów tych systemów.

Doświadczenia powodzi w latach 90. XX w. oraz bardzo zły stan infrastruktu-
ry ochrony przed zagrożeniami (ochrona przeciwpowodziowa, przeciwpożarowa, 
sprzęt ratowniczy, gaśniczy, systemy wczesnego ostrzegania, monitoring itd.) spo-
wodowały, że bardzo istotną rolę pełnią także inwestycje z zakresu ochrony przed 
zagrożeniami. Do tego typu działań zalicza się zwykle zakup sprzętu ratowniczego, 
doposażenie jednostek straży pożarnej, systemy monitorowania stanu wód, opadów, 
temperatury, systemy ostrzegania przed pożarami, ale także opracowanie i wdroże-
nie spójnego systemu logistycznego dla materiałów niebezpiecznych. Realizacja 
takich projektów zwykle sprzyja powstaniu popytu na urządzenia specjalistyczne, 
usługi budowlane, rynek surowców, jednak rzadko obserwowany jest wpływ na 
lokalne uwarunkowania społeczne. Wspólnym mianownikiem działań w zakresie 
efektywności energetycznej, usług szkoleniowych i edukacyjnych oraz wsparcia 
grup docelowych jest wysoki potencjał oddziaływania lokalnego. Projekty infra-
strukturalne: gospodarka odpadowa, energia odnawialna, efektywność energetyczna 

[%]
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i termomodernizacja mogą sprzyjać powstaniu specjalistycznych firm, sprzedaw-
ców lub pośredników, co także może przekładać się na sytuację na rynku pracy. Pro-
jekty miękkie: wsparcie grup docelowych oraz szeroko rozumiane usługi specjali-
styczne i szkoleniowe mogą prowadzić do aktywizacji, wzmocnienia lub powstania 
podmiotów pośredniczących w tego typu usługach, nie należy jednak spodziewać 
się oddziaływania w sferze poprawy jakości życia czy wzrostu atrakcyjności inwe-
stycyjnej, gdyż są to zwykle usługi kierowane do wąskiego grona odbiorców. Ina-
czej jest w przypadku miękkich działań polegających na promocji, edukacji i kształ-
towaniu postaw kierowanych do ludności. Działania te przynoszą przeświadczenie 
odbiorców działań (lokalne społeczności, uczniowie, przedsiębiorcy) o korzyściach 
płynących z podejmowania działań na rzecz ochrony środowiska, stanowią także 
ważny element wsparcia trwałości takich inwestycji, jak: ochrona wód, gospodarka 
odpadowa, ochrona ekosystemów, oszczędność energii i inne. Ostatnią kategorię 
działań stanowią specjalistyczne inwestycje charakteryzujące się bardzo szerokim 
zakresem działań w infrastrukturę hydrotechniczną, gospodarkę wodną, inwestycje 
oczyszczania powietrza i inne, w tym działania na rzecz ochrony ekosystemów, 
zalesienia, gospodarka leśna, wsparcie działalności takich podmiotów, jak: parki na-
rodowe i krajobrazowe, rewaloryzacja i rekultywacja czy wprowadzenie systemów 
finansowania zwrotnego w inwestycjach środowiskowych. 

Głównymi beneficjentami programu dotacji inwestycji środowiskowych są 
gminy, jednostki zależne (zwykle przedsiębiorstwa komunalne) oraz związki gmin. 
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Rys. 4. Rodzaj beneficjenta oraz partycypacja w systemie dotacji
Ź r ó d ł o: opracowanie własne.
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Podmioty te realizowały głównie inwestycje wodno-kanalizacyjne i w zakresie go-
spodarki odpadami, dość często także w zakresie termomodernizacji budynków lub 
ograniczenia zużycia energii elektrycznej i cieplnej. Prowadzone inwestycje wynikają  
z działalności statutowej jednostek samorządowych i z zadań nadanych na gmi-
ny ustawowo. W przywoływanych badaniach wielokrotnie wskazuje się, że brak 
dotacji uniemożliwiłby wypełnienie środowiskowych wymogów stawianych przez 
Unię Europejską, dlatego dotacja jest głównym źródłem finansowania inwestycji 
przez gminy. Dodajmy, że możliwość pozyskania dotacji wymusza jednocześnie 
inwestycję środków własnych, to zaś wpływa na kondycję finansową gminy. Jak 
wskazuje wiele indywidualnych przypadków, wpływa także na wzrost zadłużenia 
gmin, zwłaszcza tych mniej zamożnych. Wydaje się zatem naturalna konieczność 
analizy dotacji udzielonych na kondycję finansową gmin oraz na sposób wydat-
kowania środków finansowych na ochronę środowiska. Drugą grupą pod wzglę-
dem alokacji dotacji są przedsiębiorstwa, jak również osoby fizyczne. Podmioty 
te koncentrują się na inwestycjach termomodernizacyjnych, instalacji urządzeń 
pozyskiwania odnawialnych źródeł energii, w grupie przedsiębiorstw dodatkowo 
realizuje się inwestycje w wysoce wyspecjalizowane technologie: systemy oczysz-
czania spalin i ścieków przemysłowych, utylizacji odpadów, zmniejszenia energo-
chłonności procesów produkcyjnych i inne. Z założenia, działania te mają sprzyjać 
produkcji ekologicznej, ale także tworzyć warunki bardziej konkurencyjnej pro-
dukcji. Interesujący jest także aspekt wsparcia badań, ocen, analiz i ekspertyz. Te 
działania podejmują zwykle przedsiębiorstwa oraz jednostki nauki. Jednostki sa-
morządowe, administracyjne i ZOZ powszechnie korzystają z dotacji na działania  
w mniejszej skali: termomodernizację i energooszczędność. Środki przeznaczone 
na te działania mogą sprzyjać rozwojowi drobnych usług budowlanych i instalator-
skich w ujęciu mikroregionalnym. Lasy Państwowe i parki narodowe, stowarzysze-
nia i fundacje z reguły realizują projekty szkoleniowe, edukacyjne i propagatorskie; 
możliwe jest kształtowanie rynku szkoleń, rozwój rynku pracy oraz turystyki. 

3. Analiza oddziaływań

Zmienną liczbową opisującą potencjał oddziaływania inwestycji środowisko-
wych realizowanych z wykorzystaniem środków publicznych jest kwota udzielo-
nych dotacji. Nie ujęto tutaj wielkości wkładu własnego beneficjentów dla każde-
go z projektów realizowanych na danym terenie, gdyż środki te stanowią raczej 
specyficzną cechę danej jednostki terytorialnej. W ujęciu mikroregionalnym dota-
cja pełni specyficzną rolę: jest finansowaniem zewnętrznym konkretnego profilu 
działalności podmiotów, dodatkowo angażuje środki własne jednostek w inwesty-
cje określonego typu. Realizacja tych działań wywołuje powstanie określonych 
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efektów: środowiskowych, społecznych, demograficznych i gospodarczych. Na-
leży jednak podnieść problem czasu powstania efektów. Niektóre z nich są ge-
nerowane natychmiast, inne wymagają czasu. W pomiarze oddziaływań dotacji 
środowiskowych przyjęto interpretację i sposób pomiaru efektów przyjęty przez 
instytucje zarządzające funduszami. Okres programowania funduszy unijnych 
jest czasem12 finansowania i realizacji dotowanych inwestycji. Szczególnie istot-
ny jest okres zamknięcia programów finansowania, jest on czasem oceny uzy-
skanych efektów inwestycji. Oddziaływania projektów unijnych rozpoczynają się 
niemal natychmiast w momencie rozpoczęcia realizacji inwestycji. Za przykład 
może służyć budowa sortowni odpadów: pierwsze efekty, takie jak popyt na usłu-
gi doradcze, konsulting, sporządzanie dokumentacji technicznej pojawiają się już 
na etapie przygotowania wniosku. W chwili rozpoczęcia inwestycji rzeczowej 
wzrasta popyt na surowce i usługi budowlane. Efekty te wygasają po zakończe-
niu budowy, lecz zastępują je inne: powstają systemy zbiórki i obrotu odpadów, 
korzystają dostawcy urządzeń i akcesoriów (na przykład pojemników na odpa-
dy), pojawia się „rynek” surowców wtórnych. Można oczekiwać, że w dalszej 
perspektywie powstanie zapotrzebowanie na usługi modernizacyjne i remontowe 
itd. Trudno jest jednak jednoznacznie wskazać, kiedy dane efekty się pojawiają, 
a kiedy wygasają, gdyż każda inwestycja ma swoje indywidualne uwarunkowa-
nia. Dlatego w procesie ewaluacji programów operacyjnych przyjmuje się (przy-
najmniej z punktu widzenia instytucji zarządzających funduszami), że istotny jest 
bilans efektów powstałych na skutek dofinansowania: przed wdrożeniem systemu 
dotacji do „teraz”. Oceniane jest to, o ile zmieniła się sytuacja w danym obsza-
rze funkcjonowania jednostki statystycznej, nie analizuje się jednak chwilowych 
fluktuacji i zmian w trakcie okresu programowania. Następnie identyfikowane są 
czynniki sprzyjające osiągnięciu efektów, jak również je uniemożliwiające. Bar-
dzo ważna jest także identyfikacja tych obszarów, dla których nie ma żadnych 
oddziaływań. Świadczy to o konieczności weryfikacji oczekiwań w następnym 
okresie programowania. Przyjmując takie podejście, celem opracowania nie jest 
ocena samego mechanizmu dotacji i dokładny pomiar efektów, lecz próba weryfi-
kacji, czy inwestycje środowiskowe oddziałują obecnie tak, jak to planują benefi-
cjenci i w sposób wyartykułowany w programach operacyjnych. 

W analizie jednostką statystyczną jest powiat, badanym okresem są lata 2009- 
-2012. Rok 2009 jest w istocie początkiem realizacji inwestycji13 (zob. rys. 1). 
Dobór cech statystycznych, opisujących własności jednostek nie jest przypadko-
wy, zmienne dobrano w taki sposób, aby odzwierciedlały sfery, które wskazywa-
ne są w przywoływanych ewaluacjach ex ante oraz dokumentach strategicznych. 

12 Obecny okres programowania dotyczy lat 2007-2013, w chwili obecnej rozpoczyna się 
proces oceny uzyskanych efektów inwestycji. 

13 Badanie prowadzono w roku 2013, dlatego ten rok nie został włączony do analizy. 
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Zasadne jest również uwzględnienie w badaniu podstawowych cech głównych 
grup beneficjentów: JST oraz przedsiębiorstw (por. rys. 4). W badaniu ujęto na-
stępujące zmienne statystyczne14:

– łączną kwotę dotacji przyznanych w ramach przedsięwzięć środowisko-
wych [mln zł] realizowanych na terenie powiatu w latach 2009-2012;

– zmienną opisującą ogólną politykę ochrony środowiska gmin, jako domi-
nującego beneficjenta dotacji, jest nią suma wydatków gminnych dokonanych 
w latach 2009-2012 na: materiały i usługi związane z ochroną środowiska, in-
westycje środowiskowe, zieleń, gospodarkę wodno-ściekową i ochronę powie-
trza [mln zł]. Nie uwzględniono wydatków na wynagrodzenia i bieżące wydatki, 
jak również pozyskanych na ten cel dotacji. Zmienna ta jest zmienną pomocniczą, 
której nie uwzględniono w analizie korelacji, posłuży ona do kategoryzacji jedno-
stek statystycznych;

– zmienną określającą oddziaływanie systemu dotacji na politykę ochrony 
środowiska głównej grupy beneficjentów, czyli JST: różnica wydatków na go-
spodarkę komunalną i ochronę środowiska gmin w 2012 r. w odniesieniu do 
roku 2009 [mln zł]. Zmienna ta opisuje zmianę postaw beneficjentów w odnie-
sieniu do ochrony środowiska; 

– zmienną opisująca wpływ inwestycji środowiskowych na poziom docho-
dów gmin z tytułu ochrony środowiska i gospodarki komunalnej. Wiele inwe-
stycji takich jak budowa kanalizacji, budowa systemów recyklingu i gospodarki 
odpadowej może sprzyjać zwiększeniu dochodów gmin (rośnie liczba użytkowni-
ków systemu), to zaś poprawia ogólną kondycję finansową. Zmienną tą w niniej-
szej analizie jest przyrost dochodów gmin w roku 2012 w odniesieniu do 2009 
w dziale ochrona środowiska i gospodarka komunalna [mln zł].

Drugą grupą zmiennych są dane opisujące główne wskaźniki ekonomiczne, 
niezwiązane bezpośrednio z ochroną środowiska: 

– zmienna reprezentująca gminy jako głównych beneficjentów programów: 
zmianę poziomu dochodów gmin z tytułu handlu, usług, gastronomii, hoteli 
i przetwórstwa przemysłowego jako zmianę wartości w 2012 r. w odniesieniu 
do 2009 [mln zł]; zmienna opisująca ogólny poziom dochodów gmin i powiatów 
z wyłączeniem dotacji w latach 2009-2012, wartość zagregowana do poziomu 
powiatu jako jednostki terytorialnej;

– zmienne opisujące zmianę poziomu dochodów i inwestycji przedsiębiorstw 
w sektorach ściśle związanych z realizacją inwestycji środowiskowych15: sekcja 
C dział 33 PKD: instalacja maszyn, konserwacja, naprawa, budownictwo, D – wy-
twarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę 

14 Wszystkie dane liczbowe, z wyjątkiem kwoty dotacji, pochodzą z publicznych baz GUS 
BDL 2012.

15 Pełną klasyfikację PKD można odnaleźć na stronach GUS, www.stat.gov.pl.
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i powietrze do układów klimatyzacyjnych, E – gospodarka komunalna, F – bu-
downictwo, I – gastronomia i zakwaterowanie, M – nauka, technika, badania do-
radztwo, P – edukacja, R – kultura rozrywka, S – działalność organizacji. W bada-
niu ujęto dwie zmienne: zmianę poziomu produkcji sprzedanej wymienionych 
sektorów oraz zmianę poziomu nakładów inwestycyjnych przedsiębiorstw 
w roku 2012 w odniesieniu do 2009 [mln zł]. Zmienne te mają na celu opisanie 
zmian koniunkturalnych oraz zmian w poziomie rozwoju przedsiębiorstw poten-
cjalnie zaangażowanych w realizację inwestycji oraz stanowiących główne grupy 
beneficjentów w sektorze przedsiębiorstw. Uwzględnienie w analizie tych zmien-
nych jest odpowiedzią na postulat, iż inwestycje środowiskowe mogą wpływać na 
jakość i dochodowość przedsiębiorstw działających na danym obszarze, z tytułu 
zaangażowania w realizację i obsługę inwestycji;

– ważną składową programów operacyjnych jest stworzenie lepszych warun-
ków dla prowadzenia przedsiębiorczości oraz rozwój przedsiębiorczości, atrak-
cyjności inwestycyjnej jednostek terytorialnych. Zmienne opisujące ten czynnik 
to: zmiana liczby przedsiębiorstw w sektorach powiązanych z realizacją dzia-
łań środowiskowych [jedn.] (wymienione powyżej), zmiana liczby podmiotów 
w sekcjach G – handel, H – transport i gospodarka magazynowa [jedn.]
(potencjalnie istotny czynnik w kontekście uzbrajania terenów przemysłowych 
i wzrostu potrzeb logistycznych regionów), N – działalność w zakresie usług ad-
ministrowania i działalność wspierająca, opisująca generalnie zmiany na rynku 
nieruchomości. 

Ostatnią grupę czynników stanowią cechy opisujące zmiany demograficzne, 
w ruchu turystycznym oraz zmiany atrakcyjności osiedlania i rozwoju urba-
nistyki regionów. Do czynników16 tych zaliczono: 

– zmianę liczby ludności [os.],
– zmianę salda migracji [os.],
– zmianę poziomu wykorzystania miejsc noclegowych [szt.],
– zmianę udzielonych noclegów na 1000 mieszkańców [szt],
– zmianę liczby wydanych pozwoleń na budowę mieszkań i innych obiektów, 

w tym przemysłowych i usługowych [jedn.],
– zmianę poziomu stopy bezrobocia [%].
Należy zwrócić uwagę, że nawet pobieżna ocena możliwości oddziaływania 

dotacji środowiskowych na wymienione powyżej czynniki demograficzne i od-
noszące się do rozwoju budownictwa mieszkaniowego czy obiektów turystycz-
nych skłania do stwierdzenia, że takich oddziaływań nie będzie. Możliwe, że będą 
one znacznie przesunięte w czasie w stosunku do realizacji projektu, przez co 
nie ujawnią się w badanym horyzoncie czasowym. Aktualne jest więc pytanie 

16 Zmiana wartości oznacza przyrost w roku 2012 w odniesieniu do 2009. 
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o słuszność postulatu17, iż takie oddziaływania pojawią się w omawianym okresie 
programowania funduszy. 

Powyższe wielkości wyznaczono dla gmin, a zagregowano je do poziomu po-
wiatów. Takie podejście uzasadnione jest przyjętą w badaniach ewaluacyjną regułą, 
że najmniejszą badaną jednostką terytorialną jest powiat, choć jednostką statystycz-
ną jest gmina. W badaniu oddziaływań i pomiarze efektów wskazane jest wyzna-
czenie próby kontrolnej, pozwalającej realnie ocenić oddziaływanie danego czyn-
nika, oddzielając je od szerszych trendów i koniunktury gospodarczej18. Inwestycje 
środowiskowe były realizowane we wszystkich powiatach na terenie Polski (380 
jednostek), dlatego nie można wskazać klasycznej próby kontrfaktycznej dla syste-
mu dotacji publicznych. W myśl zasady, że im większa dotacja, tym oddziaływania 
powinny być większe, proponujemy wprowadzenie pomocniczej cechy ilościowej, 
opisującej udział dotacji w całkowitych wydatkach na gospodarkę komunalną danej 
jednostki terytorialnej. Jak wspomniano powyżej, największym beneficjentem dota-
cji są jednostki samorządowe i jednostki administracji rządowej. Podmioty te mają 
również statutowy obowiązek prowadzenia właściwej gospodarki środowiskowej. 
Dokonamy zatem rozróżnienia jednostek statystycznych pod względem wartości 
ilorazu wielkości pozyskanych dotacji w latach 2009-2012 i całkowitych wydat-
ków na ochronę środowiska i gospodarkę komunalną w tym okresie19. Do takiego 
wyboru skłania przekonanie, iż w gminach lub miastach, gdzie miernik ten będzie 
niski, może dojść do „rozmycia” oddziaływań systemu dotacyjnego, zatem wszel-
kie zmiany wynikają z ogólnych trendów rynkowych i wewnętrznych uwarunko-
wań. Grupa tego typu jednostek o niskim mierniku będzie stanowiła rodzaj próby 
kontrfaktycznej dla jednostek o mierniku wyższym. Proponujemy także, aby oprócz 
grupy kontrolnej wyróżnić dodatkowo dwie: o średniej i wysokiej wartości ilorazu 
dotacji do ogółu środków wydatkowanych na ochronę środowiska. 

Przeciętna wartość ilorazu dotacji i całkowitych wydatków na ochronę środo-
wiska na poziomie powiatów wynosi 0,73, przy czym mediana wynosi 0,55, a mo-
dalna20 około 0,43. W przypadku 20% (ósmy decyl) powiatów iloraz ma wartość 
wyższą niż 1, zatem dotacja stanowi dominujące źródło finansowania działań śro-
dowiskowych (wydatki własne są niższe niż wielkość pozyskanych dotacji). Należy 
podkreślić, że ta grupa powiatów stanowi także bardzo wyraźnie odstające obser-
wacje w stosunku do całej analizowanej grupy jednostek statystycznych (rys. 5). 
W omawianej podgrupie powiatów znajdują się także te, dla których wartość 

17 Stawianego zarówno w dokumentach strategicznych, jak i wnioskach o dofinansowanie. 
18 Taki wymóg stawiany jest także w wytycznych dla prowadzenia badań ewaluacyjnych: 

MRR 2009, 
19 Wartość ilorazu równa jeden oznacza, że wydatki własne i kwota pozyskanych dotacji 

w okresie 2009-2012 są równe, 2 oznacza, że pozyskano dwa razy więcej dotacji niż wydano włas-
nych pieniędzy itd. 

20 Wyznaczona dla szeregu z dziewiętnastoma przedziałami klasowymi.
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omawianego tutaj miernika jest bardzo wysoka (na przykład w powiecie szczeci-
neckim, Gdańsku czy Koninie sięga on 3, a w powiecie grudziądzkim nawet 5), 
w tej podgrupie znajduje się także 23% miast na prawach powiatu (są to miasta 
średnie i duże), w tym np. Poznań i Warszawa (dla porównania, miast na prawach 
powiatu w całej badanej grupie jest 17%). Tę podgrupę powiatów nazywać bę-
dziemy grupą C. Kontrapunktem dla powiatów o najwyższym udziale dotacji są 
powiaty, dla których analizowany miernik jest niższy niż 0,3. Stanowią one 20% 
jednostek statystycznych (drugi decyl). Ta podgrupa będzie traktowana jako swo-
ista próba kontrfaktyczna w badaniu oddziaływań. Brakuje w niej dużych miast, 
jednak odsetek miast na prawach powiatów jest wyższy, wynosi on niemal 30%. 
Przyjmijmy określenie dla tego podzbioru: grupa A. Trzecią analizowaną podgrupą 
powiatów (grupa B) będą te, dla których poziom dotacji można uznać za przecięt-
ny i typowy. Rozkład zmiennej jest asymetryczny, dlatego grupę tę będą stanowić 
w badaniu powiaty zawierające się pomiędzy 35. a 65. percentylem. Dążymy przy 
tym do uwzględnienia w tym podzbiorze wartości, które zawierają się pomiędzy 
modą (relacja dotacji do środków własnych wynosi 0,43) a wartością średnią (0,73), 
gdyż one oddają najbardziej „przeciętne” i najliczniej reprezentowane w kontekście 
relacji dotacji do środków własnych powiaty. Zauważmy, że w przedziale tym za-
wiera się także mediana. W tej podgrupie miasta na prawach powiatu mają około 
10% udziału. Należy w tym miejscu przywołać ciekawe wyniki badań ewaluacyj-
nych. Wartość pozyskanych dotacji i wielkość nakładów własnych w mikroregio-
nach zależą od dwóch czynników: potrzeb wyrażonych wielkością danej jednostki 
samorządowej (systemy gospodarki komunalnej są tym bardziej rozległe, im gę-
stość zaludnienia jest wyższa, a struktura urbanizacyjna złożona i różnorodna) oraz 
skutecznością w pozyskiwaniu środków UE, wyrażonych analizowanym tutaj ilo-
razem dotacji do środków własnych. Mikroregiony są statutowo zobowiązane do 
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Rys. 5. Histogram zmiennej „iloraz wartości dotacji do środków własnych  
w działaniach środowiskowych”
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gospodarki komunalnej o odpowiednich parametrach (ilościowych i jakościowych) 
wymuszonych regulacjami prawnymi. Wielkość środków własnych wydawanych 
na ochronę środowiska odzwierciedla zwykle (proporcjonalnie) potrzeby danego 
mikroregionu. Iloraz wartości pozyskanych dotacji do środków własnych jest za-
tem miarą skuteczności pozyskiwania środków unijnych. To naturalne, że miasta 
pozyskują z programów wsparcia większe kwoty, mają jednak większe potrzeby 
niż obszary wiejskie. Dlatego omawiany w tym miejscu miernik jest niejako unor-
mowany skalą potrzeb. Jednostki, które charakteryzują się wysokim stopniem ab-
sorpcji środków unijnych, cechują się także ponadprzeciętnym poziomem rozwoju 
gospodarczego i infrastrukturalnego. Stagnacja, a nawet regres to częste cechy mi-
kroregionów o bardzo niskiej relacji pozyskanych dotacji do środków własnych. 
Taki stan w znacznej mierze odzwierciedla skuteczność samorządu, jego przedsię-
biorczość i umiejętność realizacji szerszej wizji rozwoju21.

W badaniu posłużono się pomocniczym miernikiem, opisującym iloraz wiel-
kości dotacji i kwoty wydatków własnych na środowisko i gospodarkę komu-
nalną. Wartość ta posłużyła do zidentyfikowania trzech podgrup mikroregionów 
o różnej zdolności pozyskiwania środków UE przy ustalonym poziomie własnych 
potrzeb. W tym momencie koncentrować się będziemy na ocenie wpływu kwoty 
dotacji pozyskanej w latach 2008-2012 w ramach dotowanych projektów środo-
wiskowych na wybrane czynniki koniunkturalne i demograficzne. 

Analiza zależności została przeprowadzona dwuetapowo. W pierwszej kolej-
ności w każdej grupie powiatów dokonano obliczenia współczynnika Pearsona ko-
relacji liniowej zmiennej „wartość dotacji” z każdą z wymienionych ( czternastu) 
cech lokalnego rynku. Wystąpienie istotnej22 korelacji w jednej grupie i brak kore-
lacji w innych może skłaniać do tezy, że wielkość dotacji sprzyja powstaniu istot-
nej statystycznie zależności (dodatniej lub ujemnej). Miarą zależności pomiędzy 
zmiennymi jest tutaj współczynnik korelacji liniowej Pearsona23. Wydaje się on 
właściwy w przypadku analizy w poszczególnych grupach A, B, C, gdyż poza 
nielicznymi, wymienionymi poniżej, przypadkami rozkładów zmiennych, mamy 
do czynienia z rozkładami zbliżonymi do normalnych: 

–  w grupie A, w której łącznie usunięto 4 obserwacje wpływowe, asymetrię roz-
kładu wykazują: suma dofinansowania, zmiana liczby podmiotów gospodarczych, 

21 Zob. R. Dyjak, I. Krok-Baściuk, M. Nadolny, A. Puzio-Literska, Ocena jakości i potencjal-
nego wpływu projektów konkursowych oraz wybranych projektów z listy indywidualnej z zakresu go-
spodarki wodno-ściekowej (dz. 1.1) na osiągnięcie zakładanych wskaźników docelowych Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2009.

22 W analizie grupy A i C mają po 77 obserwacji, grupa B 111 obserwacji.
23 Jest to uproszczone podejście mające na celu ocenę tego, czy występują bardzo wyraźne efekty 

społeczno-gospodarcze systemu dotacji środowiskowych. Jak dalej zostanie wykazane, tak oczywi-
stych zależności jednak nie można stwierdzić. W perspektywie dalszych badań będzie więc zastosowa-
nie bardziej wyrafinowanych metod: danych panelowych i analizy wariancji. Ważnym aspektem będzie 
także badanie efektywności dotacji z wykorzystaniem metody DEA lub modeli stochastycznych.
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zmiana poziomu dochodów gmin ogółem oraz zmiana produkcji sprzedanej prze-
mysłu w roku 2012 w odniesieniu do 2009, 

– w grupie B (w której usunięto dwie obserwacje nietypowe): asymetrię 
wykazują suma dofinansowania, zmiana liczby podmiotów gospodarczych oraz 
zmiana liczby udzielonych noclegów,

– w grupie C (usunięto dwie nietypowe i dwie wpływowe obserwacje): za 
asymetryczne można uznać sumę dofinansowania, zmianę poziomu dochodów 
JST ogółem oraz zmianę wartości sprzedanej przemysłu. 

W pozostałych przypadkach rozkłady zmiennych można uznać za normalne. 
Także zależności korelacyjne zmiennych wykazują zależność liniową, jak wspo-
mniano, ze zbiorów danych usunięto obserwacje wpływowe i nietypowe. W sytu-
acji gdy w minimum dwóch grupach stwierdzona została istotna zależność kore-
lacyjna24, konieczne było zbadanie, czy kierunek zmian i ich przeciętna wartość25 
w okresie 2009-2012 są takie same w obu zbiorach. W przypadku gdy średni 
poziom zmian cechy w grupach jest statystycznie identyczny26, można sądzić, 
że zmiana wynika raczej z ogólnego trendu i nie musi być efektem skuteczności 
pozyskania dotacji (notabene różnej wielkości w badanych podgrupach). Tabela 1 
przedstawia wynik analizy współczynnika korelacji Pearsona.

Jak wykazuje analiza, próżno szukać zależności realizacji inwestycji środowi-
skowych (dotowanych ze środków publicznych) na takie sfery jak turystyka, rozwój 
inwestycyjny przedsiębiorstw i rynek pracy. Także sytuacja na rynku budownicta 
mieszkaniowego wydaje się niezależna od wsparcia inwestycji środowiskowych. Bar-
dzo powszechnie formułowanym we wnioskach o dofinansowanie oraz dokumentach 
strategicznych oddziaływaniem projektów środowiskowych (zwłaszcza w zakresie 
gospodarki wodno-kanalizacyjnej) jest rozwój budownictwa mieszkaniowego, roz-
wój małej przedsiębiorczości i handlu czy kształtowania rynku pracy. Wydaje się, że 
taka argumentacja we wnioskach o dofinansowanie jest chybiona, gdyż nie ma istot-
nej zależności pomiędzy wymienionymi sferami a faktem pozyskania dotacji.

Jak się okazuje, rola dotacji z punktu widzenia głównej grupy beneficjen-
tów (jednostki samorządowe i administracja) istotnie wpływa na niektóre uwa-
runkowania funkcjonowania tych podmiotów. Szczególnie wyraźna jest korela-
cja pomiędzy wielkością pozyskanych dotacji a dochodami gmin ogółem: jest 
ona tym większa, im wyższa jest aktywność gmin w pozyskiwaniu funduszy. 

24 Współczynnik korelacji Pearsona może dawać błędną informację o zależności w przypadku, 
gdy nie mamy do czynienia z dwuwymiarowym rozkładem normalnym. Jak wykazuje analiza, takie 
zależności powstają właśnie w przypadku cech o asymetrycznych rozkładach, dlatego współczynnik 
ten nie jest jedynym kryterium zależności cech. 

25 Analizowane cechy jednostek statystycznych zostały dobrane tak, aby odzwierciedlać zmia-
ny, jakie odnotowano w roku 2012 w odniesieniu do roku 2009. Stąd mowa o „kierunku zmian” czy 
„przeciętnej zmianie wartości”. 

26 Test t dla hipotezy o równości średnich w grupach niezależnych. 



Michał Nadolny288

Co interesujące, dotacja nie generuje wpływów z tytułu gospodarki komunalnej 
i ochrony środowiska. Zauważmy też, że gminy o wyższym przyroście dochodów 
(badamy przyrosty, por. tab. 2) znacznie skuteczniej pozyskują dotacje (w gru-
pie C wartość ilorazu dotacja/wydatki własne jest wysoka). Możliwe jednak, że 
istnieje tutaj także czynnik niezależny od systemu dotacji: rozwoju gospodarcze-
go Polski. Okazuje się, że w teście t dla wartości średniej w grupach niezależnych 
istotne różnice występują przy poziomie istotności 0,24. W próbie 71 podmiotów 
ta wartość wydaje się niedostateczna (zob. tab. 2), dlatego trudno stwierdzić, że 
poziom dochodów jednoznacznie zależy od wartości dotacji na środowisko. 

Bardzo istotna, z punktu wiedzenia dotacyjnego systemu finansowania dzia-
łań środowiskowych, jest możliwość wystąpienia efektu deadweight (jałowej stra-
ty) polegającego na tym, że dotacja niejako zastępuje środki finansowe, dostęp-
ne w danym czasie na realizację tych samych działań. W przypadku inwestycji 

Tabela 1. Zestawienie wartości współczynnika korelacji Pearsona  
(wartości nieistotne istotne statystycznie oznaczono 0)

Nazwa zmiennej

Wartości udzielonych dotacji 
w projektach środowiskowych 

2009-2012
grupa A grupa B grupa C

Zmiana poziomu dochodów gmin ogółem 0,48 0,57 0,73
Zmiana poziomu wydatków gmin na gospodarkę komunalną 

i ochronę środowiska
0 –0,40 0,46

Zmiana poziomu dochodów gmin z działalności komunalnej 
i ochrony środowiska

0 0 0

Zmiana poziomu dochodów gmin z handlu, rolnictwa, prze-
twórstwa, gastronomii i turystyki

0 0 0

Zmiana poziomu nakładów inwestycyjnych w przedsiębiorstwach 0 0 0
Zmiana wartości sprzedanej przemysłu w sektorach związanych 

z realizacją projektów środowiskowych
0,48 0,47 0,39

Zmiana liczby podmiotów w sektorach związanych z realizacją 
projektów środowiskowych

0 0,68 0,74

Zmiana liczby podmiotów w sektorach G, H, N 0 0,31 0
Zmiana liczby wydanych pozwoleń na budowę 0 0 0
Zmiana poziomu stopy bezrobocia 0 0 0
Saldo migracji 0,39 0,39 0
Zmiana liczby ludności 0,34 0,21 0
Zmiana poziomu wykorzystania miejsc noclegowych 0 0 0
Zmiana liczby udzielonych noclegów 0 0 0

Ź r ó d ł o: opracowanie własne.
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środowiskowych efekt wystąpi, jeśli zaoszczędzone środki są przeznaczane na inne 
działania niż środowiskowe. Jednym słowem deadweight pojawia się, gdy dotacja 
jest sposobem na oszczędzanie środków własnych kosztem środków publicznych. 
Zauważmy, że w grupie B wysokość dotacji jest ujemnie skorelowana z nakładami 
własnymi, w grupie C współczynnik korelacji jest dodatni. W tych dwóch gru-
pach jednostek statystycznych przeciętna zmiana poziomu nakładów własnych na 
ochronę środowiska w roku 2012 w odniesieniu do 2009 jest statystycznie różna 
na poziomie istotności 0,11 (tab. 2). Zatem pozyskanie dotacji w powiatach gru-
py B spowodowało spadek poziomu wydatków własnych na środowisko, stało się 
w takim razie sposobem na oszczędzanie. Inna sytuacja zarysowuje się w przypad-
ku podgrupy C, gdzie sytuacja wydaje się korzystna: wydatki wraz z pozyskanymi 
dotacjami wzrosły. Efekt deadweight zatem nie występuje. Wydaje się, że w pod-
grupie C udało się wykształcić pożądany mechanizm akceleracji działań środowi-
skowych: mikroregiony poświęcają większe środki na ochronę środowiska.

Przejdźmy do zagadnienia stanowiącego jeden z najistotniejszych elementów 
strategii wsparcia ochrony środowiska oraz programów operacyjnych: zwiększe-
nie atrakcyjności inwestycyjnej regionów oraz wsparcie przedsiębiorstw. W ba-
danej grupie inwestycji 14% stanowią działania podejmowane przez przedsię-
biorstwa, jednak sfera przedsiębiorczości jest wspierana w szerszy sposób, na 
przykład poprzez tworzenie dogodnych warunków dla prowadzenia produkcji 

Tabela 2. Wartości przeciętne cech statystycznych o niezerowej korelacji z wartością udzielonych 
dotacji w latach 2008-2012

Nazwa zmiennej Grupa 
A

Grupa 
B

Grupa 
C p-value*

Zmiana poziomu dochodów gmin ogółem [mln zł] 48 52 61 0,24
Zmiana poziomu wydatków gmin na gospodarkę komu-

nalną i ochronę środowiska [mln zł]
– –0,2 5 0,11

Zmiana wartości sprzedanej przemysłu w sektorach 
związanych z realizacją projektów środowiskowych 
[mln zł]

387 582 359 0,18

Zmiana liczby podmiotów w sektorach związanych 
z realizacją projektów środowiskowych [szt.]

– 302 266 0,47

Saldo migracji [os.] –65 39 – 0,25
Zmiana liczby ludności [os.] 784 1292 – 0,28

* Wartość p-value stanowi maksymalną wartość, dla której występują istotne różnice dla testu t o dwóch 
średnich. Na przykład w przypadku zmiennej „Zmiana poziomu dochodów gmin ogółem” wartość p = 0,24 ozna-
cza, że przy takim lub niższym poziomie istotności możemy mówić o istotnych różnicach. 

Boldem oznaczono wartości statystycznie równe, czarnym kolorem wartości istotnie różne od pozostałych 
na podanym poziomie istotności p, a szarym – wartość istotnie różną od pozostałych na określonym poziomie 
istotności p.

Ź r ó d ł o: opracowanie własne.
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(uzbrajanie terenów) oraz pośrednio przez projekty miękkie. W analizie korela-
cji stwierdzić można, że wzrost wartości pozyskanych dotacji w umiarkowanym 
stopniu jest skorelowany ze wzrostem produkcji sprzedanej. 

Tabela 2 przedstawia przeciętny wzrost produkcji sprzedanej w roku 2012 
w odniesieniu do roku 2009 (w mln złotych). Wzrost ten w grupach A i C jest sta-
tystycznie identyczny. Wynikać to może z trendów gospodarczych i nie ma tutaj 
związku z systemem dotacji. Dodajmy, że w przypadku grupy B zmiana wartości 
sprzedanej przemysłu jest statystycznie wyższa niż w pozostałych grupach na po-
ziomie istotności 0,18. 

Absorpcja dotacji środowiskowych nie jest czynnikiem sprzyjającym tworze-
niu nowych przedsiębiorstw. W przypadku cechy „zmiana liczby przedsiębiorstw 
kluczowych” zwraca uwagę wysoka korelacja w grupach B i C, w grupie A ko-
relacja jest nieistotna statystycznie. Zilustrowana zależność wydaje się jednak 
przypadkowa, a najpewniej wynika z dosyć dynamicznego wzrostu liczby przed-
siębiorstw, wynikającego z trendu ogólnokrajowego. Okazuje się, że przecięt-
na zmiana liczby przedsiębiorstw w grupach B i C jest statystycznie taka sama 
(tab. 2). Dodajmy również, że wartości te nie różnią się istotnie od średniej kra-
jowej obliczonej dla wszystkich powiatów. Ostatecznie oddziaływanie dotacji 
w działaniach środowiskowych na zmianę liczby nowych przedsiębiorstw wynika 
ze zbieżności podaży środków UE oraz trendów ogólnokrajowych, nie jest nato-
miast realnym oddziaływaniem. Podobne wnioski można sformułować w przy-
padku zmiany wartości sprzedanej w sektorach kluczowych. 

Zarówno we wnioskach o dofinansowanie, jak i w dokumentach strategicz-
nych postuluje się, że projekty środowiskowe powinny wpływać również na ja-
kość zamieszkania i poprawę bilansu demograficznego. Zmiany demograficzne są 
jednak czynnikiem zachodzącym ze znacznym opóźnieniem i trudno oczekiwać, 
by ewentualne oddziaływania dotacji pojawiły się w okresie programowania środ-
ków unijnych. Rzeczywiście, do roku 2012 nie można stwierdzić istotnej zależno-
ści pomiędzy poziomem dotacji wykorzystanych w mikroregionach a czynnikami 
demograficznymi. Przeciętna zmiana tych cech w roku 2012 w odniesieniu do 
2009 w każdej podgrupie jest podobna. 

Podsumowanie

W badaniach ewaluacyjnych potencjalne oddziaływania dotowanych ze środ-
ków publicznych inwestycji środowiskowych dzieli się na bezpośrednie i pośrednie. 
Bezpośrednie dotyczą efektów środowiskowych i infrastrukturalnych. Wpływ syste-
mu dotacji na jakość ochrony środowiska oraz rozwój infrastruktury środowiskowej 
w Polsce jest fundamentalny. Inwestycje komunalne z zakresu ochrony obszarów 
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i przeciwdziałania powodziom i innym zagrożeniom były realizowane niemal wy-
łącznie dzięki dostępności dotacji, sięgających 85% wartości projektu (w NFOŚiGW 
nawet 100%). Bez systemu dotacyjnego praktycznie nie byłoby możliwe zrealizo-
wanie wymagającego planu modernizacji i rozwoju krajowego systemu ochrony 
środowiska. Oczekuje się, że system dotacji inwestycji środowiskowych będzie od-
działywał na demografię, atrakcyjność inwestycyjną, rynek pracy i rozwój przed-
siębiorczości. Założenia stawiane przed wdrożeniem systemu dotacji perspektywy 
finansowej 2007-2013 opierały się głównie na funkcjonujących od dziesięcioleci 
mechanizmach wspierania ochrony środowiska w innych krajach, takich jak Niemcy, 
Francja czy Wielka Brytania. Stabilna, konsekwentna i rozłożona na wiele lat polity-
ka ochrony środowiska w tych krajach pozwala ocenić jej efekty także w innych niż 
środowiskowe sferach. Był czas, aby te efekty zaobserwować. W opracowaniu stara-
my się poszukiwać zależności inwestycji środowiskowych i wybranych czynników 
ekonomicznych i demograficznych. W analizie uwzględniono wszystkie inwestycje 
środowiskowe realizowane w okresie 2008-1013 na terenie Polski, a oceny oddziały-
wań dokonano na poziomie wszystkich powiatów. Generalnym wnioskiem z analizy 
jest stwierdzenie braku oddziaływania projektów środowiskowych na sferę przed-
siębiorczości, demografię, turystykę i rynek pracy w krótkim okresie 2007-2012. 
O ewentualnych zmianach w wymienionych sferach decydują trendy ogólnokrajo-
we, niezwiązane z systemem dotacyjnym. Nie oznacza to, że takie efekty nie pojawią 
się w przyszłości. Obecnie jednak nie można ich stwierdzić. Wyraźne oddziaływanie 
jednak daje się stwierdzić w przypadku sytuacji ekonomicznej beneficjentów progra-
mów, zarysowują się także specyficzne postawy wobec wykorzystania dotacji i ich 
relacji do nakładów własnych. System dotacji inwestycji środowiska spełnił swoją 
podstawową rolę: zapewnił Polsce skok infrastrukturalny i wyrównanie poziomu 
rozwoju kraju do przeciętnej europejskiej. Wydaje się jednak, że niesłusznie oczeku-
je się, by tak specjalistyczne inwestycje jak inwestycje komunalne, systemy monito-
ringu środowiska, ochrona przed zagrożeniami czy dbałość o równowagę środowi-
skową mogły kształtować istotnie sytuację na rynku pracy, postawy przedsiębiorców 
czy rozwiązywać problemy demograficzne i to w krótkim horyzoncie czasowym. 
Takich oddziaływań w analizie ex post nie można obecnie stwierdzić. 
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The impact of the environmental public subsidies system  
on selected demographic and economic factors  

in the micro-region scale

Summary. From its accession to the European Union Poland became the most important ben-
eficiary of the grant system among the new EU countries. A significant part of the support concerned 
the modernization and expansion of the system of environmental protection. Funds earned for en-
vironmental investments could potentially provide an impulse for the development of entrepreneur-
ship, improving the financial condition of the public entities, improving indicators of life quality and 
development of environmental services market. In this paper we analyze the possibility of influenc-
ing of the system of EU subsidies on selected socio-economic aspects such as demographics, labor 
market, and financial condition of territorial units in the micro-region scale. We analyze whether 
there is a relationship between the amount of gained funds and the change of value of the statistics 
provided by the Central Statistical Office of Poland, and the measurement is made for micro-regions. 

Key words: European funds, economic and social impact of the system of EU subsidies, envi-
ronmental investments, the correlation coefficient
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Ekonomiczne aspekty  
mikroinstalacji ogniw fotowoltaicznych 

w kontekście projektu ustawy  
o odnawialnych źródłach energii

Streszczenie. Problematyka alternatywnych źródeł energii obecna jest w świadomości społe-
czeństwa jedynie przy okazji kolejnych dyskusji dotyczących lokalizacji elektrowni atomowych. 
Tymczasem jest wiele innych, bezpieczniejszych źródeł pozyskiwania energii, takich jak elektrow-
nie wodne, farmy wiatrowe czy słoneczne. W artykule przedstawiono problem opłacalności inwe-
stycji w mikroinstalacje ogniw fotowoltaicznych, czyli elektrownie fotowoltaiczne instalowane 
przez osoby prywatne. Dochodowość takich inwestycji badano na przykładach przy wykorzystaniu 
wskaźnika wartości bieżącej netto w odniesieniu do zmieniającego się projektu ustawy o odnawial-
nych źródłach energii. 

Słowa kluczowe: odnawialne źródła energii, mikroinstalacje ogniw fotowoltaicznych, wartość 
bieżąca netto

Wprowadzenie

Problematyka zapewnienia odpowiedniej ilości energii pojawia się w świa-
domości Polaków tylko przy okazji kolejnych tzw. „kryzysów” związanych z do-
starczaniem różnego rodzaju paliw ze wschodu. Problem niedoborów energii 
jest jednak jak najbardziej realny i stanowi temat ustaleń na poziomie władz pol-
skich. W zasadzie każdy słyszał o pomyśle reaktywacji budowy elektrowni ją-
drowej na Pomorzu, a także o protestach z tym związanych. Nie ukrywano także 
ogromnych kosztów i niezbędnego czasu do realizacji tego zamierzenia. Jednak 

Ekonomiczne aspekty mikroinstalacji ogniw fotowoltaicznych...
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niezależnie od działań związanych z realizacją tego przedsięwzięcia rozpoczęto 
promowanie uzyskiwania energii ze źródeł odnawialnych. Ta dwutorowość dzia-
łań związana była zapewne z pewnymi zobowiązaniami Polski w stosunku do 
Unii Europejskiej, a dokładniej zobowiązaniami związanymi z ograniczaniem 
energii pochodzących ze źródeł kopalnych1. Zasadny wydaje się pomysł przerzu-
cenia części kosztów inwestycji na inwestorów prywatnych, dając im w zamian 
za to jakieś dodatkowe profity, lecz rozłożone w czasie. Celem tego artykułu jest 
analiza opłacalności instalacji elektrowni fotowoltaicznych przez inwestorów in-
dywidualnych, analizowana w kontekście projektowanej ustawy o odnawialnych 
źródłach energii.

1. Odnawialne źródła energii – stan do sierpnia 2013 roku

Do sierpnia 2013 r. jedynym systemem wspierania energii pochodzących ze 
źródeł odnawialnych były tzw. zielone certyfikaty. Wytwórca energii w zamian za 
wytworzenie energii ze źródeł odnawialnych otrzymywał tzw. zielony certyfikat, 
który następnie mógł być sprzedany na specjalnie do tego stworzonej towarowej 
giełdzie energii. Odbiorcą takiego certyfikatu były firmy produkujące „czarną” 
energię. Miały one do wyboru albo wykupienie i następnie umorzenie certyfi-
katu, albo zapłatę tzw. opłaty zastępczej2. Analiza systemu certyfikatów nie jest 
przedmiotem tej pracy, ale należy zauważyć (por. rys. 1), że system ten skutecz-
nie działał do połowy roku 2011, kiedy to cena certyfikatu spadła poniżej opłaty 
zastępczej. 

Teoretycznie inwestor indywidualny miał możliwość uczestniczenia w tak 
stworzonym rynku dla energii odnawialnej, możliwe bowiem było zainstalowanie 
na dachu domu jednorodzinnego zestawu paneli fotowoltaicznych i sprzedaż ener-
gii do sieci, lecz tylko pod warunkiem założenia działalności gospodarczej i speł-
nienia wymogów identycznych jak przy każdym rodzaju wytwarzania energii.

Taka konstrukcja prawna spowodowała rozwój instalacji fotowoltaicznych 
w tzw. technologii off-gride, a zatem technologii, która zakładała wykorzystanie 
całej wytworzonej energii na własne potrzeby, bez podłączenia do sieci. Takie 
rozwiązanie wymagało wykorzystania urządzeń do magazynowania energii (aku-
mulatorów), które są urządzeniami stosunkowo drogimi i ze względu na swój 
skład nienależącymi do urządzeń ekologicznych. 

1 Polityka energetyczna Polski do 2030 r.; www.mg.gov.pl [29.12.2013].
2 Warunki zakupu i umorzeń przedstawiono w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo ener-

getyczne, Dz.U. z 2006 r., nr 89, poz. 625 z późn. zm.
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Jednakże już w roku 2011 rozpoczęto prace na ustawą o odnawialnych źró-
dłach energii, która miała na celu wprowadzenie systemu wspierania instalacji 
indywidualnych poprzez stworzenie stałych taryf odbiorczych oraz zdefiniowanie 
pojęcia prosumenta, umożliwiając inwestorom prywatnym przyłączenie i sprze-
daż energii do sieci. Trzeba tu zauważyć, że prace m.in. nad tą ustawą wymuszone 
zostały zobowiązaniami Polski związanymi z członkostwem w Unii Europejskiej. 

Projekt ustawy o odnawialnych źródłach energii przez 2 lata przechodził 
proces konsultacji społecznych, następnie był uzgadniany w ministerstwach, ni-
gdy jednak nie wyszedł poza stan projektowy, mimo że ustalenia przedstawiane 
w tym projekcie wydawały się zachęcające. Zdefiniowano w nim pojęcie prosu-
menta, ustalono, że przyłączenie do sieci prosumenta odbywać się będzie bezpłat-
nie, a także zdefiniowano wartość stałych taryf, które miały obowiązywać przez 
15 lat. Wysokość taryf zależna była od rodzaju instalacji (por. tab. 1). Łatwo za-
uważyć, że najwyższe wsparcie otrzymały w projekcie ustawy małe instalacje 
fotowoltaiczne, instalowane na dachach budynków. Za każdą kWh wyproduko-
wanej energii prosument otrzymywałby 1,30 zł, przy aktualnej cenie energii wy-
noszącej 0,60 zł/kWh. 

Takie ustalenie taryf sugerowałoby słuszne, jak się wydaje, przeniesienie kosz-
tów wdrożenia takiej instalacji na prosumentów w zamian za rozłożone w czasie 
przychody. Powstaje natomiast pytanie, czy mimo tak ustalonych taryf instalacja 
elektrowni fotowoltaicznych byłaby inwestycją opłacalną.
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Rys. 1. Zmiany cen zielonych certyfikatów
Ź r ó d ł o: www.uwm.edu.pl/ciitt/wp-content/uploads/2013/05/Fotowoltaika-w-projekcie-ustawy-o-OZE-

Michał-Ćwil.pdf 
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2. Weryfikacja opłacalności inwestycji

Analiza opłacalności przeprowadzona zostanie z wykorzystaniem wskaźnika 
wartości bieżącej netto (NPV), w którym to 

 

1
01NPV ...

(1 ) (1 )
n

n

CFCF CF
k k

= + + −
+ +

,
 

gdzie:
0CF  – wartość początkowa inwestycji,
iCF  – przepływ pieniężny w i-tym okresie ni ...,,1= ,

k – stopa dyskontowa.

Wartość NPV pozwala na przedstawienie okresu zwrotu przeprowadzonej in-
westycji, uwzględniając zmianę wartości pieniądza w czasie. Za stopę dyskonta 
przyjmuje się zwykle oprocentowanie lokat w przypadku korzystania z własnych 
zasobów finansowych lub oprocentowanie pożyczki w sytuacji, gdy wykorzystu-
je się finansowanie zewnętrzne. Dla rozpatrywanych sytuacji przyjęta zostanie 
stopa dyskonta równa 5%. Dla urealnienia obliczeń przyjęto także stały wzrost 
cen energii elektrycznej dla odbiorców indywidualnych na poziomie 4% rocznie 
(średniookresowe tempo zmian cen energii w latach 2002-2013 wynosiło 1,036). 
Koszty instalacji elektrowni fotowoltaicznych przedstawiono w tabeli 2.

Tabela 1. Stałe taryfy odbioru – projekt ustawy o odnawialnych źródłach energii  
(stan od 2011 do września 2013 r.)

Instalacje odnawialnych źródeł energii Stawka  
w zł/kWh

Biogazownie rolnicze o mocy zainstalowanej do 40 kW 0,70
Biogazownie rolnicze o mocy zainstalowanej powyżej 40 kW do 200 kW 0,65
Biogazownie wykorzystujące biogaz ze składowisk odpadów o mocy zainstalowanej do 200 kW 0,55
Biogazownie wykorzystujące biogaz z oczyszczalni ścieków o mocy zainstalowanej do 200 kW 0,45
Instalacja fotowoltaiczne o mocy zainstalowanej do 10kW montowane wyłącznie na 

budynkach 
1,30

Instalacje fotowoltaiczne o mocy zainstalowanej powyżej 10 kW do100 kW montowane 
wyłącznie na budynkach 

1,15

Instalacje fotowoltaiczne o mocy zainstalowanej powyżej 10kW do 100kW montowane 
wyłącznie poza budynkami 

1,10

Instalacje wykorzystujące energię wiatru o mocy zainstalowanej do 10 kW 0,95
Instalacje wykorzystujące energię wiatru o mocy zainstalowanej powyżej 10 kW do 100 kW 0,65
Elektrownie wodne o mocy zainstalowanej do 75 kW 0,70

Ź r ó d ł o: opracowanie własne na podstawie: Analiza możliwości wprowadzenia systemu Feed-in tariff dla 
mikro i małych instalacji odnawialnych źródeł energii, www.mg.gov.pl stan na 29.12.2013
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W celu weryfikacji opłacalności inwestycji przyjęto gospodarstwo domowe 
z Wrocławia zużywające ok. 4500 kWh rocznie. Lokalizacja inwestycji ma duże 
znaczenie, gdyż zmieniają się warunki nasłonecznienia. Korzystając z kalkulatora 
uzysku energii umieszczonego na stronie Instytutu Energii i Transportu Komisji 
Europejskiej3, można wyznaczyć, że we Wrocławiu z instalacji 1 kWp4 można 
uzyskać ok. 950 kWh rocznie przy południowym ustawieniu modułów i odpo-
wiednim nachyleniu. Trzeba tu jednak zaznaczyć, że panele fotowoltaiczne mają 
dwie znaczące wady. Pierwsza z nich to malejąca sprawność wraz z upływem cza-
su, co oznacza, że wydajność ogniw spada do około 80% po 20 latach (ok. 0,9-1% 
rocznie). Druga wada to malejąca sprawność wraz ze wzrostem temperatury, tzn. 
że w warunkach maksymalnego nasłonecznienia, co wiąże się z wysoką tempera-
turą, panele fotowoltaiczne działają najgorzej (są najmniej sprawnie).

Do analizy opłacalności przyjęto dwa rodzaje instalacji: pierwsza o mocy 
5 kWp, umożliwiająca uzyskanie ok. 4690 kWh rocznie, czyli w pełni pokry-
wająca zapotrzebowanie na energię elektryczną tego gospodarstwa domowego. 
Koszt tej instalacji to 40 000 zł. Druga instalacja o charakterze inwestycyjnym, 
czyli zestaw o mocy 10 kWp i koszcie ok. 75 000 zł, umożliwiający wyproduko-
wanie około 9390 kWh rocznie. Bazując na wartości NPV i uwzględniając spadek 
wydajności kolektorów 0,5% rocznie oraz założoną wartość dyskonta 5%, oka-
zuje się, że instalacja 5kWp zwraca się w dziewiątym roku, natomiast instalacja 
10 kWp w roku ósmym (por. tab. 3).

 Jeżeli jednak uwzględni się zużywaną energię (4500 kWh·0,60 zł/kWh), 
a także wzrost jej cen, 4% rocznie, instalacja 5 kWp nie zwraca się w perspekty-
wie 20 lat, natomiast instalacja 10 kWp zwraca się w 12. roku (zob. tab. 3).

W obrębie prac nad projektem ustawy, w trakcie konsultacji społecznych do-
precyzowano zapisy i wprowadzono poprawkę polegającą na bilansowaniu ener-
gii, a zatem do sieci sprzedawana może być tylko nadwyżka wyprodukowana 
ponad zużycie, czyli w pierwszej kolejności wyprodukowana energia przeznaczo-
na zostanie na zaspokojenie potrzeb prosumenta, a dopiero pozostała nadwyżka 
zostanie przekazana do sieci. Taka zmiana nieoczekiwanie spowodowała, że in-
westycje zwracają się odpowiednio w 17. i w 11. roku, a wynik ten jest konse-
kwencją przyjęcia stałego 4% wzrostu cen energii.

Takie pozytywne wyniki zwrotu z inwestycji w elektrownie fotowoltaiczne 
zauważone zostały przez jeden z banków komercyjnych, który stworzył „konsor-
cjum” firm, proponując program tzw. samospłacającego się domu5. Idea pomysłu 
była taka, aby na działce posiadanej przez inwestora (min. 2500 m2) wybudo-
wać dom oraz zainstalować elektrownię fotowoltaiczną o mocy 40 kWp. Kredyt 

3 http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/apps4/pvest.php [7.01.2014].
4 kWp to tak zwana moc szczytowa, uzyskiwana przy ustalonych, tzw. standardowych, warunkach.
5 http://ekodom.eko-polska.pl/ [7.01.2014].
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Tabela 3. Wartości NPV dla dwóch rodzajów instalacji z uwzględnieniem oraz bez uwzględnienia 
zużywanej energii

Wartości NPV 1. rok 2. rok 3. rok 4. rok 5. rok 6. rok 7. rok 8. rok 9. rok 10. rok

5 kWp –34193,3 –28690,8 –23476,5 –18535,4 –13853,1 –9416,0 –5211,4 –1227,0 2548,8 6126,7

10 kWp –63374,3 –52357,5 –41917,9 –32025,0 –22650,4 –13766,8 –5348,5 2628,8 10188,2 17351,7

Wartości NPV 11. rok 12. rok 13. rok 14. rok 15. rok 16. rok 17. rok 18. rok 19. rok 20. rok

5 kWp 9517,2 12730,1 15774,7 18659,8 21393,9 23984,7 26439,7 28766,2 30970,9 33060,0

10 kWp 24139,9 30572,6 36668,3 42444,8 47918,6 53105,7 58021,1 62679,1 67093,0 71275,8

Wartości NPV 1. rok 2. rok 3. rok 4. rok 5. rok 6. rok 7. rok 8. rok 9. rok 10. rok

5 kWp  
z energią

–36764,8 –33809,2 –31117,6 –28675,1 –26467,6 –24481,9 –22705,1 –21125,6 –19731,8 –18513,1

10 kWp 
z energią

–65945,7 –57475,9 –49558,9 –42164,7 –35264,9 –28832,6 –22842,3 –17269,8 –12092,3 –7288,1

Wartości NPV 11. rok 12. rok 13. rok 14. rok 15. rok 16. rok 17. rok 18. rok 19. rok 20. rok

5 kWp  
z energią

–17459,4 –16561,0 –15808,8 –15194,3 –14709,3 –14346,1 –14097,4 –13956,2 –13916,2 –13971,0

10 kWp 
z energią

–2836,6 1281,6 5084,8 8590,6 11815,5 14775,0 17484,0 19956,6 22206,0 24244,8

Ź r ó d ł o: obliczenia własne.

Tabela 4. Wartości NPV dla dwóch rodzajów instalacji z bilansowaniem zużywanej energii

Wartości NPV 1. rok 2. rok 3. rok 4. rok 5. rok 6. rok 7. rok 8. rok 9. rok 10. rok

5 kWp  
z energią 
bilansowaną

–37193,3 –34450,0 –31766,5 –29139,5 –26565,9 –24042,9 –21567,8 –19138,1 –16751,5 –14401,4

10 kWp 
z energią 
bilansowaną

–66374,3 –58116,7 –50207,8 –42629,1 –35363,2 –28393,7 –21705,0 –15282,4 –9112,0 –3180,7

Wartości NPV 11. rok 12. rok 13. rok 14. rok 15. rok 16. rok 17. rok 18. rok 19. rok 20. rok

5 kWp  
z energią 
bilansowaną

–12085,9 –9804,3 –7556,3 –5341,2 –3158,6 –1008,1 1110,8 3198,7 5255,9 7282,8

10 kWp 
z energią 
bilansowaną

2524,0 8013,6 13299,4 18391,9 23300,8 28035,5 32605,0 37017,5 41280,9 45402,8

Ź r ó d ł o: obliczenia własne.

na przeprowadzenie inwestycji udzielany byłby oczywiście przez bank tworzący 
„konsorcjum”, a raty kredytu spłacane byłyby z przychodów osiąganych w wy-
niku działania elektrowni fotowoltaicznej. Jak podają autorzy programu, koszt 
budowy domu o powierzchni 92 m2 z wykończeniem i wyposażeniem w AGD 
wynosi ok. 240 tys. zł, co przekłada się na ponad 1300 zł raty miesięcznie. Po 
dodaniu do tego instalacji fotowoltaicznej 40 kWp (mikroelektrownia na działce) 
oraz ekologicznego systemu grzewczego, koszty wzrosną do ok. 560 tys. zł, a rata 
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do 3060 zł (kredyt zaciągnięty na 25 lat o marży 1,5 p.p). Średniomiesięczne 
przychody ze sprzedaży nadwyżek energii wraz z oszczędnościami na kosztach 
utrzymania domu wynoszą według autorów programu ok. 3660 zł i przewyższa-
ją ratę kredytu o ok. 600 zł. Przyjmując przedstawioną wyżej ratę kredytową 
za rzeczywistą, należy zweryfikować możliwość uzyskania odpowiedniej kwoty 
z instalacji fotowoltaicznej. Korzystając z przedstawionego wcześniej kalkulatora 
uzysku energii dla Wrocławia i instalacji naziemnej (instalacja 40 kWp nie mie-
ści się na dachu domu, stąd potrzeba działki min 2500 m2), uzyskuje się około 
39 500 kWh rocznie. Odejmując od tego energię użytkową ok. 4500 kWh, uzy-
skuje się 35 000 kWh. Taryfa dla takiej instalacji wynosi 1,1 zł/kWh, stąd roczny 
przychód w wysokości 38 500 zł, co daje miesięcznie 3208 zł i pokrywa ratę 
kredytu. Wydaje się zatem, że program taki miałby szanse powodzenia, mógłby 
wręcz po pewnych modyfikacjach spełniać rolę programu społecznego, takiego 
jak program Rodzina na Swoim czy Mieszkanie dla Młodych. Program ten ma 
jednak kilka niewiadomych i w niektórych miejscach może wzbudzać pewne wąt-
pliwości. Po pierwsze można zauważyć, że jest to program na obszary wiejskie, co 
wynika z niezbędnej wielkości działki. Zauważmy bowiem, że w aglomeracjach, 
ze względu na koszt 1 m2 i gęstą zabudowę, raczej nie dysponuje się tak dużymi 
działkami, ponieważ koszt takiej działki osiąga bez problemu kwotę 500 tys. zł, 
a koszt 2-3 mln zł też nie jest rzadkością. Drugim problemem jest czas obowiązy-
wania stałych taryf. Projekt ustawy o OZE mówił o 15 latach, a tymczasem kredyt 
liczony był na lat 25. Powstaje zatem pytanie, co w pozostałych 10 latach. Ostatni 
nie mniej ważny, a niepodniesiony w programie problem to brak regularności 
przychodów z instalacji fotowoltaicznej. Zauważmy bowiem, że o ile w skali roku 
przychody z instalacji fotowoltaicznych się zgadzają, to w najmniej słonecznym 
miesiącu ogniwa fotowoltaiczne wyprodukują mniej niż 1200 kWh, co przekła-
da się na kwotę ok. 1300 zł. Zwróćmy także uwagę, że 1200 kWh nie pokry-
wa nawet zapotrzebowania na użytkową energię elektryczną, co przy nieznanym 
mechanizmie bilansowania energii wytworzonej i pobranej z sieci (bilansowanie 
miesięczne, kwartalne, roczne?) uniemożliwia określenie wielkości przychodów 
w takich miesiącach.

Niezależnie od pewnych wątpliwości i braku szczegółów dotyczących instala-
cji fotowoltaicznych, konsultowany przez około 2 lata projekt wydawał się stwa-
rzać sprzyjające warunki do inwestycji, szczególnie w mikroinstalacje o większej 
mocy. Niestety, po dwóch latach konsultacji, w obliczu kar grożących ze strony 
komisji Europejskiej za niewdrożenie do prawa narodowego dyrektyw Unii Eu-
ropejskiej dotyczących energii, zdecydowano się na szybkie wprowadzenie roz-
wiązania „ratunkowego”, tzw. małego trójpaku energetycznego, który miał przed 
tymi karami chronić.
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3. Mały trójpak energetyczny i projekt ustawy  
o odnawialnych źródłach energii 

W sierpniu 2013 r. prezydent podpisał ustawę, tzw. mały trójpak energetyczny, 
która miała na celu dostosowanie prawa polskiego do wymogów UE. W ustawie 
tej wprowadzono niektóre rozwiązania przejęte z projektu ustawy o odnawialnych 
źródłach energii, a także wprowadzono pewne nowości. Najważniejsze z nich to:

1) wprowadzenie pojęcia prosumenta,
2) zdecydowanie, że przyłączenie tzw. mikroinstalacji odbywać się będzie 

bezkosztowo (brak przepisów wykonawczych), 
3) wprowadzenie możliwości odsprzedaży nadmiaru energii do sieci po cenie 

80% średniej ceny energii z zeszłego roku. 
Te same zapisy powtórzono w najnowszym projekcie ustawy o odnawialnych 

źródłach energii. Zatem po 2 latach nakręcania koniunktury na odnawialne źródła 
energii dokonano całkowitego odwrotu od prezentowanego wcześniej podejścia. 
W myśl obowiązujących uregulowań prawnych bardziej opłaca się zużywać (bi-
lansować) energię niż ją sprzedawać. Wyprodukowana i zużyta przez prosumenta 
energia kosztuje aktualnie 0,60 zł/kWh, a wyprodukowana i sprzedana po 80% 
z 0,60, czyli po 0,48 zł/kWh. Zauważmy dalej, że energia jest bilansowana, zatem 
sprzedaje się tylko nadwyżkę ponad zużycie.

Wróćmy zatem do prezentowanego wcześniej przykładu gospodarstwa domowe-
go, rozważającego instalacje ogniw fotowoltaicznych o mocy 5 kWp i 10 kWp i roz-
patrzmy opłacalność inwestycji po wprowadzonych przez mały trójpak energetyczny 
zmianach. Obliczając wartość NPV przy identycznych jak wcześniej założeniach, 

Tabela 5. Wartości NPV dla dwóch rodzajów instalacji z bilansowaniem zużywanej energii  
po wprowadzeniu małego trójpaku energetycznego

Wartości NPV 1. rok 2. rok 3. rok 4. rok 5. rok 6. rok 7. rok 8. rok 9. rok 10. rok

5 kWp  
z energią 
bilansowaną

–37341,7 –34719,4 –32132,5 –29580,5 –27063,0 –24579,5 –22129,5 –19712,6 –17328,3 –14977,9

10 kWp 
z energią 
bilansowaną

–70193,1 –65453,3 –60779,6 –56171,0 –51626,7 –47145,7 –42727,1 –38370,2 –34073,8 –29837,4

Wartości NPV 11. rok 12. rok 13. rok 14. rok 15. rok 16. rok 17. rok 18. rok 19. rok 20. rok

5 kWp  
z energią 
bilansowaną

–12661,5 –10378,7 –8128,9 –5911,7 –3726,6 –1573,1 549,2 2640,8 4702,1 6733,5

10 kWp 
z energią 
bilansowaną

–25659,9 –21540,6 –17478,6 –13473,1 –9523,4 –5628,7 –1788,1 1999,1 5733,6 9416,2

Ź r ó d ł o: obliczenia własne.
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uzyskano zwrot z instalacji 5 kWp w 17. roku, natomiast instalacja 10 kWp zwróciła 
się w roku 18. Porównując uzyskane wyniki do sytuacji sprzed wprowadzenia małe-
go trójpaku energetycznego, widać, że dla mniejszej instalacji rok zwrotu inwestycji 
nie uległ zmianie, natomiast aż o 7 lat wydłużył się zwrot instalacji 10 kWp.

Jeszcze gorszego wyniku należy się spodziewać przy rozpatrzeniu koncepcji 
samoospłacającego się domu. Wytworzona przez elektrownię fotowoltaiczną ener-
gia to 39 500 kWh. Po odjęciu (zbilansowaniu) zużycia na poziomie 4500 kWh 
uzyskuje się 35 000 kWh·0,48 zł/kWh, co daje rocznie 16 800 zł, czyli miesięcz-
nie 1400 zł. Kwota ta starcza na ratę kredytu na około 260 tys. zł, gdy tymcza-
sem wyłącznie koszt mikroelektrownii to około 300 tys. zł. Przy tak ustawionych 
warunkach sprzedaży wyprodukowanej energii inicjatywa samospłacającego się 
domu jest fikcją. Co więcej, bardziej opłaca się zużywać wyprodukowaną energię 
niż ją sprzedawać, a takie podejście nie sprzyja budowie i eksploatacji energoosz-
czędnych budynków i urządzeń.

Podsumowanie

Rozpoczęcie prac nad projektem ustawy o odnawialnych źródłach energii 
i opublikowanie pierwszych wersji tej ustawy stanowiło impuls do rozwoju bran-
ży alternatywnych źródeł energii. Zapisy w projekcie ustawy dotyczące okresów 
obowiązywania stałych taryf i samych taryf przyjęte zostały pozytywnie zarów-
no przez potencjalnych producentów energii, jak i ekologów czy producentów 
urządzeń do jej wytwarzania. W projekcie ustawy było wyraźnie widać orienta-
cję na inwestorów indywidualnych, którzy mogli otrzymać największe wsparcie 
w zamian za poniesienie kosztów instalacji. Takie wsparcie gwarantowało zwrot 
inwestycji w rozsądnym czasie. Niestety, konstrukcja taryf stymulowała insta-
lacje jak największych elektrowni fotowoltaicznych, gwarantując szybszy okres 
zwrotu inwestycji. Takie podejście było dobrze odebrane przez inwestorów, po-
zwalało bowiem uzyskać odpowiednie stopy zwrotu, jednak było bardzo kosz-
towne dla państwa. Dlatego po 2 latach konsultacji dokonano całkowitej zmiany 
w projekcie ustawy o odnawialnych źródłach energii, gdyż cena sprzedaży do 
sieci wytworzonej „zielonej” energii ma stanowić 80% ceny energii na rynku. 
Taka zmiana pociąga za sobą szereg konsekwencji, takich jak wydłużenie okresu 
zwrotu inwestycji czy opłacalność pełnego wykorzystania energii na własne po-
trzeby (antyenergooszczędność takiego rozwiązania). Trzeba chyba zauważyć, że 
wprowadzona zmiana w sposób znaczący zatrzyma rozwój rynku energii odna-
wialnej. Wyliczone w pracy okresy zwrotu inwestycji, zdaniem autora, są dłuższe 
niż potencjalny czas „życia” urządzeń.
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Wydaje się zatem, że żadne z prezentowanych rozwiązań nie jest obiektywnie 
słuszne. Stałe taryfy stanowiły znaczne obciążenie dla państwa. Sprzedaż energii 
poniżej kosztów rynkowych pozbawia taką inwestycję sensu, trzeba zatem szukać 
alternatywnego rozwiązania, które pozwoli na opłacalne inwestowanie w ener-
getykę odnawialną, a jednocześnie nie zrujnuje budżetu państwa. Trzeba sobie 
jednak uświadomić, że produkowanie energii ze źródeł odnawialnych jest droższe 
niż z paliw kopalnych, a zatem bez choćby niewielkiego subsydiowania rynek 
energii odnawialnej w zasadzie nie będzie istniał. Być może warto zastanowić się 
nad programem analogicznym do programu dopłat do kolektorów słonecznych, 
prowadzonym przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod-
nej, w którym to subsydiowana jest sama inwestycja.
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Economic aspects of micro-installations of photovoltaic cells  
in the context of the draft Law on Renewable Energy Sources

Summary. The issue of alternative energy sources appears in the consciousness of the public 
only during the next discussion on the location of nuclear power plants. Meanwhile, there are many 
other, safer energy sources such as hydropower, wind farms or solar farms. The paper presents the 
problem of the profitability of investment in micro-installations of photovoltaic cells installed by 
individuals. The profitability of such investments were examined for examples using the ratio of net 
present value with respect to changes in the draft law on Renewable Energy Sources.

Key words: Renewable Energy Sources., micro-installations of photovoltaic cells, net present 
value
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Streszczenie. W artykule przedstawiono zastosowania opcji rzeczowych w ocenie efektywno-
ści projektów inwestycyjnych. Podano między innymi koncepcje modeli: rozszerzenia, opóźnienia, 
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modelu wyceny opcji. Uogólnienie dotyczy przede wszystkim możliwości elastycznego doboru pa-
rametrów rynkowych, które mają istotny wpływ na proces wyceny inwestycji.
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Wprowadzenie 

Rozważania zacznijmy od następującej definicji inwestycji: „Inwestycja jest 
w istocie bieżącym wyrzeczeniem dla przyszłej konsumpcji. Ale teraźniejszość 
jest względnie dobrze znana, natomiast przyszłość to zawsze tajemnica. Przeto 
inwestycja jest wyrzeczeniem się pewnego na rzecz niepewnego”1.

W przywołanej definicji występują wszystkie istotne elementy procesu inwe-
stowania: 

– element psychologiczny (wyrzeczenie się pewnego na rzecz niepewnego),
– element czasu (cel inwestowania osiągalny w przyszłości),
1 K. Jajuga, T. Jajuga, Inwestycje. Instrumenty finansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finanso-

wa, WN PWN, Warszawa 2001.
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– element niepewności (teraźniejszość jest dobrze znana, przyszłość jest za-
wsze tajemnicą),

– czynnik ludzki (człowiek kierując się wiedzą, intuicją, ale również emocja-
mi podejmuje decyzje inwestycyjne).

Nadzieja, a nie pewność osiągnięcia celu inwestycji wynika z faktu, że zjawi-
ska i procesy zachodzące w gospodarce są złożone i trudno przewidywalne, gdyż 
zależą od otoczenia rynkowego, czasu oraz czynnika ludzkiego. Przyjmując po-
wyższą definicję inwestycji, musimy się zgodzić z hipotezą: w każdej inwestycji 
występuje element niepewności. Niepewność jako kategoria ekonomiczna dzieli 
się na: niepewność niemierzalną (niepewność sensu stricto) oraz niepewność mie-
rzalną (ryzyko).

W przypadku niepewności mierzalnej można mówić o zarządzaniu ryzykiem. 
Wystarczy dysponować odpowiednim modelem, który w sposób zadowalający 
modeluje proces inwestowania. W literaturze, ale również w praktyce, spotyka 
się wiele narzędzi i metod wspomagających proces zarządzania ryzykiem inwe-
stycyjnym. Modelami umożliwiającymi zarządzanie ryzykiem procesu inwesto-
wania są modele dyskontowe. Dużym zainteresowaniem praktyków zajmujących 
się modelowaniem procesu inwestowania cieszy się metoda NPV. Niewątpliwą 
zaletą NPV jest jej prosta forma matematyczna oraz łatwa i czytelna interpretacja, 
zasadniczą wadą – statyczność względem procesu inwestowania (brak reakcji na 
zmieniające się warunki w trakcie procesu inwestowania). Narzędziem umożli-
wiającym elastyczne reagowanie na zmieniające się warunki w procesie inwe-
stowania są opcje rzeczowe, dokładnie modele oceny projektów inwestycyjnych 
z wbudowaną opcją rzeczową. 

1. Opcje finansowe – wybrane pojęcia

 Ważną grupą instrumentów finansowych rynku kapitałowego są instrumenty 
pochodne. Instrumentem pochodnym, który cieszy się dużym zainteresowaniem 
inwestorów, są opcje finansowe. Opcja jest instrumentem finansowym, który 
daje jego posiadaczowi prawo do wykonania opcji, natomiast na wystawcę 
opcji nakłada obowiązek jej zrealizowania, tj. dostarczenia instrumentu ba-
zowego posiadaczowi opcji w sytuacji, gdy zechce on ją zrealizować2.

Ze względu na sposób realizacji opcji wyróżnia się opcje kupna oraz sprzedaży. 
Opcja kupna daje jej posiadaczowi prawo do zakupu instrumentu bazowego 

po określonej cenie w określonym czasie, natomiast opcja sprzedaży daje takie 
samo prawo, ale w odniesieniu do sprzedaży instrumentu bazowego. W kontrakcie 

2 A. Weron, R. Weron, Inżynieria finansowa, WNT, Warszawa 1998. 
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opcyjnym występuje również wystawca opcji, który przyjmuje na siebie obowiązek 
dostarczenia instrumentu bazowego w przypadku, gdy opcja zostanie wykonana.

Opcje mogą być wystawiane na różne instrumenty bazowe, najczęściej spo-
tyka się:

– opcje akcyjne (instrumentem bazowym jest akcja),
– opcje walutowe (instrumentem bazowym jest waluta obca),
– opcje procentowe (instrumentem bazowym jest oprocentowany papier war-

tościowy),
– opcje indeksowe (instrumentem bazowym jest indeks rynku).
Podstawowymi charakterystykami opcji są:
– cena wykonania (X) – jest to cena, po jakiej opcja jest wykonana, ustalona 

jest w momencie wystawienia opcji i nie ulega zmianie w czasie ważności opcji, 
– cena instrumentu bazowego (St) – jest to wartość rynkowa instrumentu ba-

zowego, na który wstawiona jest opcja,
– cena opcji (inaczej premia) (C) – jest ceną, którą płaci posiadacz opcji, cena 

ta kształtowana jest przez rynek,
– termin wygaśnięcia opcji (T) – jest to termin ważności opcji, po upływie 

którego opcja traci ważność i nie może być wykonana,
– termin wykonania opcji (to) – termin, w którym opcja jest wykonana.
W zależności od możliwości wykonania opcji wyróżnia się opcję amerykań-

ską oraz opcję europejską. Opcję amerykańską można wykonać w dowolnym 
momencie od chwili nabycia do momentu wygaśnięcia (to ≤ T), natomiast opcję 
europejską – tylko w momencie wygaśnięcia (to = T).

Posiadacz opcji, jak wspomniano, ma prawo do jej wykonania. Wykona opcję 
tylko wówczas, gdy będzie to opłacalne – decyduje relacja pomiędzy ceną wy-
konania a ceną instrumentu bazowego. Wyróżnia się tutaj następujące sytuacje:

– opcję opłaca się wykonać – opcja jest w cenie,
– opcji nie opłaca się wykonać – opcja nie jest w cenie,
– opcja jest neutralna – opcja jest po cenie.
Dla opcji kupna – opcja jest w cenie, gdy cena wykonania jest niższa od ceny 

instrumentu bazowego, w przeciwnym przypadku opcja nie jest w cenie, jeżeli 
natomiast cena wykonania opcji równa jest cenie instrumentu bazowego, to mó-
wimy, że opcja jest neutralna. Dla opcji sprzedaży zachodzi przeciwna relacja 
pomiędzy ceną wykonania a ceną instrumentu bazowego.

Innym ważnym parametrem charakteryzującym opcje bez względu na rodzaj 
instrumentu bazowego jest wartość opcji.

Wartość opcji jest sumą dwóch składowych: wartości wewnętrznej oraz war-
tości czasowej, zwanej również wartością zewnętrzną. Wartość opcji można więc 
zapisać następująco:

 W = Ww + Wt , (1)
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gdzie:
Ww – wartość wewnętrzna opcji, 
Wt – wartość czasowa opcji.
Opcja ma dodatnią wartość wewnętrzną, gdy jest w cenie, w przeciwnym 

przypadku wartość ta równa jest zero. W szczególności dla opcji kupna wartość 
wewnętrzna opcji wyraża się wzorem:

 Ww = max {St – X, 0}, (2)

a dla opcji sprzedaży wzorem:

 Ww = max {X – St, 0}. (3)

Z zależności (1) wynika, że wartość czasowa opcji maleje do zera wraz 
ze zbliżaniem się terminu wykonania do terminu wygaśnięcia.

Wypada również zauważyć, iż na wartość opcji mają wpływ następujące 
czynniki: 

– cena wykonania opcji,
– cena instrumentu bazowego,
– długość okresu ważności opcji,
– zmienność stopy zwrotu instrumentu bazowego,
– stopa wolna od ryzyka.
W przypadku opcji kupna cena wykonania oraz stopa wolna od ryzyka są 

destymulantami, natomiast pozostałe czynniki są stymulantami wartości opcji. 
W przypadku opcji sprzedaży destymulantami są: cena instrumentu pierwotnego 
oraz stopa wolna od ryzyka, a pozostałe czynniki stymulantami.

Wartość opcji zwana również ceną sprawiedliwą, jako wypadkowa czynni-
ków rynkowych, zmienia się w czasie ważności opcji i pokrywa się z ceną opcji 
tylko w przypadku, gdy rynek jest efektywny.

Wobec powyższych rozważań ważne z punktu widzenia praktyki jest w miarę 
precyzyjne oszacowanie wartości opcji. Porównanie jej z ceną rynkową umożli-
wia podejmowanie racjonalnych decyzji. Wartość sprawiedliwą opcji szacuje się 
wykorzystując różne modele wyceny. W opracowaniu tym ograniczymy się do 
modelu dwumianowego wyceny wartości opcji.

2. Uogólniony dwumianowy model wyceny opcji

Zagadnienie wyceny instrumentów pochodnych jest zagadnieniem ważnym 
z punktu widzenia teorii oraz praktyki i trzeba dodać, że nadal aktualnym.

Pierwsze prace z zakresu metodologii wyceny instrumentów pochodnych poka-
zały się w roku 1973. Były to prace: F. Blacka i M Scholesa (The Pricing of Options 
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annd Corporate Liabilities) oraz R.C. Mertona (Theory of Rational Option Pricing). 
Przedstawiono w nich koncepcję arbitrażowej wyceny instrumentów pochodnych. 
Arbitrażowa koncepcja wyceny na ogół realizowana jest w konwencji portfela bez 
ryzyka lub w konwencji replikacji. Model wyceny opcji realizowany w konwencji 
portfela bez ryzyka został zaproponowany w roku 1972 przez J. Coxa, M. Rubinsteina 
i S. Rossa – model CRR3. Koncepcja wyceny opcji w konwencji portfela bez ryzyka 
polega na takiej konstrukcji portfela posiadającego określoną ilość instrumentów ba-
zowych oraz wystawionej opcji na ten instrument, aby był to portfel bez ryzyka.

Koncepcję portfela bez ryzyka prześledzimy na przykładzie europejskiej opcji 
kupna na akcję bez dywidendy.

Rozważmy portfel, który składa się z h akcji oraz wystawionej na te akcje 
opcji kupna, przy czym wymagamy, aby inwestycja ta była bez ryzyka. Wartość 
portfela w chwili początkowej równa jest: 

 h S0 – C0, 
gdzie:

S0 – cena akcji w momencie początkowym inwestycji,
C0 – wartość europejskiej opcji kupna w momencie początkowym inwestycji.

Załóżmy dalej, że do terminu wygaśnięcia opcji pozostał jeden okres, na ko-
niec którego cena akcji może wzrosnąć do poziomu Su lub spaść do poziomu Sd. 
Zatem w terminie wykonania opcji wartość inwestycji jest odpowiednio równa:

 Vu = h Su – Cu , gdy cena akcji wzrośnie,

 Vd = h Sd – Cd , gdy cena akcji spadnie,

przy czym wartość opcji, gdy cena akcji wzrośnie, wynosi Cu = max {Su – X, 0}, 
natomiast wartość opcji, gdy cena akcji spadnie, wynosi Cd = max {Sd – X, 0}, 
gdzie X – oznacza cenę wykonania opcji.

Ponieważ założyliśmy, że inwestycja jest wolna od ryzyka, więc musi zacho-
dzić równość:

 Vu = Vd .

Z równości tej wyznaczamy współczynnik hedgingowy h

 h = (Cu – Cd)/(Su – Sd).

Współczynnik hedgingowy określa liczbę akcji w portfelu, która zabezpiecza 
wystawioną opcję kupna. Jeżeli ponadto założymy, że mechanizm kształtowania 
ceny akcji w górę i w dół jest następujący: 

3 J. Cox, M. Rubinstein, S. Ross, Option Pricing, A Simplified Approach, „Journal of Financial 
Economics” 1979, nr 7.
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 Su = u S0  oraz  Sd = d S0,

przy czym u > 1 + rf > d (rf – stopa zwrotu wolna od ryzyka), co wyklucza moż-
liwość transakcji arbitrażowej, to wówczas współczynnik hedgingowy wyraża się 
wzorem: 

 h = (Cu – Cd)/S0 (u – d). (4)

Inwestycja bez ryzyka winna generować stopę zwrotu równą stopie zwrotu wol-
nej od ryzyka, zatem zachodzi następująca równość:

 (h Su – Cu)/(h S0 – C0) = 1 + rf .

Wstawiając do powyższej równości współczynnik hedgingowy (4), otrzymujemy 
wartość euorepejskiej opcji kupna na akcję bez dywidendy

 C0 = [g Cu + (1 – g) Cd]/(1 + rf), (5)
gdzie
 g = (1 +rf – d)/(u – d).  (6)

Wobec wcześniejszego założenia g ϵ (0 , 1), tak więc para (g, 1 – g) jest tak zwaną 
miarą arbitrażową4.

Cenę opcji wyznacza się w dwóch etapach, w pierwszym wyznacza się drze-
wo waloru podstawowego (akcji), a następnie drzewo opcji.

Symulację ceny akcji ilustruje rysunek 1, cenę opcji natomiast rysunek 2.

Su = S0 u

S0

Sd = S0 d

Rys. 1. Symulacja ceny akcji
Ź r ó d ł o: opracowanie własne.

Cu = max {0; Su – X}

C0

Cd = max {0; Sd – X}

Rys. 2. Symulacja ceny opcji
Ź r ó d ł o: opracowanie własne.

4 A. Weron, R. Weron, op. cit. 
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Cenę sprawiedliwą tej opcji wyznaczymy na podstawie wzorów (5) oraz (6) i wy-
nosi ona
 C0 = [g Cu + (1 – g) Cd] / (1 + rf).

Wzór (5) określa wartość europejskiej opcji kupna w przypadku jednego 
okresu, jaki pozostał do terminu wygaśnięcia opcji.

Model wyceny europejskiej opcji kupna dla jednego okresu można uogólnić 
na przypadek n okresów, jakie pozostały do terminu wygaśnięcia opcji (n > 1), 
oraz zróżnicowanych parametrów rynkowych w każdym okresie.

Zakładając, że wielkości ruchu ceny akcji w górę (ui) oraz w dół (di ) są 
znane oraz znane są stopy zwrotu wolne od ryzyka rfi w każdym z okresów i,  
i = 1, 2,…, n, stosując metodę indukcji wstecznej, konstruuje się model wyceny 
opcji dla n okresów, analogicznie jak w przypadku jednego okresu. Zgodnie z tą 
metodą wyznaczamy ceny opcji w każdym z węzłów w okresie n – 1 według wzo-
rów (4), (5). Podobnie postępujemy w każdym węźle okresu wcześniejszego, koń-
cząc na okresie początkowym.

Indukcję wsteczną prześledzimy dla dwóch podokresów.
W pierwszym etapie wyznaczymy drzewo zmian wartości akcji.

Su1u2

Su1d2

S0

Sd1u2

Sd1d2

Su1

Sd1

Rys. 3. Symulacja ceny akcji w modelu dwuokresowym
Ź r ó d ł o: opracowanie własne.

Symulację ceny opcji ilustruje rysunek 4.

Wartości opcji Cu1 
oraz Cd1 

wyznaczamy zgodnie z wzorami (4) i (5), otrzymując:

 Cu1
 = [g2 Cu1u2

 + (1 – g2) Cu1d2
]/(1 + rf2

),

 Cd1
 = [g2 Cd1u2

 + (1 – g2) Cd1d2
]/(1 + rf2

),

gdzie g2 = (1 – rf2
 –d2)/(u2 – d2).
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Analogicznie wyznaczamy wartość opcji, otrzymując:

 C0 = [g1 Cu1
 + (1 – g1) Cd1

]/(1 + rf1
),

przy czym g1 = (1 – rf1
 –d1)/(u1 – d1).

Liczba węzłów obu drzew rośnie bardzo szybko, w i-tym okresie wynosi 2i, 
można ją zmniejszyć, wprowadzając dodatkowe założenia. Przyjmując, że ruchy cen 
akcji w górę i w dół oraz stopy zwrotu wolne od ryzyka są identyczne w każdym 
okresie, jaki pozostał do terminu wygaśnięcia opcji, otrzymujemy klasyczny model 
wyceny opcji – model CRR, w którym znacznie zmniejsza się liczba węzłów. Za-
proponowany model wyceny europejskiej opcji kupna można zastosować do wyce-
ny europejskiej opcji sprzedaży oraz opcji amerykańskiej. Do wyceny europejskiej 
opcji sprzedaży wystarczy w modelu wyceny opcji kupna zmienić sposób wyzna-
czania wartości wewnętrznej opcji w węzłach końcowych. Podobnie, model wyceny 
opcji europejskiej można zastosować do wyceny opcji amerykańskiej. Ponieważ za-
pis modelu wyceny amerykańskiej opcji dla n okresów, n >2, jest złożony, zatem mo-
dyfikację modelu wyceny opcji europejskiej prześledzimy dla dwóch okresów, przy 
czym Cu = max {Cu1

, Su1
 – X}, Cd = max {Cd1

, Sd1
 – X}, Cu1

, Cd1
 wyznacza się zgodnie 

z modelem wyceny opcji europejskiej. W ostatnim okresie opcja amerykańska może 
przyjmować następujące wartości: Cu1u2

, Cu1d2
, Cd1u2

, Cd1d2
. Zgodnie z modelem wyce-

ny opcji europejskiej, obliczamy wartość opcji we wszystkich węzłach poprzednich, 
w tym przypadku w węzłach dla pierwszego okresu, i porównujemy ją z wartością 
wewnętrzną, następnie wyznaczamy wartość początkową opcji, zgodnie z wzorami 
(4), (5). Symulację ceny opcji amerykańskiej ilustruje rysunek 5. 

Ostatecznie wartość opcji w chwili początkowej równa jest:

 C0
* = [g1 Cu + (1 – g1) Cd]/(1 + rf1

),

przy czym g1 = (1 – rf2
 –d1)/(u1 – d1).

Cu1u2 = max {0, Su1u2
 – X}

Cu1d2 = max {0, Su1d2
 – X}

C0

Cd1u2 = max {0, Sd1u2
 – X}

Cd1d2 = max {0, Sd1d2
 – X}

Cu1

Cd1

Rys. 4. Symulacja ceny opcji
Ź r ó d ł o: opracowanie własne.
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Rys. 5. Symulacja ceny amerykańskiej opcji kupna
Ź r ó d ł o: opracowanie własne.

Opcja amerykańska zostanie wykonana, jeżeli jest to opłacalne. Będzie tak 
wówczas, gdy opcja jest w cenie i wartość wewnętrzna opcji będzie równa war-
tości całkowitej5. 

3. Opcje rzeczowe

Pojęcie opcji rzecowych zostało wprowadzone przez S. Myersa w roku 1977 
jako narzędzie wyceny inwestycji rzeczowych, cechujących się wbudowaną ela-
stycznością decyzyjną, umożliwiającą uczenie się w kolejnych fazach procecu 
inwestycyjnego.

Opcja rzeczowa daje prawo posiadaczowi opcji do dysponowania war-
tością przepływów pieniężnych brutto generowanych przez nieodwracalną 
decyzję inwestycyjną w terminie lub przed terminem wykonania opcji6.

Opcje rzeczowe postrzegane są jako systemowe i zintegrowane podejście wy-
ceny aktywów rzeczowych, w dynamicznym i charakteryzującym się wysokim 
stopniem niepewnosci otoczeniu. Znajdują zatosowania w procesach decyzyjnych, 
w których istnieje możliwość wyboru kierunku, rodzajów i momentów podjęcia 
decyzji, w szczególności w projektowaniu strategii przedsiębiorstwa, w procesach 
inwestycyjnych, wyceny przedsiębiorstwa, zarządzania kosztami przedsiębiorstwa.

Na zainteresowanie opcjami rzeczowymi miały wpływ:
– zakres zastosowań,
– analogia z opcjami finansowymi.
5 W. Rogowski, Opcje realne w przedsięwzięciach inwestycyjnych, SGH w Warszawie, War-

szawa 2008.
6 C. Hoop, S. Tsolakis, Investment Aplications in te Shipping Industry, An Overview Proce-

edings of the 8 Conference – Real Options. Theory Meets Practice, Montreal 2004.

Cu1u2 = max {0, Su1u2
 – X}

Cu1d2 = max {0, Su1d2
 – X}

C0
*

Cd1u2 = max {0, Sd1u2
 – X}

Cd1d2 = max {0, Sd1d2
 – X}

Cu

Cd
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Analogie pomiędzy opcjami finansowymi a rzeczowymi występują na pozio-
mie podstawowych parametrów obu opcji, ilustruje je tabela 1.

Tabela 1. Analogie pomiędzy opcjami finansowymi i rzeczywistymi

Opcja finansowa Parametr Opcja rzeczowa
Cena instrumentu bazowego  S Warość projektu
Cena wykonania  X Wartość bieżąca przyszłych stumieni

generowanych przez projekt
Termin wygaśnięcia  T Termin, w jakim opcja może być zrealizowana
Stopa wolna od ryzyka rf Stopa wolna od ryzyka
Ryzyko instrumentu bazowego  σ Ryzyko projektu determinowane zmiennością

strumieni pieniężnych instrumentu bazowego

Ź r ó d ł o: W. Rudny, Opcje rzeczowe w procesie tworzenia wartości przedsiębiorstwa, Wyd. AE w Kato-
wicach, Katowice 2009.

Parametr X jest tym parametrem,  na poziomie którego występuje róznica po-
między omawianymi opcjami. W przypadku opcji finansowych ma on charakter de-
terministyczny (jest określony w kotrakcie opcyjnym), natomiast w przypadku opcji 
rzeczowych ma charakter losowy, jako wartość przyszłych strumieni pienięznych ge-
nerowanych przez projekt. Oprócz wymienionej różnicy występują również róznice 
na poziomie formalnoprawnym. Opcja finansowa jest kontraktem o mocy prawnej, 
opcja rzeczowa natomiast nie posiada mocy prawnej, umożliwia jedynie albo aż po-
dejmowanie racjonalnych decyzji inwestycyjnych. Instrument bazowy dla opcji fi-
nansowej występuje w obrocie publicznym, natomiast w przypadku opcji rzeczowej 
instrumentem tym są aktywa materialne lub niematerialne i prawne. Wskazane ana-
logie, jak również różnice, umożliwiają zastosowanie do wyceny opcji rzeczowych 
modeli wyceny opcji finansowych po uprzdnim ich skategoryzowaniu.

Według W. Rudnego7 wyróżnia się następujące kategorie opcji rzeczowych:
1. Opcja opóźnienia – to opcja umożliwiająca odroczenie inwestycji rzeczo-

wej do momentu, w którym dodatkowe informacje uzasadniają podjęcie inwestycji 
w przyszłości. Źródłem wartości tej opcji jest redukcja ryzyka spowodowana upły-
wem czasu oraz pozyskaniem dodatkowych informacji istotnych z punktu opłacal-
ności inwestycji. Opcję tę modeluje się i wycenia jako europejską opcję kupna.

2. Opcja rezygnacji – opcja ta daje możliwość zaprzestania kontynuacji 
przedsięwzięcia inwestycyjnego, np. w przypadku pogorszenia się koninktury 
rynkowej i uzyskania w wyniku sprzedaży (majątku, praw intelektualnych) tzw. 
wartości rezydualnej. Źródłem wartości opcji jest redukcja ryzyka. Opcję rezy-
gnacji modeluje się i wycenia jako amerykańską opcję sprzedaży.

7 W. Rudny, Opcje rzeczowe w procesie tworzenia wartości przedsiębiorstwa, Wyd. AE w Ka-
towicach, Katowice 2009.
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3. Opcja zmiany skali działania – daje możliwość w zależności od otoczenia 
rynkowego zmniejszenia lub zwiększenia skali produkcji, a także zatrzymania 
lub uruchomienia nowego przedsięwzięcia inwestycyjnego. W przypadku zmiany 
skali produkcji porównuje się wartość projektu z uwzględnieniem zmian skali 
produkcji i bez uwzględnienia tych zmian.W szczególności rozszerzenie projektu 
będzie opłacalne począwszy od momentu, gdy przyrost korzyści wynikających 
z rozszerzenia przedsięwzięcia zrówna się z kosztami utraconych możliwości 
wskutek przesunięcia dezyzji w czasie. Redukcja skali produkcji generuje ko-
rzyści, jakie można osiągnąć ograniczając skalę działania, a uwolniony kapitał 
zaangażować w alternatywnych rentownych przedsięwzięciach. 

4. Opcja podziału na etapy (sekwencyjna opcja złożona) – występuje wów-
czas, gdy istnieje możliwość podziału przedsięwzięcia na etapy, przy czym reali-
zacja kolejnego etapu jest uzależniona od oceny opłacalności etapu poprzedniego 
w momencie podejmowania decyzji o realizacji tegoż etapu. Etapowe przedsię-
wzięcie inwestycyjne można modelować w kategoriach opcji podziału na etapy. 
Inwestowanie etapowe interpretowane jest jako sekwencja opcji kupna, instrumen-
tem bazowym dla danego etapu jest wartość korzyści dla tego etapu powiększona 
o wartość opcyjną etapu kolejnego. Wartość wieloetapowego projektu modelowa-
nego jako opcja złożona wzrasta, w porównaniu z projektem bez uwzględnienia 
podziału na etapy, ponieważ jego relizacja w etapie uwarunkowana jest pomyślnym 
wynikiem etapu wcześniejszego i aktualnymi informacjami o stanach otoczenia. 

4. Modele NPV z wbudowaną opcją rzeczową

Dyskontowe modele oceny efektywności projektów inwestycyjnych mają za-
równo wady, jak i zalety8. Najpoważniejszą wadą jest ich statyczny charakter (nie 
ma możliwości aktywnego zarządzania przedsięwzięciem inwestycyjnym po roz-
poczęciu jego realizacji), nie posiadają elastyczności decyzyjnej. Okazuje się, że 
opcje rzeczowe posiadają tzw. elastyczność decyzyjną – stwarzają możliwość ak-
tywnego zarządzania inwestycją, z uwzglednieniem aktualnych informacji w cza-
sie trwania procesu inwestycyjnego.

Zastosowanie opcji rzeczowych do opisu i zarządzania przedsięwzięciem in-
westycyjnym ma sens, gdy spełnione są następujące warunki:

– decyzja inwestycyjna jest nieodwracalna,
– występuje niepewność procesu inwestycyjnego,
– istnieje swoboda decyzyjna w procesie inwestycyjnym,
– strategie elastyczności menedżerskiej budowane są na wiarygodnych danych,
– menedżerowie podejmują racjonalne decyzje.
8 Por. ibidem.
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Z uwagi na zakres zastosowań, jak również prostą procedurę, modelem dys-
kontowym rozszerzanym o opcje rzeczowe będzie NPV z wbudowaną opcją rze-
czową – NPV+O.

Algorytm NPV z wbudowaną opcją rzeczową jest następujący:
– kategoryzacja procesu inwestycyjnego, 
– określenie parametrów określających zmienność waloru bazowego,
– wyznaczenie wartości wewnętrzenej opcji rzeczowej,
– wyznaczenie wartości opcji rzeczowej,
– określenie strategii procesu inwestowania. 
Rozszerzenie modelu NPV o opcję rzeczową prześledzimy na przykładzie. 
Przykład. Firma informatyczna zamierza wprowadzić na rynek w ciągu trzech 

lat nowy produkt. Koszt inwestycji wprowadzenia nowego produktu (badania 
rynku, technologia, testowanie) oszacowany metodą NPV określono na poziomie 
100 mln zł. Firma w zależności od koniunktury ma możliwość przerwania inwe-
stycji i sprzedania praw własnościowych i intelektualnych (wartość rezydualna) 
firmie konkurencyjnej za kwotę 110 mln zł. Parametry określające zmienność wa-
loru bazowego (koszt inwestycji) podaje tabela 2.

Tabela 2. Parametry rynkowe

Okres
Parametr 

ui di rfi

1 1,35 0,83 0,05
2 1,36 0,80 0,04
3 1,30 0,76 0,03

Ź r ó d ł o: dane umowne.

Z uwagi na zmienność warunków rynkowych, jak również możliwość od-
stąpienia od kontynuacji inwestycji, proces inwestowania można modelować za 
pomocą NPV z wbudowaną opcją rezygnacji. Zgodnie z podanym algorytmem 
w pierwszej kolejności wyznacza się wartość wewnętrzną opcji rezygnacji w każ-
dym węźle. W celu wyznaczenia wartości wewnętrznej wskazane jest, na podsta-
wie informacji rynkowych, wyznaczenie drzewa zmienności waloru bazowego.

Uwzględniając dane z rysunku 6, wyznacza się wartość wewnętrzną opcji re-
zygnacji według wzoru (3):

 Ww,i = max {0; X – Si},
gdzie:

X – wartość rezydualna,
Si – wartość waloru bazowego w i-tym węźle drzewa dwumianowego.



Modele wyceny projektów inwestycyjnych z wbudowaną opcją rzeczową 317

239
184

184
135

140
108

82
100

146
113

85
83

86
66

51

0 1 2 3 t

Rys. 6. Symulacja zmienności instrumentu bazowego (NPV)
Ź r ó d ł o: opracowanie własne.

Wartość wewnętrzną opcji rezygnacji podaje rysunek 7.
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Rys. 7. Symulacja wartości wewnętrznej opcji rezygnacji
Ź r ó d ł o: opracowanie własne.
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Wartość opcji rezygnacji wyznacza się zgodnie z wzorem:

 C 0i – 1 = max {Ww,i – 1, Ci – 1}, i = 1, 2, 3,

gdzie: 
C 0i – 1 –  wartość opcji w i–1 węźle,

( )
1

11
, , 1, 2, 3.
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Symulację wartości opcji rezygnacji podaje rysunek 8.
Zauważmy, że w momencie podejmowania decyzji inwestycyjnej (t = 0)war-

tość inwestycji (NPV) jest mniejsza od wartości rezydualnej, co oznacza rezygna-
cję z przedsięwzięcia inwestycyjnego, gdyż NPV+O jest od niej większa. Opcja 
rezygnacji zostanie wykonana tylko w przypadku, gdy opcja jest w cenie i war-
tość wewnętrzna będzie równa wartości opcji.

Analizując rysunki 7 i 8, można określić strategię inwestycyjną. W szczegól-
ności dla drugiego okresu opłaca się skorzystać z opcji rezygnacji tylko wtedy, 
gdy wartość inwestycji odnotuje dwa razy spadek. W pozostałych przypadkach 
inwestycję należy kontynuować.
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Rys. 8. Symulacja wartości opcji rezygnacji
Ź r ó d ł o: opracowanie własne.
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Podsumowanie

Zaprezentowana w opracowaniu koncepcja wyceny opcji, z uwagi na możli-
wość wyboru parametrów rynkowych, stwarza szanse lepszego dopasowania mo-
delu wyceny do warunków rzeczywistych.

Uogólniony model wyceny opcji został zilustrowany na przykładzie opcji re-
alnych, celem wskazania możliwości reagowania tego narzędzia na zmieniające 
się warunki otoczenia, w którym realizowana jest inwestycja. Należy w tym miej-
scu zaznaczyć, iż model NPV z wbudowaną opcją realną ma charakter subiektyw-
ny, a wynika to z faktu subiektywnej oceny parametrów rynkowych. 
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Decision-making in terms of dispersed information:  
the options market

Summary. The article discusses and defines one of the capital market instrument: options. 
Particular attention was given to the valuation problem with so-called fair value of options. Namely, 
the binomial option pricing model is presented in two versions: classical and fuzzy. The fuzzy option 
pricing model is nothing else but a modification of the classical one. Moreover, the paper provides 
fuzzy logic concepts chosen on the grounds of their importance of use in the proposed option pricing 
model. The conclusion chapter shows that fuzzy option pricing model is more useful in comparison 
to the classical one.

Key words: capital investment, option pricing models, real options, risk management
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Streszczenie. W artykule została przedstawiona zależność wartości przedsiębiorstwa od struk-
tury kapitału. Do wyznaczania wartości wykorzystano koncepcję ekonomicznej wartości dodanej 
EVA. Przy obliczaniu wartości EVA kluczowe jest prawidłowe oszacowanie wartości średniego wa-
żonego kosztu kapitału. Dla różnych założonych wariantów szacowania kosztu kapitału własnego, 
jak i kosztu kapitału obcego można otrzymać różne jego wartości. Wyznaczono optymalną strukturę 
kapitału przy różnych założeniach dotyczących kosztu kapitału, wartości beta.

Słowa kluczowe: wartość przedsiębiorstwa górniczego, EVA, WACC, koszt kapitału własne-
go, koszt kapitału obcego, optymalna struktura kapitału

Wstęp

Dążenie przedsiębiorstwa do maksymalizacji wartości jest nierozerwalnie 
związane z problem wyceny. Warto zauważyć, że wartość przedsiębiorstwa moż-
na jedynie oszacować. Dokładny pomiar kategorii wartość nie jest możliwy, po-
jęcie to bowiem jest wieloznaczne1. W przypadku przedsiębiorstw opierających 
swoją działalność na wzajemnych relacjach jednoznaczność w ocenie wartości 

* Praca powstała w ramach realizacji projektu badawczego nr N N524 341640 „Metoda wyzna-
czania wartości kopalni węgla kamiennego” finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki.

1 J. Śliwa, Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa od diagnozy do projekcji, Fundacja Rozwo-
ju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 1998, s. 229.
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jest jednak zjawiskiem pożądanym. Należy poszukiwać takich mierników, które 
zapewniałyby obiektywność oraz porównywalność. Istnieje wiele metod oceny 
wartości przedsiębiorstwa, jednakże coraz częściej standardem staje się ekono-
miczna wartość dodana (ang. Economic Value Added –  EVA®)2. Celem opracowa-
nia jest przedstawienie możliwości maksymalizacji wzrostu wartości wybranych 
przedsiębiorstw górniczych na podstawie metody EVA, dla różnych wariantów 
szacowania kosztu kapitału poprzez odpowiednią strukturę kapitału. 

1. Koncepcje szacowania wartości przedsiębiorstwa

Niejednoznaczność pojęcia wartość przejawia się również w klasyfikacji metod 
wyceny wartości. Jedna z klasyfikacji dzieli metody na: dochodowe, majątkowe, 
rynkowe3. Inna klasyfikacja wyróżnia metody: majątkowe, dochodowe, mieszane4. 

Metody majątkowe opierają się na rzeczowych składnikach majątku. W tej 
grupie znajdują się następujące metody: metoda odtworzeniowa, metoda likwida-
cyjna, metoda wartości księgowej. W przypadku wartości odtworzeniowej określa 
się ją poprzez podanie nakładów koniecznych do poniesienia w celu zastąpienia 
istniejących aktywów trwałych według rodzaju. Wartość likwidacyjna jest to war-
tość, jaką można uzyskać ze sprzedaży składników majątkowych przedsiębior-
stwa w przypadku jego likwidacji. Metoda księgowa ustala wartość na podstawie 
pozycji bilansowych firmy i wyznacza się ją jako różnicę pomiędzy aktywami 
przedsiębiorstwa a jego zobowiązaniami5. 

Metody majątkowe cechują się szeregiem wad, dlatego też należy je trak-
tować jako metody pomocnicze w wycenie wartości przedsiębiorstwa. Jednym 
z głównych zarzutów dotyczących metod majątkowych jest brak obiektywizmu 
w ocenie wyceny majątku. Wycena, opierając się na wartościach historycznych, 
może znacznie odbiegać od wartości aktualnej, zawyżając bądź zaniżając war-
tość. W metodach tych nie uwzględnia się zmiany wartości pieniądza w czasie. Ze 
względu na prostotę i porównywalność uznaje się je za użyteczne. 

Chcąc zniwelować część wad metod majątkowych, można do wyce-
ny wykorzystać metody dochodowe. Do metod tych można zaliczyć metodę 

2 EVA® jest znakiem handlowym zastrzeżonym przez Stern-Steward & Co.
3 J. Tuczko, Zrozumieć finanse firmy, Difin, Warszawa 2005.
4 E. Maćkowiak, Ekonomiczna wartość dodana. Miernik oceny kondycji finansowej i wartości 

przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2009.
5 T. Kopczyńska, Wartość przedsiębiorstwa, w: Finanse firmy, red. J. Kowalczyk, Wyd. Między-

narodowej Szkoły Zarządzania, Warszawa 1993; G. Golawska-Witkowska, A. Rzeczycka, Struktura 
kapitału a wartość przedsiębiorstwa, w: Dylematy kształtowania struktury kapitału w przedsiębior-
stwie, red. J. Ostaszewski, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2009.
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zdyskontowanych strumieni przepływów pieniężnych oraz metodę opartą na dy-
widendzie. Pierwsza z nich, metoda zdyskontowanych przepływów pieniężnych 
(ang. Discounted Cash Flow – DCF) szacuje wartość opierając się na zdolności 
generowania przez przedsiębiorstwo przyszłych zysków. Przyszłe zyski w postaci 
prognozowanych przepływów finansowych są dyskontowane i wartość przedsię-
biorstwa traktowana jest jako ich wartość bieżąca. Metoda oparta na dywidendzie 
również uwzględnia zmianę wartości pieniądza w czasie, jednakże do wyceny nie 
są używane potencjalne przepływy pieniężne, lecz strumień przyszłych dywidend. 

Metody dochodowe nacechowane są wyższą wiarygodnością. Ich podstawą 
jest zorientowanie na potencjalne przyszłe korzyści wynikające z działalności 
przedsiębiorstwa. Możliwość generowania przez przedsiębiorstwo dochodów jest 
jednocześnie źródłem informacji w kontekście przyszłych inwestycji. Oczywi-
ście metody te nie są pozbawione wad. Jedną z nich jest prognozowany charakter 
przyszłych przepływów czy też dywidend. Metody te nie uwzględniają posiada-
nego przez przedsiębiorstwo majątku. 

W podejściu rynkowym do wyceny wartości przedsiębiorstwa uwzględnia się 
relacje zachodzące pomiędzy ceną akcji a różnymi kategoriami charakteryzujący-
mi przedsiębiorstwo. Do tych kategorii zaliczyć należy: zysk, sprzedaż, wielkość 
produkcji. Przedsiębiorstwo wyceniane jest przez wskaźniki rynku kapitałowe-
go. Do tych wskaźników zaliczyć należy: wskaźnik zysku na jedną akcję (ang. 
Earning per share – EPS), wskaźnik ceny do zysku (ang. Price – Ernings Ratio 
– PER), wskaźnik ceny do wartości księgowej, wskaźnik ceny do dywidend (ang. 
Dividend Yield).

Ostania grupa z wymienionych to metody mieszane. Jak sama nazwa wskazu-
je, są to metody, w których wartość wyceny jest średnią ważoną pomiędzy warto-
ściami otrzymanymi metodą dochodową i majątkową. 

2. Ekonomiczna wartość dodana EVA®  
w wycenie przedsiębiorstwa

Ekonomiczna wartość dodana jest najbardziej znanym narzędziem pomia-
ru wzrostu wartości przedsiębiorstwa. Miernik ten czasem bywa określany jako 
klucz do wartości przedsiębiorstwa6. W rachunku EVA porównuje się zwrot z in-
westycji (ROIC – w ujęciu względnym, NOPAT – w ujęciu bezwzględnym) ze 
zwrotem, jakiego wymagają inwestorzy (WACC w ujęciu względnym, WACC IC 
– w ujęciu bezwzględnym). Miernik ten mierzy kreowaną wartość inwestycji. Na 

6 R.E.S. Boulton, B.D. Libert, S.M. Samek, Odczytując kod wartości. Jak firmy tworzą wartość 
w nowej gospodarce, WIG-Press, Warszawa 2001.
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podstawie dostarczonego kapitału IC, przedsiębiorstwo generuje zysk (NOPAT)7. 
Inwestorzy wymagają jednak osiągniecia z kapitału określonego minimalnego zy-
sku WACC IC, odzwierciedlającego ich alternatywny koszt. 

Ekonomiczną wartość dodaną można scharakteryzować jako:

 EVA = zysk zrealizowany – zysk oczekiwany przez inwestorów.  (1)

Zysk zrealizowany jest zyskiem osiągniętym dzięki wykorzystaniu posiada-
nych zasobów. Do określenia tego zysku w praktyce używa się zysku operacyj-
nego netto po opodatkowaniu, natomiast zysk oczekiwany przez inwestorów – 
dawców kapitału – wyznacza się na podstawie poziomu zaangażowanego kapitału 
i oczekiwanej stopy zwrotu z kapitału, rozumianej jako średni ważony koszt kapi-
tału8. Wartość EVA może być wyznaczona jako:

 EVA = NOPAT – WACC ∙ IC (2) 

lub

 EVA = (ROIC – WACC) ∙ IC, (3)

gdzie:
NOPAT –  skorygowany wynik operacyjny, zysk operacyjny netto po opodat-

kowaniu (ang. Net Operating Profit After Taxes),
IC –  kapitał zaangażowany w przedsiębiorstwie (ang. Invested Capital) 

definiowany jako różnica pomiędzy sumą bilansową (sumą akty-
wów) a wartością długu nieobciążonego odsetkami na początku 
roku (aktywa trwałe netto + kapitał obrotowy netto) albo (aktywa 
ogółem – zobowiązania bieżące),

WACC –  średni ważony koszt kapitału (ang. Weighted Average Cost of Capital). 

Zastosowanie NOPAT w formule na EVA powoduje, że wskaźnik ten jest czu-
ły na zmiany czynników czysto operacyjnych. Prowadzi to do obiektywizacji ka-
tegorii zysku, odzwierciedlając jednocześnie rzeczywisty potencjał przedsiębior-
stwa wynikający z jego działalności podstawowej. W praktyce NOPAT to zysk 
operacyjny netto po opodatkowaniu, czyli zysk przed odjęciem kosztów finanso-
wania działalności kapitałami obcymi, ale pomniejszony o podatek. NOPAT moż-
na wyznaczyć za pomocą korekty zysku operacyjnego o obciążenia podatkowe, 
zgodnie z formułą:

 NOPAT = EBIT (1 – T), (4)

7 T. Dudycz, Finansowe narzędzia zarządzania wartością przedsiębiorstwa, Wyd. AE we Wroc-
ławiu, Wrocław 2001.

8 M. Sierpińska, Polityka dywidend w spółkach kapitałowych, WN PWN, Warszawa–Kraków 1999.
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gdzie:
EBIT – zysk operacyjny przed opodatkowaniem (ang. Earnings Before Taxes),
T – stawka podatku dochodowego (ang. Tax).

Przedstawiony we wzorze zysk operacyjny przed opodatkowaniem EBIT jest 
różnicą pomiędzy przychodami i kosztami operacyjnymi. Przychody w przedsię-
biorstwie określone są jako korzyść ekonomiczna o określonej wartości wyrażonej 
w ujęciu pieniężnym. Źródłem przychodów jest sprzedaż. Przychody ze sprzedaży 
są w przedsiębiorstwie generowane z udziałem różnych zasobów, co prowadzi do 
powstania wyrobu finalnego. Cena wyrobu odzwierciedla jakość i ilość wykorzy-
stanych przy jego powstaniu zasobów oraz zawiera dodatkowo „wynagrodzenie” 
jako marżę zysku. Jest ona jednym ze źródeł wzrostu EVA. Powstanie wyrobu 
finalnego związane jest z kosztami pozyskania i wzbogacenia zasobu. Kalkulacja 
kosztów jest przeważnie złożona i wieloaspektowa. Przez koszt rozumiemy wy-
rażone w pieniądzu celowe zużycie zgromadzonych zasobów przedsiębiorstwa. 

W praktyce, używając przy kalkulacji NOPAT na pozycji zysk (strata) z dzia-
łalności operacyjnej z rachunku zysków i strat, należy skorygować ją o część 
pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych. Na wartość NOPAT wpływa 
również wartość stawki podatku dochodowego, na którą przedsiębiorstwo nie ma 
wpływu. 

Zysk oczekiwany przez inwestorów zależy przede wszystkim od stopy zwro-
tu, mającej zrekompensować ponoszone przez inwestorów ryzyko. Oczekiwania 
inwestorów są wyrażone przez minimalną progową rentowność kapitału obce-
go i własnego. Rentowność ta wyznaczana jest za pomocą średniego ważonego 
kosztu kapitału WACC. Zadaniem WACC jest uwzględnić oczekiwania dawców 
kapitału obcego, jak również rentowność dawców kapitału własnego, który zwią-
zany jest z alternatywnym sposobem zaangażowania kapitału własnego9. Wartość 
WACC można oszacować za pomocą wzoru:

 
( )( )1

WACC e dE C D C T
E D

⋅ + ⋅ ⋅ −
=

+
, (5)

gdzie:
E – kapitał własny,
Ce – koszt kapitału własnego,
D – kapitał obcy,
Cd – koszt kapitału obcego,
T – podatek dochodowy.

9 M. Melich, Nowoczesne metody wyceny przedsiębiorstw, w: Wycena i zarządzanie wartością 
firmy, red. A. Szablewski, R. Tuzimek, Poltext, Warszawa 2004.
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Kapitał własny E obejmuje kapitał podstawowy i nagromadzony zysk pozo-
stający do dyspozycji przedsiębiorstwa. Wielkość kapitału obcego wyznaczona 
jest przez wielkość zobowiązań o charakterze długo- i krótkoterminowym. Za 
koszt kapitału obcego najczęściej przyjmuje się przeciętną stopę oprocentowania 
kredytów dla przedsiębiorstw. Koszt kapitału własnego powinien odzwierciedlać 
ryzyko, jakim jest inwestycja. Należy pamiętać, że kapitał własny nie jest darmo-
wym źródłem pozyskania kapitału do finansowania inwestycji, przedsiębiorstwo 
bowiem może z tego powodu ponosić koszty związane z możliwością wykorzysta-
nia tych środków w inwestycjach o wyższej dochodowości. Oszacowanie kosztu 
kapitału obcego nie stanowi większego problemu w sensie praktycznym, jak i teo-
retycznym, to oszacowanie kosztu wykorzystania kapitału własnego jest zadaniem 
trudnym. Literatura dostarcza różnych metod wyceny tego kosztu, jednak najczę-
ściej stosowana jest metoda oparta na modelu CAPM (ang. Capital Asset Pricing 
Model). Model ten uwzględnia zależność pomiędzy ryzykiem a oczekiwaną ren-
townością inwestycji10. Koszt kapitału własnego można wyrazić następująco11:

 Ce = rRF + β(rM – rRF), (6)

gdzie 
rRF  – stopa wolna od ryzyka,
rM – oczekiwana stopa zwrotu,
β – współczynnik określający poziom ryzyka. 

Stopa wolna od ryzyka określana jest przez rentowność państwowych papierów 
wartościowych. W praktyce jest to oprocentowanie obligacji skarbowych czy też 
bonów skarbowych. Współczynnik ryzyka β określa poziom ryzyka rynkowego, 
związanego z inwestowaniem w aktywa danego przedsiębiorstwa. Współczynnik 
ten jest zależny od rodzaju działalności, struktury majątku oraz źródeł finansowania. 

Najczęściej jako rynkową stopę zwrotu przyjmuje się stopę zwrotu z podsta-
wowego indeksu giełdowego. Jednakże bardzo często zamiast szacować wartość 
rM wyznacza się (rM – rRF) jako premię za ryzyko MRP (ang. Market Risk Pre-
mium). Premia ta jest przeważnie wyznaczana subiektywnie na podstawie reko-
mendacji analityków finansowych oraz ekspertów. Sugerowane premie za ryzyko 
dla gospodarek wschodzących to 7,5-8,5%. W przypadku przedsiębiorstw nieno-
towanych na giełdzie współczynniki określane są arbitralnie na podstawie wiedzy 
eksperckiej dotyczącej wybranego przedsiębiorstwa bądź branży. 

Kapitał zaangażowany w przedsiębiorstwie ma za zadanie finansować zgroma-
dzone przez przedsiębiorstwo zasoby. Przedsiębiorstwo nie może tylko i wyłącznie 

10 Budżetowanie kapitałów, red. W. Pluta, PWE, Warszawa 2000.
11 G. Gołębiewski, P. Szczepankowski, Analiza wartości przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa 

2007.
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gromadzić kapitału, ale powinno zgromadzony kapitał efektywnie wykorzystywać. 
Efektywność wykorzystania kapitału pojawia się, jeśli na wartość EVA spojrzymy 
z inwestycyjnego punktu widzenia (wzór (2)). Dopiero odpowiednia rekombinacja 
zasobów, mająca na celu maksymalizację zwrotu z zaangażowanego kapitału, po-
zwala na otrzymanie zysku ekonomicznego. Sam dodatni wynik operacyjny nie wy-
starcza, aby pojawił się zysk ekonomiczny. EVA jest dodatnia wtedy, gdy różnica po-
między faktycznie osiągniętym zwrotem z zainwestowanego kapitału a minimalną 
oczekiwaną stopą zwrotu jest dodatnia. Wartość przedsiębiorstwa wzrasta, jeśli zysk 
zrealizowany jest wyższy od minimalnego zysku oczekiwanego przez inwestora. 

3. Wartość EVA dla przedsiębiorstwa górniczego

Poniżej przedstawiona została analiza kształtowania się wartości EVA dla wy-
branego przedsiębiorstwa górniczego od 2009 do 2011 roku. W tabeli 1 przedsta-
wiono wartości EBIT, IC oraz udział kapitału własnego.

Tabela 1. Wartości EBIT, IC oraz udział kapitału własnego

Lata EBIT w tys. zł IC w tys. zł Udział kapitału własnego w %

2009 –164 903 2 354 403 14,2

2010 80 905 3 146 578 21,1
2011 563 002 3 539 955 24,7

Ź r ó d ł o: opracowanie własne na podstawie danych ze sprawozdań finansowych.

Do wyznaczenia WACC poczyniono następujące założenia. Dla kapitału ob-
cego założono, że wykorzystane zostaną dwa warianty wyznaczania kosztu kapi-
tału obcego. W wariancie I założono, że podstawą będzie WIBOR 1Y plus premia 
za ryzyko dla kredytodawcy przy zawieraniu umowy kredytowej. W wariancie II 
wykorzystano wskaźnik pokrycia odsetek – TIE (Times Interest Earned)12 w po-
łączeniu z ratingiem przedsiębiorstwa. Do wyznaczenia wartości wykorzystano 
kalkulator autorstwa A. Damodarana13.

 
EBITTIE

koszty odsetkowe
=  (7)

12 P. Szczepankowski, Wycena i zarządzanie wartością przedsiębiorstwa, WN PWN, Warszawa 
2007.

13 Arkusz kalkulacyjny dostępny na stronie www.exinfm.com/free_spreadsheets.html [10.06.2013]; 
M. Melich, op. cit.
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Tabela 2. Koszt kapitału obcego dla dwóch wariantów wyznaczania kosztu (%)

Warianty kosztu kapitału obcego 2009 2010 2011
Wariant I Wd1 6,7 6,5 6,2
Wariant II Wd2 25,0 13,0 5,4

Ź r ó d ł o: opracowanie własne.

W przypadku kapitału własnego wykorzystano następujące warianty dla wy-
znaczania kosztu kapitału. Wariant I zakładał wykorzystanie zaproponowanych 
przez A. Damodarana oszacowań współczynnika beta, a wariant II, że współczyn-
nik beta wyznaczany jest arbitralnie i przyjmuje wartość 1,614.

Tabela 3. Tabela wartości współczynników beta dla proponowanych wariantów

Warianty wartości współczynnika beta 2009 2010 2011
Wariant I 1,45 1,45 1,53
Wariant II 1,6 1,6 1,6

Ź r ó d ł o: opracowanie własne. Dane dla wariantu I dostępne na stronie http://pages.stern.nyu.edu/~ada-
modar/ 

Jako stopę wolną od ryzyka przyjęto średnie oprocentowanie 52-tygodnio-
wych bonów skarbowych. Poziom premii za ryzyko w wielu publikacjach okre-
ślony jest arbitralnie15. W pacy wykorzystano opracowanie A. Damordarana, 
przestawiające wartości premii za ryzyko rynkowe dla poszczególnych krajów16. 

Tabela 4. Pozostałe współczynniki potrzebne do wyznaczenia WACC (%)

Współczynnik 2009 2010 2011
Premia za ryzyko 6,08 6,5 7,5
Stopa wolna od ryzyka 4,22 4,06 4,58

Ź r ó d ł o: opracowanie własne.

Powyższe założenia pozwalają oszacować koszt kapitału własnego dla ana-
lizowanych przedsiębiorstw. Dane dla poszczególnych wariantów przedstawia 
tabela 5.

14 A. Karbownik, Zarządzanie ryzykiem w projekcie restrukturyzacji górnictwa węgla kamien-
nego, „Wiadomości Górnicze” 2005, nr 1. 

15 A. Michalak, Dilemmas of Equity Cost Calculation in Polish Mining Enterprises, „Journal of 
US-China Public Administration”, September 2012, t. 9, nr 9.

16 Tabele współczynników dostępne pod adresem http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/ [11.11.2013].
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Tabela 5. Koszt kapitału własnego dla dwóch wariantów (%)

Koszt kapitału własnego 2009 2010 2011
Wariant I We1 13,03 13,47 16,02
Wariant II We2 13,95 14,46 16,58

Ź r ó d ł o: opracowanie własne.

Wyznaczone zostały dwa warianty określające koszt kapitału własnego oraz 
dwa warianty dla kosztu kapitału obcego. Pozwala to otrzymać cztery wartości 
WACC przy przyjmowanych założeniach odnośnie do kosztów kapitału (patrz 
tab. 6).

Tabela 6. Wartość WACC dla różnych wariantów w %

2009 2010 2011
Ce Ce Ce

We1 We2 We1 We2 We1 We2

Cd

Wd1 6,51 6,64 7,00 7,20 7,75 7,88
Wd2 19,22 19,35 11,15 11,36 7,26 7,39

Ź r ó d ł o: opracowanie własne.

Na podstawie danych z tabeli 1, przy założeniu podatku w wysokości 19% 
oraz wyznaczonych wartościach WACC dla różnych wariantów szacowania, wy-
znaczona została wartość EVA (tab. 7).

Tabela 7. Wartość EVA dla różnych wariantów w tys. zł

2009 2010 2011
Ce Ce Ce

We1 We2 We1 We2 We1 We2

Cd

Wd1 –318 186 –321 244 –154 594 –161 054 181 798 177 208
Wd2 –617 484 –620 541 –285 379 –291 839 199 071 194 482

Ź r ó d ł o: opracowanie własne.

Ze względu na zastosowaną metodologię wyznaczania współczynnika beta 
można stwierdzić, że lata 2009, 2010 nie były korzystne dla przedsiębiorstwa. 
Wartość EVA niezależnie od metody była ujemna. Rok 2011 był rokiem zdecydo-
wanie dobrym dla przedsiębiorstwa, choć nie zostały odrobione straty z poprzed-
nich dwóch lat.
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4. Optymalna struktura kapitału

Do wyznaczenia optymalnej struktury kapitału posłużono się narzędziem17 
wyznaczającym optymalną strukturę kapitału. Na postawie informacji co do za-
kładanych wartości współczynnika beta, zakładanych kosztów kapitału obcego 
i własnego oraz stopy wolnej od ryzyka i stopy zwrotu z portfela, poszukiwana 
jest taka struktura kapitału, dla której koszt kapitału jest najmniejszy. Należy za-
uważyć, że im mniejszy koszt kapitału, tym wyższa wartość EVA, a co za tym 
idzie wartość przedsiębiorstwa. Wyniki dla danych z roku 2011 przedstawiono 
w tabeli 8. 

Tabela 8. Wyniki optymalizacji

Udział kapitału  
własnego w % WACC w % EVA w tys. zł

Ce Ce Ce

We1 We2 We1 We2 We1 We2

Cd

Wd1 22 23 7,45 7,68 192 331 184 151
Wd2 27 28 6,94 7,18 210 224 201 814

Ź r ó d ł o: opracowanie własne.

W roku 2011 dla przedsiębiorstwa udział kapitału własnego wynosił 24,7% 
natomiast wyznaczona optymalna struktura w zależności od przyjętych założeń 
była niższa bądź wyższa o około 2-3%. Zastosowanie optymalnej struktury po-
zwala na uzyskanie wartości wyższych EVA, od 3,8% do 5,8%. Można przy-
jąć, że struktura kapitału jest zbliżona do optymalnej (średnia z otrzymanych 
udziałów kapitału własnego to 25%). Średnia wartość EVA na rok 2011 wynosiła 
188 140 tys. zł, przy wartości średniej dla optymalnych struktur 197 130 tys. zł. 

Podsumowanie

Za pomocą metody EVA można szacować wzrost wartości przedsiębiorstwa. 
Jednakże należy zwrócić uwagę na wrażliwość metody na wartość WACC, a tak-
że na sposób jej oszacowania przez przyjęcie założeń w odniesieniu do kosztu 
kapitału obcego, jak i kosztu kapitału własnego. Optymalna struktura kapitału 

17 Narzędzie autorstwa Grzegorza Michalskiego dostępne jest pod adresem www.academia.
edu/1735142/zwirp [11.11.2013].
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zależy od przyjętych założeń dotyczących kosztu kapitału obcego, w szczególno-
ści zaś od stopy wolnej od ryzyka i przyjętej premii za ryzyko. 
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Dependence on enterprise value on capital structure –  
optimal capital structure

Summary. This article presents the dependence of the company on the capital structure, in 
which to determine the value of the concept of Economic Value Added EVA is used. When calculat-
ing the value of EVA key it is correct to estimate the weighted average cost of capital. For different 
variants assumed for estimating the cost of equity and cost of debt capital, you can get various val-
ues. The article also determines the optimal capital structure for a variety of assumptions.

Key words: value of the mining company, EVA, WACC, cost of equity, cost of debt, optimal
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Streszczenie. Celem artykułu jest zbadanie, jak w Polsce w latach 1992-2008 ludzie oceniali 
otrzymywane wynagrodzenie. Została również przeprowadzona analiza, w jaki sposób oceny te 
zmieniały się w zależności od różnych charakterystyk respondentów. W badaniu wykorzystane 
zostały dane pochodzące z badania ,,Polski Generalny Sondaż Społeczny” zrealizowanego przez 
Instytut Studiów Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego na reprezentatywnej próbie dorosłych 
członków gospodarstw domowych. Zbiór ten zawiera wywiady przeprowadzone w latach 1992- 
-2008 i obejmuje 16 234 respondentów. W artykule wykorzystano model logitowy do zidentyfiko-
wania czynników wpływających na satysfakcję dochodową w roku 2008. 

Słowa kluczowe: subiektywna ocena dochodu, model logitowy

Wstęp

Zadowolenie z pracy jest przedmiotem badań takich dyscyplin naukowych jak 
psychologia, socjologia, ekonomia i zarządzanie. Zainteresowanie tym zagadnie-
niem wynika z tego, że wielu ekspertów uważa, iż zadowolenie z pracy może mieć 
wpływ na zachowania na rynku pracy. Może więc oddziaływać na wydajność, 
produktywność, wysiłek wkładany w pracę, absencję oraz rotację pracowników1. 

1 S. Gazioglu, A. Tansel, Job satisfaction in Britain: Individual and job-related factors, Econo-
mic Research Centre Working Papers in Economics, Ankara 2002, nr 03/03, http://ideas.repec.org/p/
met/wpaper/0303.html [10.05.2013].
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Ponadto może też wpływać na prospołeczne zachowania pracowników, takie jak 
pomoc współpracownikom czy życzliwość wobec klientów. Satysfakcja z pracy 
jest również silnym predykatorem indywidualnego zadowolenia z życia (Subjec-
tive well-being – SWB)2. Jednym z czynników składających się na zadowolenie 
z pracy jest otrzymywane wynagrodzenie. Powstało wiele teorii wyjaśniających, 
dlaczego płaca jest powszechnie uważana za główny element wynagradzania 
i modyfikacji zachowań pracowników3. Jednakże trudno jest bezpośrednio prze-
łożyć wysokość płacy na osiągane przez pracowników wyniki. W rzeczywisto-
ści postawy ludzi, między innymi takie jak satysfakcja z wynagrodzenia, okaza-
ły się ważnym czynnikiem wpływającym na relacje pomiędzy otrzymywanym 
wynagrodzeniem a wynikami4. Teoria sprawiedliwości5 sugeruje, że jednostki 
są zainteresowane utrzymywaniem uczciwych relacji z organizacjami. Poziom 
sprawiedliwości jest określony przez społeczne porównania wymiany pomiędzy 
jednostką a organizacją. Jednostka analizuje stosunek tego, co otrzymała od or-
ganizacji (a więc wynagrodzenie, czas wolny, warunki pracy, bezpieczeństwo, 
uznanie, świadczenia dodatkowe) do tego, jaki był jej wkład w organizację (do-
świadczenie zawodowe, wysiłek, wykształcenie, umiejętności, wydajność). Tak 
otrzymany stosunek porównuje ze stosunkiem innych osób wykonujących podob-
ną pracę w tej samej lub innej organizacji. Im bardziej podobne są te wskaźniki, 
tym jednostka odczuwa większą satysfakcję6. Jednak jeśli te stosunki znacząco 
się różnią, powstaje napięcie, do którego zmniejszenia zmotywowane jednostki 
będą dążyć. Może to prowadzić do zmian zachowań jednostki lub do zmian tego, 
co jednostka daje lub otrzymuje od organizacji. Pracownicy mogą na przykład 
zmniejszać liczbę zachowań obywatelskich, a więc m.in. spóźniać się lub unikać 
pracy. Niskie zarobki mogą też obniżać motywację pracowników i ostatecznie 
negatywnie wpływać na indywidualną oraz grupową wydajność pracy7.

2 L. Diaz-Serrano, J.A. Cabral Vieira, Low pay, higher pay and job satisfaction within the Euro-
pean Union: Empirical evidence from fourteen countries, IZA Discussion Papers 2005, nr 1558, In-
stitute for the Study of Labour (IZA), http://ideas.repec.org/p/iza/izadps/dp1558.html [10.05.2013].

3 R.L. Opsahl, M.D. Dunnette, The role of financial compensation in industrial motivation, 
„Psychological Bulletin” 1966, nr 66, s. 94-118.

4 L.H. Faulk, Pay satisfaction consequences: development and test of a theoretical model, Loui-
siana State University 2002, a dissertation, http://etd.lsu.edu/docs/available/etd-0905102-122350/
unrestricted/Faulk_II_dis.pdf [10.05.2013].

5 J.S. Adams, Toward an understanding of inequity, „Journal of Abnormal and Social Psycho-
logy” 1963, nr 67, s. 422-436.

6 A. Sousa-Poza, A.A. Sousa-Poza, Well-being at work: a cross-national analysis of the levels and 
determinants of job satisfaction, „Journal of Socio-Economics” 2000, t. 29, nr 6, 2000, s. 517-538.

7 D.W. Organ, Personality and organizational citizenship behavior, „Journal of Management” 
1994, nr 20, s. 465-487; L.J. Williams, S.E. Anderson, Job satisfaction and organizational commit-
ment as predictors of organizational citizenship and in-role behaviors, „Journal of Management” 
1991, nr 17, 601-617; J.G. March, H.A. Simon, Organizations, New York, Wiley 1958.
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Satysfakcja z otrzymywanego wynagrodzenia jest odczuciem subiektyw-
nym. Mimo że ekonomiści w swoich badaniach wolą wykorzystywać wskaź-
niki obiektywne, w ostatnich latach wzrosła świadomość znaczenia preferencji 
w zrozumieniu ekonomicznych zachowań jednostek8. Wglądu w indywidualne 
preferencje i zachowania dostarczają subiektywne miary, oparte na odpowie-
dziach respondentów na pytania dotyczące oceny ich zadowolenia z życia lub 
z takich dziedzin życia, jak sytuacja finansowa, zatrudnienie i zdrowie. Następnie 
za pomocą metod statystycznych badany jest związek pomiędzy subiektywnymi 
odpowiedziami i obiektywnymi ekonomicznymi i pozaekonomicznymi zmien-
nymi, takimi jak dochody, stan zatrudnienia, stan cywilny. Trzy dekady doświad-
czeń związanych z badaniami tego typu doprowadziły badaczy do wniosku, że 
badania te dostarczają spójnych, zgodnych ze zdrowym rozsądkiem wyników. 
Wskazuje to, że osoby rozumieją i są w stanie odpowiedzieć na pytania wyma-
gające od nich subiektywnej oceny różnych sfer życia. Van Praag9 dowiódł, że 
osoby należące do tej samej wspólnoty językowej przekładają etykiety słowne na 
podobne wartości liczbowe, a więc odpowiedzi poszczególnych osób są porów-
nywalne. Istotną charakterystyką subiektywnych miar jest to, że biorą one pod 
uwagę indywidualne postrzeganie respondenta. Mimo że obiektywne czynniki, 
takie jak dochód, mogą się zmieniać, postrzeganie jednostki może pozostać bez 
zmian. Może być to spowodowane tym, że dostosowuje się ona do aktualnej sy-
tuacji, zmieniając swoje oczekiwania. Oznacza to na przykład, że wzrost docho-
dów może zwiększyć satysfakcję tylko tymczasowo, gdyż wraz z jego wzrostem 
rosną również aspiracje. Poza tym subiektywny dobrobyt to pojęcie względne, 
które powinno się rozpatrywać w kontekście społecznym. Na przykład indywi-
dualna subiektywna ocena dobrobytu nie poprawi się, gdy wzrośnie dochód, jeśli 
wzrośnie również w podobny sposób dochód osób w grupie odniesienia. Waż-
niejsza niż dochód absolutny jest subiektywna percepcja dochodu. Innymi słowy, 
ogólne zadowolenie z życia zależy od tego, jak ludzie postrzegają swoje dochody 
jako wystarczające do zaspokojenia ich potrzeb, które to potrzeby obejmują nie 
tylko jedzenie i schronienie, ale także potrzeby wyższego rzędu, takie jak spo-
łeczna akceptacja czy poczucie własnej wartości10. Empirycznie udowodniono, że 
korelacja pomiędzy subiektywnym dochodem a SWB jest wyższa niż pomiędzy 

 8 S. Bowles, Endogenous preferences: the cultural consequences of markets and other eco-
nomic institutions, „Journal of Economic Literature” 1998, nr 36, s. 75-111; S. Bowles, H. Gintis, 
Walrasian economic in retrospect, „Quarterly Journal of Economics” 2000, nr 115(4), s. 1411-1439; 
B. Van Praag, A. Ferrer-i-Carbonell, Happiness Quantified – A Satisfaction Calculus Approach, 
Oxford University Press, Oxford 2004.

 9 B.M.S. Van Praag Ordinal and cardinal utility: an integration of the two dimensions of the 
welfare concept, „Journal of Econometrics” 1991, nr 50, s. 69-89.

10 A.H. Maslow, Motivation and Personality, wyd. 2, Harper and Row Publishers, 1970. 
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dochodem obiektywnym a SWB11. Podobnie, zwykle wartość parametru stojące-
go przy zmiennej satysfakcja finansowa w modelu ze zmienną objaśnianą SWB 
jest wyższa, niż wartości parametrów przy pozostałych zmiennych12, co oznacza, 
że zadowolenie z własnej sytuacji finansowej jest istotnym elementem SWB. 
Subiektywne sądy o własnym dochodzie mają również wpływ na postrzeganie 
własnego kraju jako merytokratycznego lub nie. Im bardziej jednostki wierzą, że 
ich wynagrodzenie jest sprawiedliwe, tym bardziej wierzą, że ludzie w ich kraju 
są wynagradzani za swoje zasługi13. 

1. Metodyka badań. Dobór zmiennych

Celem artykułu jest przedstawienie wyników analizy subiektywnej oceny 
przez pracowników wysokości ich zarobków (wewnętrznego poczucia tego, na 
ile każdy z nich zasługuje). Dane wykorzystane w analizie pochodzą z badania 
,,Polski Generalny Sondaż Społeczny”14 przeprowadzonego w latach 1992-2008. 
W okresie 1992-2002 otrzymano je z indywidualnych wywiadów z ogólnopolską, 
reprezentatywną próbą dorosłych członków gospodarstw domowych, natomiast 
od roku 2005 z wywiadów uzyskanych od osób wylosowanych z bazy PESEL15. 
Na początku artykułu postanowiono przeanalizować zmiany, jakie zachodzi-
ły w latach 1992-2008, jeśli chodzi o postrzeganie wysokości otrzymywanego 
wynagrodzenia. W dalszej części artykułu skupiono się na czynnikach mających 
wpływ na postrzeganie zarobków w 2008 r.16

W badaniu wykorzystano zmienną mierzoną na skali porządkowej (od 1 – 
znacznie mniej niż zasługuję – do 5 – znacznie więcej niż zasługuję) opartą na 

11 P. Schyns, Income and satisfaction in post communist Russia, „The Journal of Happiness 
Studies” 2000.

12 B.M.S. Van Praag, P. Frijters, A. Ferrer-i-Carbonell, A structural model of well-being. 
Tinbergen Institute Discussion paper TI 2000-053/3, the Netherlands 2000.

13 M. Duru-Bellat, E. Tenret, Meritocracy: a Widespread Ideology Due to School Socializa-
tion?, „Notes & Documents” 2010, nr 02, Paris, OSC, Sciences Po/CNRS.

14 B. Cichomski, T. Jerzyński, M. Zieliński, Polskie Generalne Sondaże Społeczne: skumulo-
wany komputerowy zbiór danych 1992-2008, Instytut Studiów Społecznych, Uniwersytet Warszaw-
ski, Warszawa (www.iss.uw.edu.pl ) 2009 [4.05.2013].

15 B. Cichomski, T. Jerzyński, M. Zieliński, Polskie Generalne Sondaże Społeczne: struktura 
skumulowanych wyników badań 1992-2008, Instytut Studiów Społecznych, Uniwersytet Warszaw-
ski, Warszawa (www.iss.uw.edu.pl ) 2009 [4.05.2013].

16 Badania są powtarzane w cyklu 2-3 letnim, ostatnie zostało przeprowadzone w roku 2010, 
jednak dane z tego badania były ogólnodostępne dopiero po napisaniu tego artykułu, w związku 
z tym autorka zamierza je wykorzystywać dopiero w następnych analizach. Ze względu na różny 
sposób doboru osób do próby, w celu możliwości uogólnienia badań na całą populację Polski, do 
obliczeń wykorzystano wagi zamieszczone w zbiorze danych.
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odpowiedzi na pytanie sondażu: Biorąc pod uwagę kwotę przeciętnych miesięcz-
nych zarobków (dochodów) netto pochodzących z obecnej Pana(i) pracy, otrzy-
manych w ciągu ostatnich 12 miesięcy, czy sądzi Pan(i), że za pracę otrzymuje 
Pan(i): znacznie mniej niż Pan(i) zasługuje; nieco mniej; mniej więcej tyle, na ile 
Pan(i) zasługuje; nieco więcej czy też znacznie więcej, niż Pan(i) zasługuje? Py-
tanie to zadano tylko osobom, które zadeklarowały, że obecnie pracują. Strukturę 
respondentów, którzy odpowiedzieli na pytanie w roku 2008 przedstawia tabela 1. 

Tabela 1. Struktura ankietowanych według wybranych cech w 2008 r. (N = 465)

Podział Liczba % Podział Liczba %
Płeć Wielkość miejscowości zamieszkania

Kobieta 216 46,45 Wieś 156 33,55
Mężczyzna 249 53,55 Miasto do 10 tys. 62 13,33

Wykształcenie Miasto do 10-24,9 tys. 31 6,67
Podstawowe i mniej 39 8,39 Miasto do 25-49,9 tys. 23 4,95
Zasadnicze zawodowe 131 28,17 Miasto do 50-99,9 tys. 40 8,60
Niepełne średnie lub średnie 142 30,54 Miasto do 100-249,9 tys. 54 11,61
Policealne lub nieukończone studia 63 13,55 Miasto do 250-499,9 tys. 24 5,16
Ukończone wyższe magisterskie 90 19,35 Miasto powyżej 500 tys. 75 16,13

Dochód, jaki otrzymuję Zarobki netto w zł
Znacznie mniej niż zasługuję 226 48,60 (0; 2000〉 376 81,39

Nieco mniej niż zasługuję 151 32,47 (2000; 3000〉 53 11,26

Mniej więcej tyle, na ile zasługuję 87 18,71 (3000; 4000〉 21 4,55

Nieco więcej niż zasługuję 0 0,00 (4000; 6000〉 11 2,38

Znacznie więcej niż zasługuję 1 0,22 (6000; 10000〉 2 0,43
Pełnienie funkcji kierowniczej

Nie 370 79,57
Tak 95 20,43

Ponieważ wysokość swoich zarobków netto w zł podały 463 osoby, modele w dalszej części artykułu będą 
oszacowane dla N = 463.

Ź r ó d ł o: opracowanie własne na podstawie danych z badania ,,Polski Generalny Sondaż Społeczny”.

Ze względu na to, że druga część artykułu ma być poświęcona ustaleniu czyn-
ników, które mają wpływ na to, że respondent przypisze otrzymywany dochód do 
jednej z 5 kategorii (od 1 – znacznie mniej niż zasługuję – do 5 – znacznie więcej 
niż zasługuję), postanowiono wykorzystać model logitowy dla kategorii uporząd-
kowanych. Zdecydowano, że zmienna zależna zostanie ograniczona do 3 katego-
rii, od 1 – znacznie mniej niż zasługuję – do 3 – mniej więcej tyle, na ile zasługuję, 
gdyż kategorii – nieco więcej niż zasługuję nie wybrała żadna osoba, a kategorię 
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– znacznie więcej niż zasługuję – tylko jedna. Konstrukcję i estymację modeli 
logitowych opisano m.in. w pracach Cramera, Greene’a i Gruszczyńskiego17.

Model logitowy dla kategorii uporządkowanych opiera się na założeniu, że 
zmienna objaśniana y* jest pewną nieobserwowalną zmienną ciągłą, która jest li-
niową funkcją zmiennych objaśniających, zapisanych w wektorze kolumnowym 
xi oraz nieznanych parametrów, zapisanych w wektorze kolumnowym β:

 * ,i i iy x uβ′= +  (1)

gdzie:
i = 1, 2, ..., N oznacza osoby ankietowane biorące udział w badaniu,
ui  jest składnikiem losowym o rozkładzie logistycznym, 

ix′  oznacza wektor zmiennych objaśniających zapisany w postaci wierszowej.

Odzwierciedleniem zmiennej nieobserwowalnej y* jest zmienna porządkowa 
y, która przyjmuje w przypadku modelu szacowanego w artykule, ze zmienną ob-
jaśnianą – subiektywna ocena dochodu – 3 wartości. Związek między tymi zmien-
nymi można wyrazić następująco:

  ( )*
1 1, 2, 3 ,i j i jy j k y k j−= ⇔ < ≤ =  (2)

gdzie kj, zwane progami, są zwykle nieznane i estymuje się je razem z parame-
trami β.

Ponieważ y* jako zmienna nieobserwowalna może przyjmować dowolne warto-
ści rzeczywiste, można założyć, że 0 3,k k= −∞ = +∞, dzięki czemu liczba progów 
wymagających oszacowania ogranicza się do 218.

Prawdopodobieństwo pij, że dla i-tej osoby ankietowanej zmienna y przyjmie 
wartość j, można zapisać jako:

 
( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( )

1

1 1

ij i j i i j i

i j i i j i j i j i

p P y j P k x u k x

P u k x P u k x F k x F k x

β β

β β β β

−

− −

′ ′= = = − < ≤ − =

′ ′ ′ ′= ≤ − − < − = − − − ,
  (3)

gdzie F jest dystrybuantą składnika losowego ui.

17 J.S. Cramer, An introduction to the logit model for economists, wyd. 2, Timberlake Consul-
tants, London 2001; J.S. Cramer, Logit models from economics and other fields, Cambridge Uni-
versity Press, Cambridge 2003; W.H. Greene, Econometric Analysis, Prentice Hall, Upper Saddle 
River 2003; W.H. Greene, Hensher, D.A., Modeling Ordered Choices, 2009, http://pages.stern. nyu.
edu/~wgreene [4.05.2012]; M. Gruszczyński, Modele i prognozy zmiennych jakościowych w finan-
sach i bankowości, SGH, Warszawa 2001; Mikroekonometria. Modele i metody analizy danych 
indywidualnych, red. M. Gruszczyński, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2010.

18 Mikroekonometria…



Subiektywna ocena dochodów w Polsce w latach 1992-2008 339

W przypadku logistycznego rozkładu składnika losowego, jego dystrybuanta 
wyraża się wzorem:

 ( ) ( )
( )

exp
,

1 exp
u

F u
u

=
+

 (4)

a zatem

 ( )
( )

( )
( )

1

1

exp exp
.

1 exp 1 exp
j i j i

ij
j i j i

k x k x
p

k x k x
β β

β β
−

−

′ ′− −
= −

′ ′+ − + −
 (5)

Otrzymany model nazywa się modelem logitowym dla kategorii uporządkowa-
nych.

Do estymacji parametrów tego modelu wykorzystuje się metodę największej 
wiarygodności (MNW). Polega ona na poszukiwaniu takiego wektora parame-
trów, który gwarantuje największe prawdopodobieństwo otrzymania wartości za-
obserwowanych w próbie.

Ocenę dopasowania modeli przeprowadzono z wykorzystaniem następują-
cych miar19:

1. Współczynnik McFadden’s Adj R2 (skorygowany pseudo-R2 McFaddena) 
wyrażony wzorem ( ) ( )2

01 ln lnFR L p Lα = − − , gdzie L, L0 oznaczają odpowiednio 
wartość funkcji wiarygodności badanego modelu i wartość funkcji wiarygodności 
dla modelu uwzględniającego jedynie progi, p jest liczbą szacowanych parame-
trów z wyłączeniem progów. Miara ta jest mniejsza od 1 i może przyjąć wartości 
ujemne. Analizowany model charakteryzuje się dobrym dopasowaniem do da-
nych empirycznych, jeśli jej wartość jest bliska 1. 

2. Test ilorazu wiarygodności, w którym wartość statystyki dana jest wzorem 
( )02 ln lnLR L L= − . Statystyka ta ma rozkład chi-kwadrat z liczbą stopni swobody 

równą p. Hipotezę zerową odrzuca się w przypadku wartości statystyki wyższych 
od wartości granicznej. Najmniejszy poziom istotności, przy którym można odrzu-
cić hipotezę zerową jest oznaczony jako p-value. Test ten zastosowano do badania 
łącznej istotności wszystkich zmiennych objaśniających. W tym przypadku hipote-
za zerowa zakładała, że wszystkie parametry modelu oprócz progów są równe zero. 

2. Wyniki badania

W celu zbadania zmian, jakie nastąpiły w postrzeganiu przez respondentów 
uzyskiwanego wynagrodzenia w okresie 1992-2008, sporządzono wykres 1. Na 
jego podstawie można zauważyć, że w miarę upływu lat procent osób uważających, 

19 Ibidem.
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że otrzymuje dochód znacznie mniejszy niż ten, na jaki zasługuje (dla tej grupy 
osób wprowadzono oznaczenie ZMZ) malał, zwiększał się natomiast procent tych, 
którzy uważali, że za swoją pracę otrzymują dochód nieco mniejszy niż powinni 
(dla tej grupy osób wprowadzono oznaczenie NMZ). Niestety w każdym z roz-
patrywanych lat najwięcej osób znalazło się w grupie ZMZ. W latach 1992-1994 
oraz 1999-2008 kobiety czuły się bardziej niedocenione w pracy niż mężczyźni, 
gdyż większy ich procent w porównaniu z procentem mężczyzn znalazł się w gru-
pie ZMZ, mniej procent kobiet niż w przypadku mężczyzn deklarowało przyna-
leżność do grupy NMZ. Procent osób, które uważały w badanych latach, że są 
wynagradzane właściwie był niewielki, jednak można zauważyć, że z wyjątkiem 
lat 1995 i 2005 większy procent mężczyzn niż kobiet deklarował, że otrzymu-
je za pracę tyle, na ile zasługuje (dla tej grupy osób wprowadzono oznaczenie 
TNZ). Hakim20 w swojej pracy sugerował, że kobiety są bardziej zadowolone 
z gorszych obiektywnych warunków płacowych niż mężczyźni, co jednak nie zo-
stało potwierdzone w pracy Russella, Smitha i O’Connell21. Poza tym nie można 
było zauważyć w badanym okresie wyraźnego wzrostu lub spadku procentu osób 
w grupie TNZ, jak to miało miejsce w grupach ZMZ i NMZ. W rozpatrywanym 
okresie przeciętnie 1-2 osoby uważały, że zarabiają więcej lub znacznie więcej 
niż zasługują, podczas gdy liczba badanych w tych latach respondentów wahała 
się od 461 do 962.

Wykresy 2 i 3 informują, jak postrzegały swój dochód osoby pracujące w za-
leżności od posiadanego wykształcenia. Wykres 2 przedstawia procent osób 
w grupie ZMZ, a wykres 3 w grupie TNZ. Zrezygnowano z przedstawienia wy-
kresu dotyczącego osób w grupie NMZ, procent osób wyrażających taką opinię, 
co wynika również z wykresu 1, był większy od procentu osób w grupie TNZ, 
a mniejszy od procentu osób w grupie ZMZ.

Największy procent osób w grupie ZMZ w badanym okresie (oprócz lat 1994 
i 2008) był wśród osób z wykształceniem podstawowym i niższym. W latach 
2002-2008 zmalał w tej grupie procent osób z wyższym wykształceniem magi-
sterskim. Jednocześnie w tych latach procent osób z wykształceniem wyższym 
uważających, że zarabiają za mało, był jednym z najniższych wśród rozpatrywa-
nych grup wykształcenia. Podobne zestawienie dotyczące osób z wykształceniem 
wyższym można znaleźć w pracy Russella, Smitha i O’Connell22:

Badanie to było przeprowadzone w roku 2004 wśród Irlandczyków, którzy 
ukończyli szkołę wyższą 3 lata wcześniej. Można zauważyć, że w Irlandii znacz-
nie mniejszy procent osób z wykształceniem wyższym uważa, że zarabia znacznie 

20 C. Hakim, Grateful Slaves and Self-Made Women: Fact and Fantasy in Women’s Work Orien-
tations, „European Sociological Review” 1991, t. 7, nr 2, s. 101-121.

21 H. Russell, E. Smyth, P.J. O’Connell, Degrees of equality: gender pay differentials among 
recent graduates, The Economic And Social Research Institute, Dublin 2005.

22 Ibidem.
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mniej niż zasługuje, a znacznie więcej niż w Polsce uważa, że zarabia mniej wię-
cej tyle, na ile zasługuje.

Biorąc pod uwagę wykres 3, można zaobserwować, że osoby z wyższym wy-
kształceniem w latach 2002-2008 należały do tych, dla których procent wskazań 
przynależności do grupy TNZ był najwyższy lub jednym z najwyższych, chociaż 
mieścił się w przedziale od 20,55% do 24,44%. Oznacza to, że około 75-79% 
osób było w tej grupie niezadowolonych ze swojego wynagrodzenia. Podobne 

Tabela 2. Rozkład odpowiedzi na pytanie dotyczące oceny otrzymywanego dochodu netto  
wśród osób z wyższym wykształceniem w Irlandii w roku 2004 i w Polsce w roku 2005 (%)

Dochód, na jaki zasługuję Irlandia (2004) Polska (2005)
Znacznie mniej niż zasługuję 16,9 38,36
Nieco mniej niż zasługuję 45,2 41,10
Mniej więcej tyle, na ile zasługuję 36,3 20,54
Nieco więcej niż zasługuję 0,00 0,00
Znacznie więcej niż zasługuję 1,6 0,00

Ź r ó d ł o: opracowanie własne na podstawie danych z badania ,,Polski Generalny Sondaż Społeczny” 
i pracy Russella, Smitha i O’Connell (2005).

Ź r ó d ł o: opracowanie własne na podstawie danych z badania ,,Polski Generalny Sondaż Społeczny”.
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wyniki otrzymano w badaniach przeprowadzonych przez Duru-Bellata i Tenre-
ka23, a więc większe prawdopodobieństwo bycia zadowolonym z otrzymywanej 
pensji występowało wśród osób wyżej wykształconych oraz ludzi bogatszych. 
Najwyższy procent osób deklarujących przynależność do grupy TNZ osiągnięto 
w 1995 roku w grupie osób z wykształceniem policealnym lub nieukończonymi 
studiami wyższymi – 31,67%. Najniższy procent osób uważających, że są wła-
ściwie wynagradzane charakteryzował osoby z wykształceniem podstawowym 
i niższym. Można również zauważyć, że do 1997 r. grupą osób, w której procent 
uważających, że należą do grupy TNZ, był jednym z najwyższych, były osoby 
z wykształceniem niepełnym średnim lub średnim.

Wykres 4. Liczba osób, dla których różnica między dochodem w zł, na który według siebie zasługu-
ją, a ich rzeczywistym dochodem w zł zawierała się w poszczególnych przedziałach opisanych na 

osi poziomej w 2008 r. (N = 463)

Ź r ó d ł o: opracowanie własne na podstawie danych z badania ,,Polski Generalny Sondaż Społeczny”.

Analizując wykres 4, można zauważyć, że tylko 1 osoba spośród biorących 
udział w badaniu w 2008 r. deklarowała, iż otrzymuje większy dochód niż powinna, 
najwięcej, bo 159 osób uważało, że powinno otrzymywać dochód wyższy o około  
500-1000 zł, a 88 osób uważało, że jest właściwie wynagradzane za swoją pracę.

Rozpatrując wymagania płacowe pod kątem wykształcenia (tab. 3), można 
zauważyć, że najwyższy procent osób, niezależnie od uzyskanego wykształcenia 
deklarował, iż kwota otrzymywanego wynagrodzenia powinna być wyższa o 500- 
-1000 zł od wynagrodzenia otrzymywanego obecnie. 

23 M. Duru-Bellat, E. Tenret, op. cit.
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Tabela 3. Wymagania płacowe pracowników w 2008 r. a ich wykształcenie (%)

Wykształcenie

Procent osób deklarujących, że powinny zarabiać więcej o kwotę należącą  
do podanego niżej przedziału

(–500; 
0)* 0** (0; 

500〉
(500; 
1000〉

(1000; 
1500〉

(1500; 
2000〉

(2000; 
2500〉

(2500; 
3000〉

(3000; 
11000〉 Suma

Podstawowe i mniej 2,56  5,13 35,90 43,59 7,69 5,13 0,00 0,00 0,00 100

Zasadnicze zawodowe 0,00 14,50 19,08 40,46 15,27 3,05 1,53 3,05 3,05 100

Niepełne średnie lub średnie 0,00 21,13 14,79 31,69 16,90 9,15 2,11 2,11 2,11 100

Policealne lub nieukończone 
studia

0,00 22,22 17,46 34,92 15,87 6,35 0,00 0,00 3,17 100

Ukończone wyższe magisterskie 0,00 25,56 10,00 24,44 15,56 11,11 4,44 1,11 7,78 100

   * Procent osób deklarujących, że zarabiają więcej, niż powinny, o kwotę z przedziału (0;500). 
** Procent osób deklarujących, że zarabiają tyle, ile powinny.
Ź r ó d ł o: opracowanie własne na podstawie danych z badania ,,Polski Generalny Sondaż Społeczny”.

Jedynie w przypadku osób z wykształceniem wyższym magisterskim procent 
ten był niższy niż procent osób, które uważały, że należą do grupy TNZ. Ponadto 
można stwierdzić, że grupą osób, dla której procent wskazań, iż otrzymuje wła-
ściwe wynagrodzenie za swoją pracę, był najwyższy, były osoby z wykształce-
niem wyższym (25,56%). Można stąd wnioskować, że w roku 2008 była to grupa 
najbardziej doceniona przez pracodawców. Świadczą o tym również dane przed-
stawione w tabeli 4, z których wynika, że średnia zarobków w tej grupie była 
wyższa w porównaniu ze średnią zarobków osób z grup o niższym wykształceniu. 
W grupie tej znalazł się też najwyższy procent osób uważających, że ich wyna-
grodzenie powinno wzrosnąć o kwotę należącą do przedziału (1500; 2000〉 czy 
też przedziału (3000; 11000〉, czyli że osoby z wykształceniem wyższym mają 
wyższe wymagania płacowe od osób z innym wykształceniem, ale udział takich 
osób jest niewielki. 

Interesujące wydaje się również porównanie wyników odpowiedzi na postawio-
ne pytanie a wysokość zarobków respondentów – tabela 5. Największy procent ba-
danych zarabiających w przedziale od 2000 zł do 10 000 zł miesięcznie netto uważa, 
że zarabia mniej więcej tyle, na ile zasługuje. Niestety, po zsumowaniu drugiej i trze-
ciej kolumny tabeli 5 można zauważyć, że wśród osób zarabiających od 2000 zł do 
6000 zł aż 52,38-63,46% uważa, że zarabia mniej lub znacznie mniej niż zasługuje. 
W przypadku osób zarabiających poniżej lub 2000 zł, jest to aż 86,70%. Osoby z tej 
grupy dochodowej charakteryzowały się również najwyższym procentem wskazań 
dotyczących zarobków znacznie poniżej oczekiwań (54,52%). Co ciekawe, prawie 
podobnymi procentami wskazań (28,85% i 27,27%) zarobków znacznie niższych 
niż zasługują charakteryzowały się osoby z pensją w przedziale (2000; 3000〉 zł, jak 
i z pensją w przedziale (4000; 6000〉 zł. Zarobki znacznie większe niż na nie zasługu-
je deklarowała tylko 1 osoba i to z przedziału dochodowego do 2000 zł netto. Żadna 
osoba nie wskazała, że zarabia nieco więcej niż zasługuje.
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Tabela 4. Średnia i mediana wynagrodzeń netto w zł badanych osób w 2008 r.  
w zależności od wykształcenia

Wykształcenie Średnia Mediana
Podstawowe i mniej 1017,615  900
Zasadnicze zawodowe 1376,26 1100
Niepełne średnie lub średnie 1595,176 1350
Policealne lub nieukończone studia 1677,698 1400
Ukończone wyższe magisterskie 2467,056 2000

Ź r ó d ł o: opracowanie własne na podstawie danych z badania ,,Polski Generalny Sondaż Społeczny”.

Tabela 5. Opinia na temat wysokości zarobków pracowników a ich miesięczne zarobki netto (%)

Zarobki netto 
w zł

Biorąc pod uwagę wysokość Pańskich zarobków, otrzymuje Pani/Pan:
znacznie mniej 
niż zasługuje

nieco mniej niż 
zasługuje

mniej więcej tyle, 
na ile zasługuje

znacznie więcej  
niż zasługuje

(0; 2000〉 54,52 32,18 13,03 0,27
(2000; 3000〉 28,85 34,62 36,54 0,00
(3000; 4000〉 14,29 38,10 47,62 0,00
(4000; 6000〉 27,27 27,27 45,45 0,00
(6000; 10000〉  0,00 20,00 80,00 0,00

 Ź r ó d ło: opracowanie własne na podstawie danych z badania ,,Polski Generalny Sondaż Społeczny”.

W dalszej części artykułu zostanie zbadana zależność pomiędzy wybranymi 
zmiennymi objaśniającymi, których zestawienie zawiera tabela 6, a zmienną obja-
śnianą, będącą subiektywną oceną dochodu mierzoną na skali porządkowej, przyj-
mującą wartości: 1 – znacznie mniej niż zasługuje, 2 – nieco mniej niż zasługuje, 
3 – mniej więcej tyle, na ile zasługuje. Zależność ta będzie wyznaczona na pod-
stawie danych pochodzących z roku 2008. Ze względu na to, że wprowadzenie do 
modelu jako zmiennej objaśniającej zmiennej ln (kwoty miesięcznego dochodu net-
to, jaki respondent otrzymuje) powoduje, że większość zmiennych objaśniających 
staje się różna od zera na poziomie nieistotnym statystycznie, zdecydowano się na 
oszacowanie dwóch modeli. Model 1 oszacowano bez wyżej wymienionej zmien-
nej, zamiast niej w modelu znalazła się zmienna ln (kwoty miesięcznego dochodu 
netto, na jaką respondent uważa, że zasługuje), natomiast w modelu 2 umieszczono 
zmienną ln (kwoty miesięcznego dochodu netto, jaki respondent otrzymuje). Sza-
cunki parametrów otrzymanych modeli zawarte są w tabeli 7. 

Test ilorazu wiarygodności dla obu otrzymanych modeli pozwolił na odrzu-
cenie hipotezy zerowej o łącznej nieistotności wszystkich zmiennych objaśniają-
cych na poziomie p = 0,0000. Wartość skorygowanego współczynnika pseudo-R2 
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Tabela 6. Wykorzystane w modelach zmienne objaśniające

Nazwa zmiennej Sposób pomiaru
Płeć 0 – kobieta, 1 – mężczyzna
Wiek respondenta w latach
Poziom wykształcenia respondenta 1 – podstawowe i niższe, 2 – zasadnicze zawodowe, 

3 – niepełne średnie lub średnie, 4 – policealne lub 
nieukończone studia, 5 – ukończone wyższe magi-
sterskie

Wielkość miejscowości zamieszkania 1 – wieś, 2 – miasto do 10 tys. mieszkańców,  
3 – 10-24,9 tys., 4 – 25-49,9 tys., 5 – 50-99,9 tys., 
6 – 100-249,9 tys., 7 – 250-499,9 tys., 8 – miasto 
powyżej 500 tys. mieszkańców

ln (kwoty miesięcznego dochodu netto, na 
jaką respondent uważa, że zasługuje) 

w ln (zł)

ln (kwoty miesięcznego dochodu netto, jaki 
respondent otrzymuje) 

w ln (zł)

Pełnienie funkcji kierowniczej 1 – tak, 0 – nie
Zadowolenie z wykonywanej pracy 1 – bardzo niezadowolony, 2 – raczej niezadowolo-

ny, 3 – raczej zadowolony, 4 – bardzo zadowolony 

Ź r ó d ł o: opracowanie własne na podstawie danych z badania ,,Polski Generalny Sondaż Społeczny”.

Tabela 7. Wyniki estymacji modeli regresji logistycznej dla zmiennej objaśnianej  
będącej subiektywną oceną dochodu

Nazwa zmiennej
Model 1 Model 2

ocena błąd stand p–value ocena błąd stand p–value

W. wolny 1 6,518 1,3529 0,0000 –5,923 1,2022 0,0000
W. wolny 2 8,235 1,3745 0,0000 –4,265 1,1857 0,0003
Płeć (mężczyzna) 0,569 0,1210 0,0000 – – –
Płeć × pełnienie funkcji kierowniczej 0,296 0,1141 0,0095 0,425 0,1996 0,0334
Zadowolenie z wykonywanej pracy 0,693 0,1534 0,0000 0,577 0,1533 0,0002
Poziom wykształcenia respondenta 0,180 0,0430 0,0000 – – –
Wielkość miejscowości zamieszkania 0,064 0,0355 0,0724 – – –
Ln (dochód, na jaki zasługuje) –1,054 0,1810 0,0000 – – –
Ln (dochód, jaki otrzymuje) – – – 0,747 0,1551 0,0000
N 463 – – 463 – –
LR 71,540 – – 52,057 – –
p-value 0,000 – – 0,000 – –
R2Mcfaddena 0,071 – – 0,050 – –
AIC 1,945 – – 1,970 – –

Ź r ó d ł o: obliczenia własne z wykorzystaniem programu STATISTICA 8.0 na podstawie danych z badania 
,,Polski Generalny Sondaż Społeczny”.
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McFaddena dla modelu 1 wyniosła 0,071, dla modelu 2 zaś – 0,050, a więc mode-
le te są słabo dopasowane do danych empirycznych użytych w ich estymacji, co 
świadczy o tym, że siła zdiagnozowanych zależności jest niewielka24. Parametry 
modeli statystycznie istotnie różnią się od zera na poziomie istotności co najwyżej 
równym 0,1, a więc ich wpływ na zmienną objaśnianą jest statystycznie istotny. 
Umieszczenie w modelu zmiennej ln (kwoty miesięcznego dochodu netto, jaki re-
spondent otrzymuje) zamiast zmiennej ln (kwoty miesięcznego dochodu netto, na 
jaką respondent uważa, że zasługuje) powoduje, że wpływ na zmienną objaśnianą 
takich zmiennych jak „płeć”, „poziom wykształcenia respondenta” czy „wielkość 
miejscowości, w której mieszka”, staje się nieistotny statystycznie.

Na podstawie ocen parametrów modelu 1 można stwierdzić, przy założeniu 
ceteris paribus, że:

1. Prawdopodobieństwo, że dana osoba będzie uważała, iż zarabia mniej wię-
cej tyle, ile powinna, jest wyższe dla mężczyzn, osób mieszkających w większym 
mieście oraz osób lepiej wykształconych.

2. Prawdopodobieństwo, że dana osoba będzie uważała, iż za pracę otrzymuje 
mniej więcej tyle, na ile zasługuje jest wyższe u osób zadowolonych ze swojej 
pracy. Wydaje się, że zależność jest tu dwukierunkowa, a więc osoby zadowolo-
ne ze swojej pracy będą uważały otrzymywane wynagrodzenie za adekwatne do 
wysiłku, natomiast te, które w pracy spotykają się według siebie z wieloma niedo-
godnościami, będą za nie oczekiwały większej rekompensaty w postaci wyższego 
wynagrodzenia. Odwrotna zależność, że większe wynagrodzenie zwiększa satys-
fakcję z pracy, zostało dowiedzione w wielu badaniach25.

3. Im wyższy dochód, na jaki respondent według siebie zasługuje, tym mniej-
sze prawdopodobieństwo, że będzie uważał, iż otrzymywany przez niego dochód 
jest właściwy.

4. Szacunek parametru przy zmiennej „wiek” okazał się różny od zera na po-
ziomie nieistotnym statystycznie, więc zmienna ta została usunięta z modelu

5. Szacunek parametru przy zmiennej ,,pełnienie funkcji kierowniczej” okazał 
się różny od zera na poziomie nieistotnym statystycznie, natomiast istotna okazała 
się interakcja pomiędzy „płcią” a „pełnieniem funkcji kierowniczej”.

6. Dla założonego poziomu pozostałych w modelu zmiennych objaśniających, 
wpływ zmiennych ,,płeć” i ,,pełnienie funkcji kierowniczej” oraz zmiennej inte-
rakcyjnej, będącej iloczynem tych zmiennych na satysfakcję z otrzymywanego 
dochodu wyraża się wzorem: Płeć × (0,569 + 0,296 × Pełnienie funkcji kierowni-
czej). Wpływ ten został przedstawiony w tabeli 8.

24 W przypadku modeli szacowanych na podstawie szeregów czasowych R-kwadrat jest zwy-
kle większy niż dla szacowanych przy użyciu danych przekrojowych (Mikroekonometria. Modele 
i metody analizy danych indywidualnych, red. M. Gruszczyński, Oficyna a Wolters Kluwer business, 
Warszawa 2010, s. 62).

25 D.W. Organ, op. cit.
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Tabela 8. Szacunki parametrów dla wpływu zmiennych ,,płeć” i ,,pełnienie funkcji kierowniczej” 
na zmienną objaśnianą będącą subiektywną oceną dochodu

Zmienna Kobieta Kobieta Mężczyzna Mężczyzna
Pełnienie funkcji kierowniczej nie tak nie tak
Szacunek parametru 0,000 0,000 0,569 0,865

Ź r ó d ł o: opracowanie własne na podstawie danych z badania ,,Polski Generalny Sondaż Społeczny”.

Można zauważyć, że prawdopodobieństwo wskazania, że za swoją pracę oso-
ba badana otrzymuje mniej więcej tyle, na ile zasługuje, jest największe dla męż-
czyzn pełniących funkcję kierowniczą. Poza tym mężczyźni niepełniący funkcji 
kierowniczej mają większe prawdopodobieństwo bycia usatysfakcjonowanymi 
z otrzymywanego dochodu w porównaniu z kobietami zarówno pełniącymi, jak 
i niepełniącymi funkcji kierowniczej. 

Ponadto model 2 potwierdził, że im wyższy dochód, jaki otrzymuje badana 
osoba, tym większe prawdopodobieństwo, że będzie ona uważała, iż jest wyna-
gradzana w sposób właściwy.

Podsumowanie

Przeprowadzona analiza pokazuje, że to, w jaki sposób pracownicy postrze-
gają otrzymywane wynagrodzenie, zależy od wielu czynników. Wyższe prawdo-
podobieństwo tego, że dana osoba oceni otrzymywaną płacę mniej więcej jako 
taką, na którą zasługuje, występuje dla mężczyzn, osób mieszkających w więk-
szym mieście oraz osób lepiej wykształconych. Mężczyźni na stanowiskach 
kierowniczych oceniają swoje wynagrodzenie jako bardziej adekwatne do wło-
żonego wysiłku, w stosunku do mężczyzn niepełniących funkcji kierowniczych 
oraz w stosunku do kobiet. Im wyższe wymagania, jeśli chodzi o dochód, jaki 
dana osoba uważa, że powinna otrzymywać, tym niższe prawdopodobieństwo, 
że oceni otrzymywane wynagrodzenie jako takie, na które zasługuje. Większość 
osób w badanej próbie uważała, że otrzymywany przez nie dochód jest znacznie 
mniejszy niż ten, na jaki zasługują. Jednak w okresie 1992-2008 dało się zauwa-
żyć wzrost procentu osób uważających, że zarabiają nieco mniej niż zasługują, 
z jednoczesnym zmniejszaniem się procentu uważających, że zarabiają znacznie 
mniej niż powinni. W badanych latach tylko 14,86-18,71% osób wskazywało, 
że zarabia tyle, na ile zasługuje. Porównanie ze społeczeństwem irlandzkim po-
kazuje, że mimo iż osoby z wykształceniem wyższym są najbardziej docenioną 
grupą, jeśli chodzi o otrzymywaną płacę, to jeszcze daleko nam do społeczeństwa, 
które będzie czuło, że jest właściwie wynagradzane. Jeśli chodzi o wymagania 
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płacowe osób w 2008 r., to największy procent z nich uważał, że za swoją pra-
cę powinien otrzymywać więcej o 500-1000 zł. Zarobkami satysfakcjonującymi 
w badanej grupie osób, czyli takimi, dla których nie było wskazań – znacznie 
mniej niż zasługuję – okazały się zarobki z przedziału (6000; 10000〉 zł. Prawie 
podobnymi procentami wskazań (28,85% i 27,27%) zarobków znacznie niższych 
niż zasługują charakteryzowały się osoby z pensją w przedziale (2000; 3000〉  
jak i z pensją w przedziale (4000; 6000〉 zł. Można więc zauważyć, że nie jeste-
śmy społeczeństwem zadowolonym ze swoich dochodów, co zresztą przekłada 
się na to, iż wiele osób decyduje się na emigrację zarobkową. Taka sytuacja ma 
też wpływ na mniejszą wydajność pracy i większą rotację pracowników, zwłasz-
cza w grupach osób zarabiających najmniej.

W przyszłości planuje się porównanie parametrów otrzymanych modeli dla 
danych pochodzących z różnych lat, w celu sprawdzenia, czy wpływ zmiennych 
objaśniających wykorzystanych w badaniu na zmienną będącą subiektywną oce-
ną dochodu ulegał zmianie w poszczególnych latach.
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A subjective assessment of income in Poland in the years 1992-2008

Summary. The purpose of this article is to examine how in Poland in the years 1992-2008 
people assessed their received salary. The study also examines how this assessment varies according 
to different characteristics of respondents. The data used in the study comes from research “Polish 
General Social Survey” carried out by the Institute of Social Studies at Warsaw University on a rep-
resentative sample of adult household members. This collection includes interviews conducted in 
the years 1992-2008 and includes 16,234 respondents. Logistic regression model is used in the paper 
to identify the factors that determine the income satisfaction in 2008.

Key words: subjective assessment of income, logit model
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Wstęp

Historia przejęć spółek niewątpliwie najbardziej związana jest z rynkiem 
amerykańskim, rynki europejskie natomiast charakteryzują się wieloma cechami 
niesprzyjającymi przejęciom1. Zmiany zachodzące w ostatnich latach doprowa-
dziły jednak do wzrostu i w tym rejonie liczby przejęć, ze szczególnym uwzględ-
nieniem wrogich. Powstanie Unii Europejskiej, globalizacja i związane z tym 
zwiększenie konkurencji powoduje, iż proces przejmowania spółek jest koniecz-
ny w celu utrzymania się spółek na rynku i wykorzystania sprzyjających warun-
ków. W ostatnim okresie można zauważyć coraz większą aktywność w zakresie 
wrogich przejęć na rynku polskim, do czego zaliczyć można przejęcie Emperia 

1 J. Prokop, Przyczynek do teorii przejmowania kontroli nad spółkami akcyjnymi, Wyd. SGH, 
Warszawa 2001.
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przez Eurocash w 2011 r., próbę przejęcia kopalni Bogdanka przez koncern NWR 
w 2010 r., Signity przez Asseco czy Polfy Kutno przez koncern Recordati. Należy 
jednak podkreślić, iż nie każda liczba akcji może być swobodnie i bez ograniczeń 
nabyta. W każdym kraju UE istnieją regulacje prawne dotyczące sprzedaży ak-
cji, które powinny być dostosowane do wymogów dyrektywy 2004/25/WE Par-
lamentu Europejskiego. Dzięki niej europejskie spółki mają zapewnioną większą 
ochronę prawną wobec ofert przejęć, a równocześnie chronione są interesy ak-
cjonariuszy mniejszościowych czy pracowników. Dyrektywa wywołała dyskusję 
w Europie2, ale należy podkreślić, że ustala ona jedynie ogólne ramy zasad, które 
państwa członkowskie muszą wdrożyć poprzez bardziej szczegółowe rozporzą-
dzenia zgodne z własnymi systemami prawnymi i kulturowymi. 

W Polsce w ostatnich latach również rozgorzała dyskusja nad obowiązującą 
w tym zakresie ustawą o ofercie publicznej z roku 2005. Jednym z krytykowanych 
punktów był dwustopniowy proces przejmowania kontroli w spółce publicznej. 
W założeniach i projekcie nowelizacji zmieniono próg nakładający obowiązek 
ogłoszenia wezwania na pozostałe akcje, dostosowując się do prawa powszechnie 
panującego w Europie. Jednak proponowane zmiany także spotkały się z szeroką 
krytyką ze względu na nieuwzględnienie charakteru rynku w Polsce. W niniejszym 
artykule problem ten zostanie opisany z wykorzystaniem narzędzi teorii gier. 

Celem pracy jest teoriogrowa analiza struktury akcjonariatu spółek notowa-
nych na GPW w Warszawie na przykładzie wybranego sektora pod względem 
wysokości progu oferty obowiązkowej na poziomie 33% proponowanej w nowe-
lizacji ustawy. 

1. Regulacje prawne przejęć spółek giełdowych w Polsce

Zgodnie z prawem, na podstawie uchwały z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie pu-
blicznej (ustawa z 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania 
instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach 
publicznych, Dz.U. nr 183, poz. 1539, z poźn. zm. – dalej jako „ustawa o ofer-
cie publicznej”) w Polsce zaczęły obowiązywać następujące przepisy dotyczą-
ce konieczności przeprowadzenia publicznego wezwania do zapisywania się na 
sprzedaż lub zamianę akcji: zamiar przekroczenia progu 33% głosów na walnym 
zgromadzeniu akcjonariuszy spółki publicznej nakłada obowiązek ogłoszenia we-
zwania umożliwiającego zwiększenie zaangażowania do 66% oraz zamiar przekro-
czenia progu 66% głosów nakłada obowiązek ogłoszenia wezwania na pozostałe 

2 B. Clarke, The takeover directive: Is a little regulation better than no regulation?, „European 
Law Journal” 2009, nr 15(2), s. 174-197.
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akcje. Ustawa o ofercie publicznej została częściowo skrytykowana ze względu na 
m.in. dwa ustalone progi uzyskiwania kontroli 33% i 66% ogólnej liczby głosów 
na walnym zgromadzeniu. Granica 33% często stanowi faktyczną granicę uzy-
skania kontroli w spółce, ale według ustawy nakłada na podmiot zwiększający 
udziały obowiązek wezwania tylko na akcje do wartości 66%, czego efektem przy 
dużym zainteresowaniu akcjonariuszy jest brak możliwości wycofania zainwesto-
wanego kapitału ze spółki przez niektórych z nich – nie wszystkie zapisy zostaną 
zrealizowane. Z drugiej strony obowiązek wezwania na wszystkie pozostałe akcje 
(czyli po przekroczeniu progu 66%) staje się obligatoryjny dopiero w momencie, 
kiedy przejęcie jest już w zasadzie dokonane. Podmiot przejmujący może zatrzy-
mać się na poziomie 65% głosów, zapewniając sobie kontrolę spółce. Oczywiście 
regulacja wezwań nastąpiła na podstawie postanowień Trzynastej Dyrektywy PE 
2004/25/WE Parlamentu Europejskiego, ale w zasadzie nie spełniła założeń prze-
widzianych przez unijny akt dotyczący ochrony akcjonariuszy mniejszościowych 
poprzez umożliwienie wycofania się z inwestycji. Sprecyzowanie progu pozosta-
wiono w gestii państw członkowskich, jednak przyjęty w Polsce poziom 66% wy-
dał się dyskusyjny. W ostatnich latach podjęto prace w Ministerstwie Finansów 
nad nowelizacją ustawy o ofercie publicznej. Zaproponowano m.in.3: przekrocze-
nie progu 33% oraz progu 66% głosów nakłada obowiązek ogłoszenia wezwania 
na pozostałe akcje. Planowane zmiany związane były więc między innymi z usu-
nięciem dwustopniowego procesu przejmowania kontroli. Wydaje się, że w tej 
wersji ustawa bardziej chroniłaby interesy akcjonariuszy mniejszościowych. 

Ustalony nowy próg głosów wydaje się racjonalny, a zarazem powszechnie 
stosowany w Europie. W Polsce pojawiły się jednak opinie, że konieczność ogło-
szenia wezwania na wszystkie akcje przy tak ustalonym progu może skutkować 
wycofywaniem spółek z giełdy, nawet wbrew pierwotnym zamierzeniom przej-
mującego i może doprowadzić do obniżenia płynności rynku. W krajach, w któ-
rych obowiązuje próg na poziomie jednej trzeciej, akcjonariat charakteryzuje się 
znacznym rozproszeniem, co w Polsce nie jest tak oczywiste. 

2. Narzędzia gier kooperacyjnych n-osobowych  
służące analizie przejęć spółek 

Teoria gier n-osobowych kooperacyjnych jest istotnie różna od teorii gier 
dwuosobowych ze względu na możliwość tworzenia koalicji, które często umoż-
liwiają graczowi zwiększenie oczekiwanej wypłaty. Niech S będzie podzbiorem 

3 A. Obrycka, O nieobowiązkowym obowiązku wezwań i projekcie założeń nowelizacji ustawy 
o ofercie publicznej, „Biuletyn Koła Naukowego Prawa Spółek” 2012, 2, s. 2-8.
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graczy, którzy postanowili utworzyć koalicję. Oznacza to, iż całą grupą będą de-
cydowali o indywidualnych ruchach tak, aby suma wypłat dla wszystkich człon-
ków koalicji była możliwie najlepsza. Zakładamy, że pozostali gracze, którzy nie 
weszli do koalicji S, utworzą koalicję Sʹ. Wówczas gra sprowadza się do gry dwu-
osobowej: koalicja S kontra koalicja Sʹ. W pracy do rozwiązania gry wykorzysta-
ne jest podejście Shapleya, który zajął się problemem możliwości oceny gry dla 
każdego z graczy. Zdefiniował on wartość gry jako sumę ważoną przyrostów zy-
sków, jakie i-ty gracz daje wszystkim koalicjom, do których należy. Szczególnym 
przypadkiem wartości gry jest indeks siły związany z grami prostymi, gdzie za 
grę prostą uważa się taką, w której funkcja charakterystyczna przyjmuje wartości 
tylko ze zbioru {0, 1}, tzn. albo koalicja jest wygrywająca, albo przegrywająca. 
Jednym z najbardziej popularnych jest indeks Banzhafa opisany wzorem4 
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gdzie:
ci – liczba koalicji, dla których gracz i jest graczem decydującym (koalicja 

z tym graczem jest wygrywająca, bez niego przegrywająca),
υ – funkcja charakterystyczna gry,
In – zbiór złożony z n graczy.

Indeks przyporządkowuje i-temu graczowi część całkowitej wygranej propor-
cjonalną do liczby koalicji, dla których gracz ten jest graczem decydującym. Można 
powiedzieć, iż mierzy on siłę jako wpływ. Wartością, którą zyskuje koalicja wygry-
wająca, jest możliwość kontroli. Uważa się więc, iż indeks Banzhafa jest właściwym 
narzędziem do badania wpływu akcjonariuszy5. Istnieje wiele metod ogólnej oceny 
spółek6, ale do oceny struktury akcjonariatu indeksy sił wydają się najwłaściwsze7. 

W pracy tej wykorzystano indeksy siły do oceny sytuacji akcjonariuszy wy-
branych spółek i próby oceny progu 33% jako obligującego do złożenia oferty 
obowiązkowej. Do analizy sytuacji spółek użyto jednego z modelu wielkich gier8 

4 M. Levy, The banzhaf index in complete and incomplete shareholding structures: a new algo-
rithm. Europ, „Journal of Operational Researches” 2011, nr 215(2), s. 411-421.

5 D. Leech, An empirical comparison of the performance of classical power indices, „Political 
Studies” 2002, 50(1), s. 1-22.

6 T. Węgrzyn, Stock selection based on financial ratios on the Warsaw Stock Exchange. Analysis 
between 2001 and 2010, w: European Financial Systems 2013. Proceedings of the 10th International 
Scientific Conference, red. O. Deev, V. Ksjurova, J. Krajicek, Masaryk University, Brno 2013, s. 356-361.

7 A. Sroczyńska-Baron, Wybrane aspekty przejęć spółek giełdowych w ujęciu teorii gier, „Ze-
szyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego” 2013, nr 768, s. 477- 490.

8 G. Gambarelli, Power indices for political and financial decision making, „Annals of 
Operations Research” 1994, nr 51(4), s. 165-173.
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z uwzględnieniem większości wynikowej, w których istnieje m dużych graczy 
i nieskończona liczba drobnych graczy, niemających indywidualnie istotnego zna-
czenia. Za większość wynikową uważa się większość wyliczoną tylko dla dużych 
graczy (jeżeli gracz A posiada 10% głosów, gracz B – 35% głosów, a pozostali to 
drobni gracze, to wówczas większość wynikowa wynosi 23%). Narzędzia teorii 
gier, tak jak i przykładowo sieci neuronowe, mogą stanowić skuteczną alternaty-
wę dla klasycznych metod stosowanych na giełdzie9, w szczególności alternatywę 
dla ustalania wysokości progu oferty obowiązkowej w procentach10. 

3. Analiza akcjonariatu wybranego sektora spółek  
notowanych na GPW w Warszawie

W pracy poddano analizie akcjonariat sektora telekomunikacyjnego i infor-
matycznego spółek notowanych na giełdzie papierów wartościowych w Warsza-
wie. Branże te wskazuje się jako potencjalnie wysoko narażone na fale przejęć 
i fuzji11. Akcje większości spółek branży telekomunikacyjnej notują wyniki gor-
sze niż rynek (zmiana wartości indeksu WIG-telkom wyniosła –14,85% za ostatni 
rok). Dodatkowo akcjonariat spółek tej branży cechuje się znacznym rozdrobnie-
niem. Jako drugi sektor również charakteryzujący się znaczącym rozdrobnieniem 
sprzyjającym przejęciom wymienia się sektor informatyczny. Na giełdzie w War-
szawie notowanych jest 6 spółek zaliczanych do sektora telekomunikacyjnego 
oraz 19 spółek zaliczanych do sektora informatycznego. Średnio występuje czte-
rech głównych udziałowców, a akcjonariat mniejszościowy stanowi średnio 40%. 
Tylko w 6 spółkach istnieje większościowy akcjonariusz posiadający ponad 50% 
akcji, w 19 pozostałych obserwowane jest zjawisko kontroli mniejszościowej. Są 
to spółki narażone na wrogie przejęcie, gdyż ewentualny „najeźdźca” może prze-
jąć pakiet kontrolny bez porozumienia z daną spółką. Akcjonariat spółek zalicza-
nych do tej grupy został przedstawiony w tabeli 1.

 9 A. Sroczyńska-Baron, Analiza wrogiego przejęcia spółki giełdowej z wykorzystaniem elemen-
tów teorii gier – porównanie indeksu siły klasycznej wieloosobowej gry kooperacyjnej i modelu wiel-
kich gier, w: Inwestycje finansowe i ubezpieczenia – tendencje światowe a polski rynek, red. K. Jajuga, 
W. Ronka-Chmielowiec, Wyd. UE we Wrocławiu, Wrocław 2011, s. 350-359; M. Dyduch, Efektyw-
ność sieci neuronowej w analizie portfelowej na przykładzie spółek GPW W Warszawie, „Studia Eko-
nomiczne” 2009, nr 57, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, s. 69-89.

10 D. Leech, Power indices in large voting bodies, „Public Choice” 2013, nr 155(1-2), s. 61-79; 
A. Sroczyńska-Baron, Wybrane aspekty…

11 M. Fura, Prób wrogich przejęć w Polsce będzie coraz więcej, ww.obserwatofinansowy.pl, 
[17.12.2013].



Anna Sroczyńska-Baron356

Tabela 1. Akcjonariat spółek branży telekomunikacyjnej i informatycznej GPW w Warszawie 
z kontrolą mniejszościową na dzień 17.12.2013 (%)

Akcjona-
riusz A

Akcjona-
riusz B

Akcjona-
riusz C

Akcjona-
riusz D

Akcjona-
riusz E

Akcjona-
riusz F

Akcjona-
riusz G

Drobny 
akcjonariat

Hawe 26  9  8  5  4 – – 48

Hyperion 30 13  9  7  6  6  6 23

MNI 41 14  9 – – – – 36

Netia 17 17 13  6 – – – 47

Assecobs 46 12  6 – – – – 36

Assecopol 11 10  6 – – – – 73

Atende 14 10 10  9  9  5 – 43

ATM 25  9  8  6  5 – – 47

CD Projekt 13 13  9  6  5  5 – 49

ComArch 32 11 – – – – – 57

Comop 14 14 11 10  8  8  7 28

IVMX 37 15 14  6  5 – – 23

MCLogic 32 20  7  7  5  5  4 20

NTT System 24 24 18  4  4 – – 26

PCGUARD  9  7  6  5 – – – 73

QUMAK 10  8  6  6  4 – – 66

SIMPLE 30 23  5  4 – – – 38

Sygnity 12  8  5  5 – – – 70

TALEX 25 25 25 – – – – 25

Ź r ó d ł o: opracowanie własne na podstawie www.stockwatch.pl [17.12.2013].

Średni udział akcjonariatu mniejszościowego w badanych spółkach jest wyż-
szy niż dla 25 spółek obydwu sektorów i wynosi 42,5%. Oczywiście zwiększa 
to ryzyko wrogiego przejęcia. Aby sprawdzić sytuację akcjonariuszy w przedsta-
wionych w tabeli 1 spółkach, użyto indeksu Banzhafa dla poszczególnych głów-
nych akcjonariuszy, stosując większość wynikową. Wyniki zestawiono w tabeli 2. 

Stosunkowo dobra sytuacja jest w spółkach: MNI SA, Ascecobs SA i ComArch 
SA. Główni udziałowcy zapewnili sobie dominującą pozycję wśród wszystkich 
akcjonariuszy i w przypadku braku agresora z zewnątrz sytuacja w podanych 
spółkach wydaje się stabilna (wartość indeksu wyniosła 1). Do grupy tej można 
włączyć także 8 innych spółek, w której także zarysowuje się znacząca przewaga 
głównego udziałowca nad pozostałymi: Hawe, Hyperion, ATM, IVMX, MCLo-
gic, PCguard, Simple oraz Sygnity SA (wartość indeksu wynosi minimum 0,5). 
Szczególnie trudna sytuacja jest natomiast w 8 pozostałych spółkach, w których 
żaden z udziałowców nie zapewnił sobie znaczącej przewagi (wartości indeksów 
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są dla poszczególnych akcjonariuszy zbliżone lub równe). W badanych spółkach 
można również zaobserwować, jak ważna jest wielkość udziałów poszczególnych 
głównych udziałowców w przypadku kontroli mniejszościowej. Spółka NTT Sys-
tem SA pokazuje, iż w przypadku jej akcjonariatu 24% udziałów równoważne 
jest 18%. Obydwaj akcjonariusze charakteryzują się taką samą pozycją w spółce 
(wartość indeksu pomimo różnicy procentowej wyniosła tyle samo, tj. 0,33). Na-
leży jednak podkreślić, iż wszystkie spółki przedstawione w tabeli 2 narażone są 
mimo wszystko na potencjalne ryzyko wrogiego przejęcia ze względu na sprawo-
wanie kontroli mniejszościowej. 

W propozycjach zmian w polskim ustawodawstwie dotyczących wrogich 
przejęć proponuje się obowiązek ogłoszenia wezwania na pozostałe akcje przy 
przekroczeniu 33%. Analizie poddano więc sytuację badanych spółek w przypad-
ku pojawienia się hipotetycznego „najeźdźcy”, który nabędzie 33% akcji danej 

Tabela 2. Indeksy Banhafa dla akcjonariatu spółek branży telekomunikacyjnej i informatycznej 
GPW w Warszawie z kontrolą mniejszościową na dzień 17.12.2013 

βA βB βC βD βE ΒF ΒG
Większość 
wynikowa

Hawe 0,79 0,05 0,05 0,05 0,05 – – 27
Hyperion 0,55 0,1 0,08 0,08 0,06 0,06 0,06 37
MNI 1 0 0 – – – – 33
Netia 0,33 0,33 0,33 0 – – – 27
Assecobs 1 0 0 – – – – 36
Assecopol 0,33 0,33 0,33 – – – – 14
Atende 0,27 0,2 0,2 0,13 0,13 0,07 – 29
ATM 0,79 0,05 0,05 0,05 0,05 – – 29
CD Projekt 0,26 0,26 0,16 0,16 0,09 0,09 – 28
ComArch 1 0 – – – – – 22
Comop 0,19 0,19 0,13 0,13 0,12 0,12 0,1 37
IVMX 0,64 0,09 0,09 0,09 0,09 – – 39
MCLogic 0,5 0,12 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 41
NTT System 0,33 0,33 0,33 0 0 – – 38
PCGUARD 0,5 0,17 0,17 0,17 – – – 14
QUMAK 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 – – 34
SIMPLE 0,5 0,17 0,17 0,17 – – – 32
Sygnity 0,5 0,17 0,17 0,17 – – – 16
TALEX 0,33 0,33 0,33 – – – – 38

Ź r ó d ł o: opracowanie własne na podstawie tabeli 1.
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spółki. Czy w tej sytuacji chroniony będzie drobny akcjonariat i czy równocześnie 
tak ustalony próg nie będzie stanowił bariery i nie będzie powodował wycofywa-
nia się spółek i utraty płynności? Sytuację poszczególnych akcjonariuszy zesta-
wiono w tabeli 3 (przyjęto, iż agresor to gracz B).

Tabela 3. Indeksy Banhafa dla akcjonariatu spółek branży telekomunikacyjnej i informatycznej 
GPW w Warszawie z kontrolą mniejszościową przy hipotetycznej próbie nabycia 33% akcji przez 

udziałowca B 

βA βB βC βD βE ΒF ΒG
Większość 
wynikowa

Hawe 0,2 0,44 0,2 0,12 0,04 – – 39
Hyperion 0,25 0,28 0,12 0,12 0,08 0,08 0,08 49
MNI 0,33 0,33 0,33 – – – – 42
Netia 0,17 0,5 0,17 0,17 – – – 35
Assecobs 1 0 0 – – – – 43
Assecopol 0 1 0 – – – – 26
Atende 0,09 0,64 0,09 0,09 0,09 0 – 41
ATM 0,17 0,5 0,17 0,17 0 – – 39
CD Projekt 0,05 0,75 0,05 0,05 0,05 0,05 – 36
ComArch 0 1 – – – – – 33
Comop 0,12 0,5 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 46
IVMX 0,39 0,23 0,23 0,08 0,08 – – 48
MCLogic 0,25 0,28 0,12 0,12 0,08 0,08 0,08 47
NTT System 0,33 0,33 0,33 0 0 – – 42
PCGUARD 0 1 0 0 – – – 27
QUMAK 0 1 0 0 0 – – 30
SIMPLE 0,17 0,5 0,17 0,17 – – – 37
Sygnity 0 1 0 0 – – – 28
TALEX 0,33 0,33 0,33 – – – – 42

Ź r ó d ł o: opracowanie własne.

Okazuje się, że w przypadku analizowanych spółek branży telekomunika-
cyjnej i informatycznej przekroczenie progu 33% pozwalało osiągnąć pozycje 
dominatora tylko w pięciu przypadkach, tj. spółki Sygnity, Qumak, PCGuard, 
ComArch oraz Assecopol SA. Są to spółki charakteryzujące się największym 
drobnym akcjonariatem (zdecydowanie powyżej 55%). W każdym innym przy-
padku na akcjonariuszy zostałby nałożony obowiązek wezwania na wszystkie po-
zostałe akcje, mimo że nie uzyskiwaliby kontroli. 
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Podsumowanie 

W Polsce od kilku lat toczy się dyskusja o ustawie o ofercie publicznej z roku 
2005. Regulacja wezwań nastąpiła na podstawie postanowień Trzynastej Dyrek-
tywy Parlamentu Europejskiego, ale w zasadzie nie spełniła założeń przewidzia-
nych przez unijny akt. Proponowane zmiany zgodne są z powszechnie obowiązu-
jącymi w krajach członkowskich, które charakteryzują się znacznie rozproszonym 
akcjonariatem. W Polsce krytykowane są jednak za nieuwzględnienie charakteru 
rynku. W pracy zbadano, opierając się na narzędziach teorii gier, wybrany sektor 
telekomunikacyjny i informatycznny jako według ekspertów narażony w najbliż-
szym czasie na przejęcia i fuzje. Uzyskane rezultaty wskazują, iż proponowany 
próg 33% wydaje się nie uwzględniać charakterystyki polskiego rynku w zakresie 
badanych sektorów. Udział akcjonariatu drobnego jest zbyt mały. Okazuje się, że 
proponowany próg wezwania obowiązkowego w przypadku całego sektora tele-
komunikacyjnego i informatycznego w 80% spółek (uwzględniając spółki z ak-
cjonariuszem większościowym) nie stanowił bariery przejęcia. Narażał on poten-
cjalnych inwestorów na wysokie koszty, a drobnego akcjonariatu i tak często nie 
chronił. Być może należałoby podnieść granicę oferty obowiązkowej, uwzględ-
niając specyfikę rynku w Polsce, gdzie nawet sektory wskazywane jako najbar-
dziej rozdrobnione charakteryzują się poziomem akcjonariatu drobnego poniżej 
50%. Oczywiście w dalszych badaniach należałoby sprawdzić pozostałe sektory. 

Drugim istotnym problemem jest ustalanie wysokości progu oferty obowiąz-
kowej w procentach. Okazuje się, iż nie jest to bariera uniwersalna ani skuteczna 
w każdym przypadku. Im bardziej rozproszony akcjonariat, tym granica faktycz-
nej kontroli spada – jak pokazano, może być nawet zdecydowanie niższa niż 30%. 
Równocześnie też przy mniejszym udziale drobnego akcjonariatu może być ona 
zdecydowanie wyższa. W wielu przypadkach nie są więc chronione nawet inte-
resy drobnych udziałowców (spółka przejmująca nie musi złożyć oferty zakupu 
pomimo uzyskania kontroli), a w wielu innych z kolei zmusza najeźdźców do 
złożenia oferty zakupu pomimo braku uzyskania kontroli. W krajach, w których 
przeważają spółki o rozdrobnionym akcjonariacie takie rozwiązanie (próg oferty 
obowiązkowej ustalony na poziomie 30%) można uznać za słuszne. W krajach 
jednak o innej tendencji (gdzie udział drobnego akcjonariatu jest znacznie niższy) 
należałoby albo podnieść granicę, albo też sięgnąć po inne narzędzia, być może 
właśnie indeksy siły – narzędzia uniwersalne, analizujące rozkład i strukturę sił, 
niewrażliwe na strukturę akcjonariatu, szczególnie przy stosowaniu modeli wiel-
kich gier. Wyznaczenie pewnego poziomu indeksu siły jako bariery do złożenia 
oferty obowiązkowej pozwoliłoby na ujednolicenie sytuacji spółek–najeźdźców 
w momencie pojawienia się obowiązku jej złożenia. 
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The analysis of the limit of obligatory offer based on the theory  
of cooperative games with data from the telecommunication  

and information sector

Summary. In the work there is a discussion about the limit of obligatory offer. The chosen sec-
tor of companies from the Warsaw Stock Exchange is considered with the use of cooperative games, 
and a project of amendment of Public Offering Act from 2005 in Poland is discussed.

Key words: power index, cooperative games, obligatory offer
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Porównanie estymacji parametru n-wymiarowej 
kopuli dla 2 ≤ n ≤ 4 przy zastosowaniu  

kanonicznej metody największej wiarygodności 
i metody minimalnej odległości*

Streszczenie. W artykule dokonano porównania estymacji parametru kopuli, stosując kano-
niczną metodę największej wiarygodności i metodę minimalnej odległości. W tej drugiej metodzie 
rozważano trzy warianty funkcji odległości: odległość Cramera von Mises, odległość Kołmogo-
rowa–Smirnova i odległość z przestrzeni L1. Na podstawie przeprowadzonych symulacji badano 
obciążenie i błąd średniokwadratowy wymienionych estymatorów dla n-wymiarowych kopuli Clay-
tona, Franka i Farlie–Gumbel–Morgensterna, gdzie n = 2, n = 3 lub n = 4. Najczęściej najmniejszym 
obciążeniem i błędem średniokwadratowym charakteryzował się estymator otrzymany kanoniczną 
metodą największej wiarygodności. 

Słowa kluczowe: kopula, estymacja, estymacja KMNW, estymacja metodą minimalnej odle-
głości, kopula Claytona, kopula Franka, kopula Farlie–Gumbela–Morgensterna

Wstęp

W analizie zależności między zmiennymi losowymi, które są stosowane w mo-
delach matematycznych i statystycznych, jednym z najpopularniejszych wskaźni-
ków jest współczynnik korelacji liniowej Pearsona. Miarą tą można posługiwać się 
w celu uwzględnienia w modelu liniowych zależności między badanymi zmiennymi. 

Andrzej Stryjek
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

* Prezentowane badanie symulacyjne zostało opracowane w ramach badania statutowego 
nr 03/S/0021/12 w Instytucie Ekonometrii Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (por. A. Stry-
jek, Porównanie wybranych metod estymacji parametru rodziny n-wymiarowej kopuli dla n ≥ 2, 
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2013).
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W przypadku gdy analizowane zależności nie są liniowe, jako miarę zależności można 
wykorzystać współczynnik τ Kendalla lub ρ Spearmana. Każdy z tych wskaźników 
jest wartością liczbową, zatem w bardzo syntetyczny sposób wyraża stopień zależności 
między zmiennymi losowymi. Innym sposobem uwzględniania tych zależności jest 
wykorzystanie kopuli. Kopula to taka funkcja, która podaje zależność między dystry-
buantą wielowymiarowej zmiennej losowej a dystrybuantami rozkładów brzegowych 
tej zmiennej. W literaturze można odnaleźć wiele przykładów kopuli1, a dokładniej 
przykładów rodzin kopuli, w większości przypadków bowiem formuła analityczna ko-
puli zawiera parametr lub kilka parametrów. Parametry te są używane, aby za pomocą 
jednej rodziny kopuli wyrażać różne typy zależności między rozkładami brzegowymi.

Przykłady zastosowania kopuli w finansach i ubezpieczeniach zainteresowa-
ny czytelnik znajdzie w pracach Domana, Heilperna, Stryjka2. Podstawowy pro-
blem, jaki pojawia się przy zastosowaniu kopuli w analizach empirycznych, to 
prawidłowe oszacowanie parametru lub parametrów rodziny kopuli na podstawie 
posiadanej próby. W wymienionej wyżej literaturze podstawową metodą estyma-
cji parametru kopuli jest metoda największej wiarygodności oraz jej modyfikacje, 
tj. metoda wnioskowania dla rozkładów brzegowych oraz kanoniczna metoda naj-
większej wiarygodności. Innym sposobem wyznaczenia oszacowań parametrów 
kopuli jest zastosowanie metody minimalnej odległości. Jednak skuteczność tej 
metody nie jest szeroko dyskutowana w literaturze. Kwestia ta dotychczas została 
podjęta w zasadzie w dwóch artykułach3. Bieżący artykuł ma na celu włączenie 
się w dyskusję i próbę uzupełnienia przeprowadzonych analiz dotyczących esty-
macji parametru kopuli metodą minimalnej odległości.

1. Kopula. Metody estymacji parametrów rodziny kopuli

Omówienie rodzin kopuli oraz metod estymacji ich parametrów poprzedzo-
ne jest definicją pojęcia kopuli. n-wymiarową kopulą  , gdzie n ≥ 2, jest każda 

1 U. Cherubini, E. Luciano, W. Vecchiato, Copula method in finance, John Wiley and Sons, 
Chichester 2004; S. Heilpern, Funkcje łączące, Wyd. AE im. Oskara Langego, Wrocław 2007; 
H. Joe, Multivariate Models and Dependence Concepts, Chappman & Hall/CRC, New York 1997; 
R.B. Nelsen, An introduction to copulas, Springer, New York 2006.

2 R. Doman, Zastosowania kopuli w modelowaniu dynamiki zależności na rynkach finanso-
wych, Wyd. UE w Poznaniu, Poznań 2011; S. Heilpern, op. cit.; A. Stryjek, Porównanie wybranych 
metod estymacji parametru rodziny kopuli, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2011; A. Stryjek, 
O pewnym problemie wyboru metody szacowania wartości zagrożonej, Instytut Ekonometrii Szkoły 
Głównej Handlowej, Warszawa 2012.

3 H. Tsukahara, Semiparametric estimation in copula models, „The Canadian Journal of Stati-
stics” 2005, vol. 33, z. 3; G.N.F. Weiss, Copula parameter estimation: numerical considerations and 
implications for risk management, „The Journal of Risk” 2010, t. 13, nr 1.
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dystrybuanta n-wymiarowej zmiennej losowej (X1, X2, …, Xn), której dziedzina 
została obcięta do kostki [0,1]n, przy czym wszystkie rozkłady brzegowe, tzn. 
rozkłady zmiennych X1, X2, …, Xn, są jednostajne na odcinku [0,1]. 

Jak już zostało wspomniane, kopula jest łącznikiem między rozkładem łącz-
nym wielowymiarowej zmiennej losowej a rozkładami brzegowymi tej zmiennej. 
Własność ta jest konsekwencją podstawowego twierdzenia w teorii kopuli, czyli 
twierdzenia Sklara. Sformułowanie tego twierdzenia podajemy za Nelsenem4.
Niech H będzie dystrybuantą n-wymiarowej zmiennej losowej o rozkładach brze-
gowych określonych przez dystrybuanty F1,F2,…,Fn oraz { },= −∞ +∞∪  . Wów-
czas istnieje n-wymiarowa kopula  taka, że dla każdego nx∈ zachodzi

 ( ) ( ) ( ) ( )( )1 2 1 1 2 2, , , , , , .  n n nH x x x F x F x F x… = …  (1)

Jeżeli funkcje F1,F2,…,Fn są ciągłe, to  jest wyznaczona jednoznacznie. 
W przeciwnym przypadku jest ona wyznaczona jednoznacznie tylko na zbiorze 

( ) ( ) ( )1 2 nF F F× ×…×  
. Jeżeli zaś  jest n-wymiarową kopulą i F1,F2,…,Fn 

są dystrybuantami rozkładów jednowymiarowych zmiennych losowych, to funkcja 
H zdefiniowana wzorem (1) jest dystrybuantą n-wymiarowej zmiennej losowej, 
której dystrybuanty rozkładów brzegowych to F1,F2,…,Fn.

Przykłady rodzin kopuli, które można odnaleźć w literaturze przedmiotu, 
można podzielić na trzy grupy: rodzina kopuli eliptycznych, rodzina kopuli archi-
medesowych i pozostałe rodziny kopuli. 

Do rodziny kopuli eliptycznych zalicza się kopulę Gaussa, kopulę t Studenta 
i kopulę wykładniczo-potęgową5. Jednak ponieważ w klasie rozkładów eliptycz-
nych adekwatną miarą zależności między zmiennymi losowymi jest współczyn-
nik korelacji liniowej Pearsona, więc wykorzystanie tej grupy kopuli w wielu mo-
delach statystycznych nie ma należytego uzasadnienia. 

Ważną grupę rodzin kopuli, które wykorzystywane są w modelowaniu zależ-
ności między zmiennymi losowymi, stanowią kopule archimedesowe. Ich zaletą 
jest fakt, że każda rodzina jest parametryzowana tylko jednym parametrem. Po-
nadto są one opisane relatywnie nieskomplikowanymi formułami analitycznymi. 
Dla n > 2 można wskazać pięć rodzin kopuli archimedesowych:

 α

α α

αα
αu( ) = − ⋅ +
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1 0dla , (3)

4 R.B. Nelsen, op. cit.
5 Por. S. Heilpern, op. cit.
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gdzie u = (u1, u2, …, un). 
Wzory (2)-(6) określają, odpowiednio, rodzinę kopuli Franka, Claytona, 

Gumbela, Ali–Mikhail–Haqa i Gumbela–Barnetta. 
W przypadku n = 2 można wskazać wiele przykładów kopuli, nie tylko kopu-

li eliptycznych i archimedesowych6. Jednak dla n > 2 nie ma ich tak szerokiego 
spektrum. Relatywnie prostym przykładem rodziny kopuli spoza dwóch grup opi-
sanych wyżej jest rodzina Farlie–Gumbel–Morgenstrena (FGM)
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gdzie wszystkie parametry są z przedziału [–1,1]. Zauważmy, że dla n = 3 rodzina 
(7) parametryzowana jest przez cztery, a dla n = 4 aż przez jedenaście parametrów.

Następnie przyjmujemy, że 1 2( , , , )t t t
nx x x… , gdzie n ≥ 2 i t = 1, 2, ..., T, ozna-

cza próbę zawierającą T realizacji zmiennej losowej (X1, X2, …, Xn). Poniżej  
omówimy dwa sposoby estymacji parametru α kopuli α  na podstawie próby  

1 2( , , , )t t t
nx x x… .

Pierwsza metoda estymacji parametru kopuli to metoda największej wiary-
godności (MNW) oraz jej modyfikacja – kanoniczna metoda największej wiary-
godności (KMNW). Obie metody są przykładem standardowych metod estymacji 
parametru kopuli zalecanych w literaturze7. 

MNW wymaga przyjęcia założenia, że rodzina kopuli α  jest parametryzo-
wana przez wektor α ( )1 2, , , kα α α= …á , gdzie α I∈ á , a rozkłady brzegowe zmien-
nej (X1, X2,…, Xn) są znane i określone przez dystrybuanty F1(x1; β1), F2(x2; β2),..., 
Fn(xn; βn). Ponadto każda dystrybuanta Fi(xi; βi), 1 ≤ i ≤ n, jest zależna od parame-
trów, które tworzą wektor βi = (βi1, βi2, ..., βiki

), gdzie ki ≥ 1. Wówczas gęstość roz-
kładu łącznego zmiennej losowej (X1, X2,…, Xn) przyjmuje postać

6 Por. R.B. Nelsen, op. cit.
7 Por. S. Heilpern, op. cit.; U. Cherubini, E. Luciano, W. Vecchiato, op. cit.; R. Doman, op. cit.
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 f (x1, x2, ... x1; α; β1; β2; ...; βn) = cα(F1(x1; β1), F2(x2; β2),..., Fn(xn; βn)) ∙ 
                   ∙ f1(x1; β1) ∙ f2(x2; β2) ∙  ... ∙ fn(xn; βn), (8)

gdzie ( ) ( )1 2 1 2
1 2

, , , , , , 
n

n n
n

c u u u u u u
u u u

∂
… = …

∂ ∂ ∂


� α

α  jest gęstością kopuli 

( )1 2, , , nu u u…�α , a f1(x1; β1), f2(x2; β2),..., fn(xn; βn) to gęstości rozkładów brzego-
wych.

Estymator wyznacza się przez taki dobór wartości ( )1 2
ˆ ˆ ˆˆ , , , , n…α β β β , aby 

zmaksymalizować logarytm funkcji wiarygodności
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Jeżeli przyjmiemy, że rozkłady brzegowe zmiennej (X1, X2,…, Xn) są reprezentowa-

ne przez dystrybuanty empiryczne ( ) { }1 : 

1 1
1 t t

i i i

TT
i i t x x x

F x
T = ≤

= ⋅
+ ∑ 𝟙  dla i∈{1, 2, ..., n},  

przy czym symbol 𝟙A oznacza funkcję charakterystyczną8 zbioru A, to wzór (9) 
przyjmuje postać: 

 ( )KMNW 1 2

1

ln , ,  ,  ,
1 1 1

tt tT
n

t

rr rl c
T T Tα

=

  
= …   + + +  

∑α  (10)

gdzie t
ir  oznacza rangę obserwacji t

ix  dla i = 1, 2, ..., n oraz t = 1, 2, ..., T. Estyma-
tor α̂ , który maksymalizuje funkcję (10), nazywa się estymatorem otrzymanym 
kanoniczną metodą największej wiarygodności (KMNW). Jak podaje Heilpern9, 
estymatory MNW i KMNW są asymptotycznie normalne. Estymator KMNW jest 
estymatorem zgodnym10.

Metoda minimalnej odległości pojawiła się w statystyce w 1953. J. Wolfowitz 
w swojej pracy11 zaproponował, aby odległość δ (X, Y) między zmiennymi loso-
wymi X i Y mierzyć jako supremum modułu różnicy między wartościami dys-
trybuant obu zmiennych w takich samych punktach po wszystkich argumentach 
rzeczywistych, czyli 

 ( ) ( ) ( ), sup X YX Y F Fδ
∈

= −
x 

x x . (11)

8 Funkcja charakterystyczna zbioru A to funkcja 𝟙A: A→{0,1} określona warunkami: 𝟙A(t) = 1, 
gdy t∈A oraz 𝟙A(t) = 0, gdy t∉A.

9 S. Heilpern, op. cit., s. 134-136.
10 C. Genest, K. Ghoudi, L. -P. Rivest, A Semiparametric Estimation Procedure of Dependence 

Parameters in Multivariate Families od Distributions, „Biometrica” 1995.
11 J. Wolfowitz, Estimation by the minimum distance method, „Annals of the Institute of Stati-

stical Mathematics” 1953, t. 5.
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Miarę określoną wzorem (11) można uogólnić przez zastosowanie różnych 
funkcji odległości d, tj.

 ( ) ( ),  , .X YX Y d F Fδ =  (12)

Jeżeli we wzorze (12) przyjmiemy jedną z dystrybuant jako dystrybuantę 
empiryczną wyznaczoną na podstawie próby, to estymacja parametrów drugiej 
dystrybuanty w przypadku zastosowania metody minimalnej odległości polega 
na takim wyborze wartości jej parametrów, aby odległość δ (X,Y) była minimalna. 

Metodę minimalnej odległości można zastosować do estymacji parametrów rodzi-
ny kopuli, gdyż kopule są szczególnym przypadkiem dystrybuant. Analogicznie do po-
jęcia dystrybuanty empirycznej definiuje się pojęcie kopuli empirycznej12. Jest to funk-

cja określona na zbiorze { } { }1 2, , , : 0, 1 , 2, , dla 1, 2, , n
j

ii i i T j n
T T T

  … ∈ … ∈ …  
  

, 

zdefiniowana jako

 { } { } { }1 1 1 2 2 2

1 2
: : : 

1

1, , ,  1 ,1 1t t t t t t
n n n

T
n

T r r i r r i r r i
t

ii iC
T T T T ≤ ≤ ≤

=

 … = ⋅ ⋅ ⋅…⋅ 
 

∑ 𝟙𝟙 𝟙   (13)

gdzie t
ir  oznacza rangę obserwacji t

ix  dla i = 1, 2, ..., n oraz t  = 1, 2, ..., T. 

W badaniu symulacyjnym zaprezentowanym w dalszej części artykułu jako 
miary odległości między kopulami zostały użyte funkcje odległości: odległość 
Cramera von Mises (δ1), odległość Kołmogorowa–Smirnova (δ2) i odległość indu-
kowana przez normę z przestrzeni L1 (δ3). Są one zdefiniowane wzorami (14)-(16). 

 ( )
[ ]

( ) ( )( )21
1 2 1 2

0, 1

 ,  
n

dδ = −∫   u u u , (14)

 ( )
[ ]

( ) ( )2
1 2 1 2

0, 1
, sup

n
δ

∈

= −   
u

u u , (15)

 ( )
[ ]

( ) ( )3
1 2 1 2

0, 1

,
n

dδ = −∫   u u u . (16)

W pracy Tsukahary13 wykazano, że estymator metodą minimalnej odległości 
dla funkcji odległości (14) jest asymptotycznie normalny.

Na zakończenie zauważmy, że w przypadku oszacowania parametrów ro-
dziny kopuli Aα  i innej rodziny Bϕ  na podstawie próby 1 2( , ,..., )t t t

nx x x , gdzie n ≥ 2 
i t = 1, 2, ..., T, za pomocą metody minimalnej odległości, w naturalny sposób po-
jawia się też kryterium wyboru najlepiej dopasowanej do tej próby kopuli spośród 

12 U. Cherubini, E. Luciano, W. Vecchiato, op. cit., s.161.
13 H. Tsukahara, Semiparametric estimation in copula models, „The Canadian Journal of Stati-

stics” 2005, vol. 33, z. 3.
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obu oszacowanych. Optymalnym wyborem jest ten estymator, dla którego otrzy-
mujemy najmniejszą wartość przyjętej funkcji odległości δ. Dla kanonicznej me-
tody największej wiarygodności takiego wniosku nie można sformułować bez 
dodatkowych kryteriów i obliczeń.

2. Opis przeprowadzonych symulacji

Przeprowadzone badanie symulacyjne polegało na tym, że dla ustalonej ro-
dziny kopuli i przyjętych z góry dla tej rodziny wartości jej parametrów, wygene-
rowano 1000 prób z rozkładu opisanego tą kopulą. Następnie na podstawie tych 
prób oszacowano parametry rozpatrywanej rodziny za pomocą kanonicznej me-
tody największej wiarygodności i metody minimalnej odległości. Celem badania 
jest ustalenie, która z metod estymacji generuje oszacowania bliższe prawdziwym 
wartościom parametrów kopuli.

W badaniu opisanym w bieżącym artykule rozważane są trzy rodziny kopuli: 
kopula Claytona (3), kopula Franka (2) i kopula FGM (7). Oprócz przypadku 
kopuli dwuwymiarowej (n = 2), analizie podlegały kopule dla n = 3 oraz dla n = 4.

Analiza skuteczności kanonicznej metody największej wiarygodności i mini-
malnej odległości (z funkcją odległości Cramera von Mises) dla n = 2 była przed-
miotem rozważań w pracy Stryjka14. Wybór wszystkich wartości parametrów ko-
puli wynikał tam z próby takiego doboru tych wielkości, aby dla dwuwymiarowej 
rodziny kopuli opisywały one różne typy zależności (dodatnia lub ujemna ko-
relacja) między zmiennymi. W bieżącym badaniu przyjęto wartości parametrów 
kopuli tak samo jak w innej pracy wymienionego autora15, z wyjątkiem parametru 
α = –5 dla kopuli Franka, wartość ta bowiem jest poza zakresem zmienności para-
metru rodziny Franka w wielowymiarowym przypadku (n ≥ 2). 

Dla kopuli Claytona rozpatrywano następujące wartości parametru: α = 1, α = 5 
i α = 15, dla kopuli Franka α = –5 i α = 3 w przypadku n = 2 oraz α = 3 dla n > 2. Nato-
miast dla rodziny FGM przyjęto α = –0,9, α = 0,1 i α = 0,9 w przypadku dwuwymia-
rowym. Ponieważ dla n = 3 ta rodzina jest parametryzowana przez cztery parametry, 
a dla n = 4 przez jedenaście parametrów, więc przyjęto w obu tych wariantach, że 
wszystkie parametry będą jednocześnie równe –0,9 lub 0,1, lub 0,9. 

Ponieważ wraz ze wzrostem wymiaru kopuli n, istotnie wydłużał się czas ob-
liczeń, więc w badaniu przyjęto w zależności od n kilka wariantów liczebności 
generowanych prób. Dla kopuli dwuwymiarowej rozpatrywano: T = 20, T = 40 

14 A. Stryjek, Porównanie wybranych metod estymacji parametru rodziny n-wymiarowej kopuli 
dla n ≥ 2, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2013.

15 A. Stryjek, Użyteczność kopuli w finansach i ubezpieczeniach, „Zeszyty Naukowe WSB we 
Wrocławiu” 2011, nr 20.
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i T = 120, dla n = 3 rozpatrywano: T = 20, T = 40 i T = 80, a dla n = 4 dwie wersje 
liczebności16: T = 20 i T = 40.

Dla ustalonej rodziny kopuli α, ustalonej wartości parametru α oraz ustalonej 
długości próby T symulacje przeprowadzano według następującego schematu:

1. Wygenerowanie n-wymiarowej próby o liczebności T z rozkładu opisanego 
kopulą α.

2. Wyznaczenie na podstawie otrzymanej próby wartości estymatorów para-
metru α czterema metodami: kanoniczną metodą największej wiarygodności oraz 
metodą minimalnej odległości z odległością Cramera von Mises (CvM), odległo-
ścią Kołmogorowa–Smirnova (KS) i odległością z przestrzeni L1.

3. Powtórzenie pierwszego i drugiego etapu 1000 razy.
Jako rezultat powyższego algorytmu otrzymywano szereg zawierający 1000 

wartości będących oszacowaniami parametru α kopuli α (przy ustalonej długości 
próby i metodzie estymacji). Szereg ten w dalszej części artykułu będzie nazywa-
ny empirycznym rozkładem estymatora parametru α. Przy czym dla kopuli FGM 
otrzymano dla n = 3 – cztery, a dla n = 4 – jedenaście 1000-elementowych szere-
gów. Zatem, podobnie jak dla pozostałych rodzin kopuli, dla kopuli FGM również 
dla każdego jej parametru otrzymano empiryczny rozkład estymatora.

Generowanie jednego n-wymiarowego elementu próby dla zadanej rodziny 
kopuli oraz jej parametru przeprowadzono metodą próbkowania warunkowego 
(conditional sampling). Algorytm podajemy za Heilpernem17: 

1) wygenerować n liczb losowych: v1, v2, ..., vn z rozkładu jednostajnego na 
przedziale [0,1],

2) przyjąć u1 = v1,
3) wyznaczyć kolejno wartości u2, u3, ... jako rozwiązania odpowiednich rów-

nań postaci:
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16 Dla rodziny FGM przeprowadzono obliczenia wyłącznie dla T = 20.
17 S. Heilpern, op. cit., s. 100. 
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dla k = 2, 3, ..., n. 

Dla n > 2 wyznaczenie wartości u2, u3, ..., un sprowadza się do rozwiązania 
odpowiednich równań określonych w punkcie 3) powyższego algorytmu. Ich po-
stać analityczna jest na ogół skomplikowana, zatem szukane rozwiązanie nale-
ży wyznaczyć w sposób numeryczny. W prezentowanym badaniu wykorzystano 
funkcję uniroot.all dostępną w pakiecie R–CRAN 3.1.1. Formuły analityczne 
równań 3) dla kopuli Claytona, Franka i FGM zostały wyznaczone w programie 
Wolfram Mathematica 9, a następnie zostały zaadaptowane do pakietu R–CRAN 
3.1.1. Ze względu na ich stopień skomplikowania nie są zamieszczone w artykule, 
lecz mogą być zainteresowanym czytelnikom udostępnione przez autora w formie 
elektronicznej. Maksymalizację logarytmu funkcji wiarygodności i minimaliza-
cję każdej ze stosowanych funkcji odległości przeprowadzono z wykorzystaniem 
procedury nmlinb18 dostępnej w pakiecie R–CRAN 3.1.1. 

Podsumowując, należy stwierdzić, że badanie symulacyjne polegało na tym, 
iż dla każdego ustalonego przypadku rodziny kopuli (Claytona, Franka lub FGM), 
wartości jej parametru (parametrów) oraz wybranej metody estymacji (kanonicz-
nej metody największej wiarygodności, metody minimalnej odległości z odległo-
ścią Cramera von Mises, Kołmogorowa–Sminova lub z przestrzeni L1) otrzymano 
1000 oszacowań znanego a priori parametru. 

3. Otrzymane wyniki

Analizie poddano 56 różnych przypadków otrzymanych jako wynik rozważa-
nia różnych liczebności symulowanych prób (T), trzech rodzin n-wymiarowych 
kopuli, n = 2, 3, 4 oraz kilku wariantów wartości parametrów α dla tych rodzin 
kopuli. Ponieważ trójwymiarowa (n = 3) rodzina kopuli FGM jest zależna od czte-
rech parametrów, a czterowymiarowa (n = 4) od jedenastu parametrów, więc osta-
tecznie dla każdej metody szacowania parametru kopuli (KMNW, L1, CvM i KS) 
otrzymano 113 różnych empirycznych rozkładów estymatorów. Dlatego też w ta-
belach podsumowujących wyniki analizy (tab. 4 i tab. 5) dla kopuli FGM (n = 3 
i n = 4) zamieszczona jest dodatkowa, pierwsza kolumna, która zawiera numer 

18 Opis procedury dostępny na stronie http://netlib.bell–labs.com/cm/cs/cstr/153.pdf [1.10.2013].
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szacowanego parametru tej rodziny, tzn. dla n = 3 są to wartości od 1 do 4, a dla 
n = 4 od 1 do 11.

Dla czterech zastosowanych wariantów szacowania parametrów otrzymano, 
że empiryczne rozkłady estymatorów nie są rozkładami normalnymi. Nie ma też 
zgodności między tymi rozkładami, a w znacznej części przypadków średnia 
w otrzymanych rozkładach symulacyjnych nie jest równa prawdziwej wartości 
szacowanego parametru. 

Brak podstaw do odrzucenia hipotezy o tym, że otrzymane w symulacji war-
tości pochodzą z rozkładu normalnego na podstawie testu Shapiro–Wilka, wystę-
puje w zaledwie kilku przypadkach. Po jednym przypadku na 113 badanych dla 
estymatora KMNW i minimalnej odległości z funkcją odległości z przestrzeni L1, 
dwa przypadki dla odległości CvM i trzy dla odległości KS.

Ponadto dla empirycznych rozkładów estymatorów na ogół brak jest zgodności 
między rozkładem estymatora KMNW a estymatorem z metody minimalnej odle-
głości dla wszystkich trzech funkcji odległości (L1, CvM i KS). Fakt ten weryfiko-
wany był na podstawie testu Kołmogorowa–Smirnova. Największy odsetek zbada-
nych przypadków (55%), dla których nie ma podstaw do odrzucenia hipotezy, że 
rozkłady estymatorów są zgodne, występuje dla estymatora z odległością L1 i CvM. 
Dla pozostałych par estymatorów zgodność występuje w 25-30% przypadków. Naj-
mniej takich przypadków zarejestrowano dla KMNW oraz KS (zaledwie 13%).

Za podstawowe wskaźniki, które należy uznać jako decydujące o ocenie sku-
teczności badanych metod, trzeba przyjąć obciążenie estymatora oraz jego błąd 
średniokwadratowy (MSE). 

Przypomnijmy, że obciążenie estymatora to różnica między średnią w roz-
kładzie empirycznym estymatora a prawdziwą wartością parametru. W tabeli 1 
podano obciążenie dla każdej z czterech metod estymacji w podziale na trzy ro-
dziny kopuli. Na podstawie 23 badanych przypadków dla rodziny kopuli Clayto-
na, 11 przypadków dla rodziny kopuli Franka i 79 przypadków dla rodziny kopuli 
FGM, estymator otrzymany KMNW charakteryzuje się najmniejszym obciąże-
niem dla pierwszej i trzeciej z rozpatrywanych rodzin kopuli. Dla kopuli Claytona 
stosunkowo małe obciążenie jest także dla estymatora z odległością CvM. Naj-
mniejsze obciążenie dla kopuli Franka otrzymano dla metody minimalnej odle-
głości z odległością z przestrzeni L1.

W tabeli 2 podano obciążenie estymatorów, uwzględniając dodatkowo wy-
miar kopuli n. Dla dwuwymiarowej kopuli Claytona najmniejsze obciążenie jest 
dla metody minimalnej odległości CvM, a w przypadku trójwymiarowej kopuli 
Franka i dwuwymiarowej kopuli FGM dla metody minimalnej odległości z odle-
głością KS. W pozostałych przypadkach najmniejsze obciążenie mają estymatory 
KMNW.

Z analizy obciążenia estymatorów dla wszystkich 113 przypadków (por. tab. 4) 
wynika, że KMNW najczęściej charakteryzowała się najmniejszym obciążeniem. 
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Własność ta wystąpiła w 42% przypadków. Dla metody minimalnej odległości 
oraz funkcji odległości z przestrzeni L1, CvM oraz KS udział takich przypadków 
wynosił, odpowiednio, 4%, 25% i 30%. Odsetek przypadków o najmniejszym 
obciążeniu dla KMNW zmniejsza się wraz ze wzrostem wymiaru kopuli (por. 
tab. 3). Dzieje się tak głównie na rzecz metody minimalnej odległości z funkcją 
odległości CvM i KS.

Tabela 3. Odsetek przypadków o najmniejszym obciążeniu estymatora  
w zależności od wymiaru kopuli n (%)

n KMNW L1 CvM KS

2 67 0 17 17

3 38 6 25 31

4 32 2 29 37

Ź r ó d ł o: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych symulacji.

Tabela 1. Porównanie obciążenia badanych estymatorów

Kopula
KMNW L1 CvM KS

obciążenie
Claytona 0,0971 17,7991 –0,1547 –1,1886
Franka –0,0283 0,0270 0,0721 0,0800
FGM 0,0021 0,0577 0,0625 0,0706

Ź r ó d ł o: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych symulacji.

Tabela 2. Porównanie obciążenia badanych estymatorów w zależności od wymiaru kopuli n

Kopula n
KMNW L1 CvM KS

obciążenie

Claytona
2 0,1642 13,0076 0,1442 –1,2235
3 0,0585 14,5629 –0,2890 –1,1414
4 0,0544 29,8407 –0,4018 –1,2071

Franka
2 0,0380 –0,0550 0,0520 0,0935
3 –0,3354 0,0844 0,0436 0,0134
4 0,2333 0,1872 0,1752 0,1391

FGM
2 0,0166 0,0121 0,0110 0,0098
3 –0,0111 0,0212 0,0185 0,0292
4 0,0126 0,1100 0,1245 0,1324

Ź r ó d ł o: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych symulacji.
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Tabela 4. Porównanie obciążenia badanych estymatorów

Numer  
parametru Kopula n Wartość  

parametru T
KMNW L1 CvM KS

obciążenie
1

Clayton

2 1 20 –0,0171 0,3265 0,1469 0,0543
1 2 1 40 –0,0277 0,1189 0,0664 0,0369
1 2 1 120 –0,0121 0,0543 0,0405 0,0283
1 2 5 20 0,1965 6,0934 0,2889 –0,6077
1 2 5 40 0,1608 1,0643 0,2057 –0,2130
1 2 5 120 0,0222 0,2452 0,0562 –0,0646
1 2 15 20 0,6956 94,8658 0,9771 –5,7421
1 2 15 40 0,3358 12,7199 –0,3292 –3,2951
1 2 15 120 0,1236 1,5798 –0,1544 –1,2088
1 3 1 20 –0,0555 0,0931 0,0268 0,0022
1 3 1 40 –0,0406 0,0584 0,0361 0,0371
1 3 1 80 –0,0289 0,0066 –0,0041 –0,0100
1 3 5 20 0,0859 2,4089 0,0197 –0,5738
1 3 5 40 0,0729 0,5195 –0,0473 –0,2897
1 3 5 80 0,0341 0,2492 0,0200 –0,0795
1 3 15 20 0,2491 116,6635 –0,9180 –4,6986
1 3 15 40 0,1498 9,2009 –0,9897 –2,9763
1 3 15 80 0,0597 1,8664 –0,7444 –1,6843
1 4 1 20 –0,0326 0,0953 0,0538 0,0734
1 4 1 40 –0,0406 0,0584 0,0361 0,0371
1 4 5 20 0,0906 3,5061 0,0624 –0,2867
1 4 5 40 0,0224 0,5480 0,0195 –0,1187
1 4 15 20 0,1971 159,2171 –1,1770 –4,2328
1 4 15 40 0,0896 15,6196 –1,4055 –2,7151
1

FGM

2 –0,9 20 0,1923 0,2085 0,2200 0,2305
1 2 –0,9 40 0,1432 0,1595 0,1702 0,1879
1 2 –0,9 120 0,0551 0,0781 0,0818 0,0895
1 2 0,1 20 –0,0259 –0,0478 –0,0526 –0,0581
1 2 0,1 40 0,0315 0,0192 0,0183 0,0227
1 2 0,1 120 0,0457 0,0434 0,0419 0,0382
1 2 0,9 20 –0,1661 –0,1966 –0,2134 –0,2391
1 2 0,9 40 –0,0991 –0,1177 –0,1264 –0,1394
1 2 0,9 120 –0,0277 –0,0375 –0,0411 –0,0441
1

Frank 

2 –5 20 –0,0869 –0,7816 –0,0091 0,2871
1 2 –5 40 –0,0983 –0,2420 0,0082 0,1926
1 2 –5 120 –0,0075 –0,0140 0,0450 0,0797
1 2 3 20 0,1715 0,4045 0,0904 –0,0799
1 2 3 40 0,1830 0,2069 0,1027 0,0268
1 2 3 120 0,0663 0,0961 0,0750 0,0547
1 3 3 20 –0,0830 0,1918 0,1110 0,0678
1 3 3 40 –0,4905 0,0268 –0,0008 –0,0270
1 3 3 80 –0,4327 0,0346 0,0205 –0,0005
1 4 3 20 0,0245 0,0052 –0,0037 –0,0413
1 4 3 40 0,4421 0,3691 0,3540 0,3195
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Numer  
parametru Kopula n Wartość  

parametru T
KMNW L1 CvM KS

obciążenie
1

FGM

3 –0,9 20 0,0269 0,1253 0,1562 0,1737
1 3 –0,9 40 –0,0675 0,0433 0,0652 0,0705
1 3 –0,9 80 –0,0903 –0,0066 0,0183 0,0301
1 3 0,1 20 –0,0053 –0,0163 –0,0136 0,0067
1 3 0,1 40 –0,0090 –0,0005 –0,0055 0,0027
1 3 0,1 80 0,0167 0,0236 0,0184 0,0112
1 3 0,9 20 –0,1690 –0,1614 –0,1660 –0,1381
1 3 0,9 40 –0,0929 –0,1004 –0,1047 –0,0779
1 3 0,9 80 –0,0334 –0,0602 –0,0613 –0,0317
2 3 –0,9 20 0,1134 0,2599 0,2752 0,2243
2 3 –0,9 40 0,0037 0,1942 0,2112 0,1564
2 3 –0,9 80 –0,0478 0,1390 0,1622 0,1108
2 3 0,1 20 –0,0123 –0,0189 –0,0197 –0,0010
2 3 0,1 40 0,0047 0,0158 0,0096 0,0124
2 3 0,1 80 0,0027 –0,0043 –0,0094 0,0080
2 3 0,9 20 –0,2335 –0,1899 –0,1953 –0,1594
2 3 0,9 40 –0,0937 –0,0781 –0,0828 –0,0578
2 3 0,9 80 –0,0330 –0,0510 –0,0541 –0,0366
3 3 –0,9 20 0,0522 0,1699 0,1927 0,1869
3 3 –0,9 40 0,0010 0,1917 0,2087 0,1765
3 3 –0,9 80 –0,0388 0,1298 0,1502 0,0951
3 3 0,1 20 0,0097 –0,0094 –0,0053 0,0269
3 3 0,1 40 0,0054 –0,0054 –0,0068 0,0141
3 3 0,1 80 –0,0110 –0,0149 –0,0171 –0,0079
3 3 0,9 20 –0,1734 –0,1588 –0,1612 –0,1101
3 3 0,9 40 –0,0801 –0,0888 –0,0925 –0,0591
3 3 0,9 80 –0,0292 –0,0419 –0,0439 –0,0218
4 3 –0,9 20 0,5228 0,2663 0,1587 0,3762
4 3 –0,9 40 0,4007 0,5143 0,2648 0,3243
4 3 –0,9 80 0,1902 0,7562 0,3937 0,3010
4 3 0,1 20 –0,0319 –0,1908 –0,0209 0,0434
4 3 0,1 40 –0,0384 –0,1487 –0,0363 0,0039
4 3 0,1 80 –0,0217 –0,0819 –0,0175 –0,0190
4 3 0,9 20 –0,3310 –0,2622 –0,1986 –0,2098
4 3 0,9 40 –0,1154 –0,2082 –0,1671 –0,1860
4 3 0,9 80 0,0088 –0,1656 –0,1400 –0,1861
1

FGM

4 –0,9 20 –0,0114 0,0670 0,1413 0,1991
1 4 0,1 20 –0,0263 0,0006 –0,0153 –0,0114
1 4 0,9 20 –0,2185 –0,1478 –0,1486 –0,0858
2 4 –0,9 20 0,0754 0,1418 0,2229 0,2241
2 4 0,1 20 –0,0257 0,0215 0,0078 0,0382
2 4 0,9 20 –0,1783 –0,1275 –0,1300 –0,0857
3 4 –0,9 20 0,3196 0,3460 0,4561 0,4503
3 4 0,1 20 –0,0181 0,0067 –0,0065 –0,0105
3 4 0,9 20 –0,2192 –0,1176 –0,1204 –0,0780
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Numer  
parametru Kopula n Wartość  

parametru T
KMNW L1 CvM KS

obciążenie
4

FGM

4 –0,9 20 0,0421 0,1303 0,2074 0,2010
4 4 0,1 20 0,0189 0,0207 0,0103 0,0400
4 4 0,9 20 –0,1988 –0,1262 –0,1294 –0,0930
5 4 –0,9 20 0,2928 0,3357 0,4474 0,4378
5 4 0,1 20 –0,0056 –0,0248 –0,0307 0,0087
5 4 0,9 20 –0,2226 –0,1286 –0,1320 –0,0744
6 4 –0,9 20 0,2327 0,2945 0,3890 0,3923
6 4 0,1 20 0,0081 –0,0082 –0,0194 0,0338
6 4 0,9 20 –0,2343 –0,1243 –0,1267 –0,0779
7 4 –0,9 20 0,4821 0,9318 0,3394 0,5176
7 4 0,1 20 –0,0494 –0,3053 –0,0427 0,0779
7 4 0,9 20 –0,3363 –0,2775 –0,2156 –0,1795
8 4 –0,9 20 0,7406 1,1753 0,8651 0,7296
8 4 0,1 20 –0,1177 –0,3062 –0,0669 0,0555
8 4 0,9 20 –0,4463 –0,2983 –0,2274 –0,1736
9 4 –0,9 20 0,6947 1,1692 0,8817 0,7342
9 4 0,1 20 –0,0527 –0,3163 –0,0332 0,0833
9 4 0,9 20 –0,3770 –0,2897 –0,2102 –0,1755

10 4 –0,9 20 0,6625 1,1679 0,8780 0,7033
10 4 0,1 20 –0,1042 –0,3241 –0,0559 0,0882
10 4 0,9 20 –0,3941 –0,2500 –0,1764 –0,1667
11 4 –0,9 20 1,0254 1,8599 1,5697 0,8811
11 4 0,1 20 –0,0416 –0,4288 –0,1359 0,0378
11 4 0,9 20 –0,9023 –0,4383 –0,2845 –0,3523

Ź r ó d ł o: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych symulacji.

Drugim kryterium porównania metod estymacji parametru kopuli jest wielkość 
błędu średniokwadratowego (MSE). Błąd ten to średnia z kwadratów odchyleń otrzy-
manych oszacowań od prawdziwej wartości parametru. O ile kryterium obciążenia es-
tymatora klasyfikowało KMNW jako lepszą od pozostałych, o tyle według kryterium 
błędu MSE takie stwierdzenie jest mniej prawomocne. W 49% przypadków KMNW 
ma najmniejszy błąd średniokwadratowy. Metoda minimalnej odległości (KS) ma ten 
udział mniejszy o 7 punktów procentowych, czyli 42%, natomiast w przypadku odle-
głości z przestrzeni L1 i CvM udziały są równe, odpowiednio 4% i 6%. 

Wyniki błędu MSE dla wszystkich empirycznych rozkładów estymatorów 
z badania symulacyjnego są zamieszczone w tabeli 5. Niski błąd średniokwadra-
towy występuje dla metody minimalnej odległości z funkcją odległości KS na 
ogół dla kopuli FGM. Skuteczność tej metody w świetle MSE zwiększa się wraz 
ze wzrostem wymiaru kopuli n. Fakt ten ma także potwierdzenie w porównaniu 
udziału przypadków o najniższych wartościach błędu MSE wymiarem kopuli 
(por. tab. 6). Udział takich przypadków wraz ze wzrostem gwałtownie maleje dla 
KMNW na korzyść metody z odległością KS.
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Tabela 5. Porównanie błędu średniokwadratowego (MSE) otrzymanych symulacyjnych rozkładów 
badanych estymatorów

Numer 
parametru Kopula n α T

KMNW L1 CvM KS
MSE

Claytona

2

1 20 0,3859 1,2926 0,6785 0,5570
1 40 0,2235 0,2959 0,2426 0,2512
1 120 0,0841 0,0793 0,0740 0,0741
5 20 1,5535 544,6747 7,0511 4,0616
5 40 0,8159 7,1865 3,0828 2,4373
5 120 0,2347 1,0334 0,8397 0,8844

15 20 11,3690 18875,5398 134,0357 39,8416
15 40 5,0697 699,8849 22,8199 22,4241
15 120 1,6862 12,0904 6,1537 7,7062

3

1 20 0,2218 0,3638 0,2768 0,3128
1 40 0,1420 0,1701 0,1574 0,1951
1 80 0,0655 0,0694 0,0674 0,0823
5 20 0,6947 82,6577 4,1683 3,2131
5 40 0,3658 3,4576 1,9902 1,9816
5 80 0,1671 1,0690 0,8443 0,9624

15 20 4,8042 24512,3914 48,8800 35,6166
15 40 2,4416 308,2991 13,6975 17,9669
15 80 1,1025 15,7669 6,6692 9,4160

4

1 20 0,1323 0,3254 0,2611 0,3367
1 40 0,1420 0,1701 0,1574 0,1951
5 20 0,4992 345,5859 3,4911 3,2051
5 40 0,2270 2,6065 1,4445 1,6915

15 20 3,2322 34549,5585 27,0495 30,2671
15 40 1,7446 1394,0146 12,4052 16,8687

FGM 2

–0,9 20 0,2117 0,2230 0,2254 0,2369
–0,9 40 0,1128 0,1257 0,1300 0,1468
–0,9 120 0,0339 0,0440 0,0446 0,0498
0,1 20 0,4264 0,4458 0,4198 0,4209
0,1 40 0,2270 0,2277 0,2207 0,2402
0,1 120 0,0799 0,0803 0,0784 0,0866
0,9 20 0,1825 0,2164 0,2209 0,2485
0,9 40 0,0856 0,0999 0,1025 0,1138
0,9 120 0,0283 0,0309 0,0318 0,0359

1

Frank

2 –5 20 3,1177 9,7600 4,4830 4,1895
1 2 –5 40 1,5051 2,5390 1,9116 1,7819
1 2 –5 120 0,4130 0,5906 0,5517 0,6121
1 2 3 20 2,7950 5,1392 3,3918 3,0577
1 2 3 40 1,2033 1,6039 1,4030 1,4582
1 2 3 120 0,3395 0,4569 0,4331 0,4492
1 3 3 20 2,0480 2,0761 1,7431 1,7070
1 3 3 40 2,4828 0,8818 0,8330 0,8622
1 3 3 80 1,8526 0,4111 0,3984 0,4366
1 4 3 20 0,5848 1,4834 1,3452 1,3929
1 4 3 40 1,2108 1,5061 1,4046 1,3917
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Numer 
parametru Kopula n α T

KMNW L1 CvM KS
MSE

1

FGM

3 –0,9 20 0,1176 0,1679 0,1859 0,1896
1 3 –0,9 40 0,0198 0,0722 0,0810 0,0885
1 3 –0,9 80 0,0114 0,0300 0,0372 0,0447
1 3 0,1 20 0,4907 0,4169 0,4007 0,3919
1 3 0,1 40 0,2921 0,2856 0,2836 0,2756
1 3 0,1 80 0,1318 0,1569 0,1543 0,1625
1 3 0,9 20 0,2546 0,2126 0,2118 0,1945
1 3 0,9 40 0,1172 0,1069 0,1076 0,0977
1 3 0,9 80 0,0489 0,0624 0,0623 0,0534
2 3 –0,9 20 0,1992 0,3038 0,3112 0,2373
2 3 –0,9 40 0,0509 0,1794 0,1836 0,1481
2 3 –0,9 80 0,0196 0,0965 0,1041 0,0796
2 3 0,1 20 0,4997 0,4339 0,4187 0,4041
2 3 0,1 40 0,2911 0,2871 0,2802 0,2721
2 3 0,1 80 0,1437 0,1674 0,1640 0,1637
2 3 0,9 20 0,3331 0,2391 0,2400 0,2080
2 3 0,9 40 0,1091 0,0931 0,0938 0,0835
2 3 0,9 80 0,0443 0,0567 0,0580 0,0547
3 3 –0,9 20 0,1298 0,2065 0,2264 0,2193
3 3 –0,9 40 0,0533 0,1707 0,1777 0,1533
3 3 –0,9 80 0,0206 0,0960 0,1025 0,0734
3 3 0,1 20 0,5039 0,4557 0,4403 0,3983
3 3 0,1 40 0,2913 0,2743 0,2682 0,2637
3 3 0,1 80 0,1385 0,1710 0,1667 0,1674
3 3 0,9 20 0,2620 0,2177 0,2117 0,1612
3 3 0,9 40 0,0968 0,1027 0,1026 0,0842
3 3 0,9 80 0,0408 0,0507 0,0506 0,0454
4 3 –0,9 20 0,9353 0,3127 0,2585 0,3508
4 3 –0,9 40 0,6140 0,5833 0,3501 0,2789
4 3 –0,9 80 0,2387 0,8445 0,3879 0,2278
4 3 0,1 20 0,7733 0,8448 0,7690 0,2992
4 3 0,1 40 0,6100 0,7267 0,6822 0,2037
4 3 0,1 80 0,3608 0,6302 0,5989 0,1562
4 3 0,9 20 0,6519 0,5388 0,4253 0,2692
4 3 0,9 40 0,2459 0,4038 0,3387 0,1927
4 3 0,9 80 0,0596 0,3003 0,2617 0,1784
1

4

–0,9 20 0,1012 0,1369 0,1883 0,2261
1 0,1 20 0,6238 0,4723 0,4475 0,4002
1 0,9 20 0,3668 0,2241 0,2139 0,1260
2 –0,9 20 0,2195 0,2121 0,2829 0,2452
2 0,1 20 0,6419 0,5121 0,4902 0,4043
2 0,9 20 0,3147 0,1996 0,1985 0,1438
3 –0,9 20 0,5365 0,4577 0,5587 0,5030
3 0,1 20 0,6495 0,4707 0,4467 0,3880
3 0,9 20 0,3545 0,2023 0,1974 0,1369
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Numer 
parametru Kopula n α T

KMNW L1 CvM KS
MSE

4

FGM 4

–0,9 20 0,1672 0,1922 0,2480 0,2211
4 0,1 20 0,6690 0,4785 0,4572 0,4050
4 0,9 20 0,3428 0,2089 0,2062 0,1526
5 –0,9 20 0,4567 0,4170 0,5265 0,4937
5 0,1 20 0,6516 0,4758 0,4504 0,3983
5 0,9 20 0,3669 0,1995 0,1931 0,1258
6 –0,9 20 0,3937 0,3642 0,4509 0,4280
6 0,1 20 0,6205 0,4769 0,4548 0,3944
6 0,9 20 0,4003 0,1990 0,1918 0,1344
7 –0,9 20 0,8973 1,3437 0,5110 0,4781
7 0,1 20 0,8530 0,8552 0,7768 0,1852
7 0,9 20 0,6751 0,6055 0,4776 0,1894
8 –0,9 20 1,3664 1,9029 1,4445 0,7546
8 0,1 20 0,8480 0,8532 0,7886 0,1713
8 0,9 20 0,8882 0,6280 0,5071 0,1597
9 –0,9 20 1,2534 1,8950 1,4740 0,7736
9 0,1 20 0,8450 0,8386 0,7516 0,1842
9 0,9 20 0,7620 0,6178 0,4725 0,1651

10 –0,9 20 1,2133 1,8979 1,4861 0,7067
10 0,1 20 0,8590 0,8475 0,7715 0,1956
10 0,9 20 0,7982 0,5357 0,4065 0,1653
11 –0,9 20 1,9658 3,5183 2,9277 0,8512
11 0,1 20 0,9381 0,9749 0,9115 0,0450
11 0,9 20 1,7552 0,9301 0,6604 0,2788

Ź r ó d ł o: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych symulacji.

Tabela 6. Udział przypadków o najniższym błędzie średniokwadratowym estymatora  
w zależności od wymiaru kopuli (%)

n KMNW L1 CvM KS
2 83 0 17 0
3 52 0 6 42
4 26 10 0 64

Ź r ó d ł o: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych symulacji.

Podsumowanie

Na podstawie przeprowadzonych symulacji nie można jednoznacznie wska-
zać, która z metod estymacji parametru kopuli jest najlepsza. Na podstawie 
analizy obciążenia i błędu średniokwadratowego estymatorów i po uśrednieniu 
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wszystkich wyników względem wymiarów kopuli, różnych wariantów parame-
trów i liczebności generowanych prób najlepiej oceniona jest KMNW. Ponadto 
dodatkową zaletą KMNW jest krótszy czas obliczeń niż dla metody minimalnej 
odległości.

Należy jednak zauważyć, że pod względem obciążenia estymatora uzyskano 
dobre rezultaty także dla kopuli Claytona przy metodzie minimalnej odległości 
(CvM), dla kopuli FGM (L1, CvM i KS) oraz dla kopuli Franka (L1).

Porównując błąd średniokwadratowy estymatorów, należy zwrócić uwagę, iż 
niskie wartości MSE otrzymano dla metody minimalnej odległości z funkcją od-
ległości KS zastosowaną do kopuli FGM. Zaobserwowano również, że wraz ze 
wzrostem wymiaru kopuli n wielkość MSE zmniejsza się.

Metoda minimalnej odległości ma tę zaletę w opozycji do KMNW, że jej wy-
niki można bezpośrednio wykorzystać do wyboru optymalnej kopuli dla zgroma-
dzonych danych empirycznych, wówczas gdy chcemy wybrać jedną rodzinę ko-
puli spośród kilku różnych rodzin. Należy wtedy wskazać jako najlepszą rodzinę 
kopuli tę, dla której otrzymujemy najmniejszą wartość minimalizowanej funkcji 
odległości. Dla KMNW takiego wyboru należałoby dokonać na podstawie dodat-
kowych obliczeń i kryteriów.

Metodę minimalnej odległości można uznać za skuteczny sposób estymacji 
parametru rodziny kopuli, jednak na ogół generującą trochę słabsze wyniki niż 
KMNW. Najsłabsze wyniki generuje dla odległości z przestrzeni L1, lepsze nato-
miast otrzymywane są wtedy, gdy zastosowane będą funkcje odległości Kołmo-
gorowa–Smirnova i Cramera von Mises.
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A comparison of n-dimensional copula parameter estimation  
for 2 ≤ n ≤ 4 using canonical maximum likelihood method  

and minimum distance method

Summary. The estimation using canonical maximum likelihood method (CMLE) and mini-
mum distance method (MDE) is compared in the article. In the MDE method three types of distance 
functions are considered: Cramer von Mises distance, Kolmogorov–Smirnov distance and the dis-
tance metrics from L1 space. The bias and the mean squared error were analyzed on the grounds of 
the simulations for the n-dimensional Clayton copula, Frank copula and Farlie–Gumbel–Morgen-
stern copula, where n = 2, n = 3, and n = 4,. In most considered cases, the smallest bias and mean 
square error were received for MLE method.

Key words: copula, estimation, CMLE, minimum distance estimation, Clayton copula, Frank 
copula, Farlie–Gumbel–Morgenstern copula
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Streszczenie. Celem artykułu jest próba odpowiedzi na pytanie, czy ograniczenie analizowa-
nych wskaźników finansowych do wskaźników zadłużenia (wraz z ich dynamikami) w kontekście 
doboru spółek do portfela, pozwala na wskazanie portfela kwantylowego, który będzie lepszy od 
portfela kwantylowego skonstruowanego na podstawie wskaźników finansowych opisujących każ-
dy z obszarów działalności przedsiębiorstwa. Spółki do portfeli są kwalifikowane na podstawie ich 
pozycji w rankingu konstruowanym na podstawie wybranych wskaźników finansowych. Budowane 
są dwa rankingi: ranking TMAI jest konstruowany na podstawie wszystkich wskaźników finanso-
wych i ich dynamik oraz ranking TMAI_Z jest konstruowany na podstawie wskaźników zadłużenia 
i ich dynamik.

Analizowane spółki są notowane na rynku podstawowym lub rynku równoległym organizo-
wanym przez GPW w Warszawie S.A. w latach 2001-2011. Rankingi oraz portfele są budowane 
oddzielnie dla każdego roku. W wyniku przeprowadzonych badań można stwierdzić, że zarówno 
portfel 2 w rankingu TMAI, jak i portfel 4 w rankingu TMAI_Z systematycznie dają wyższe stopy 
zwrotu niż portfel odniesienia. Spośród tych dwóch portfeli częściej wyższą stopę zwrotu ma portfel 
2 w rankingu TMAI, natomiast niższym ryzykiem charakteryzuje się portfel 4 w rankingu TMAI_Z 
niż portfel 2 w rankingu TMAI.

Słowa kluczowe: wskaźniki finansowe, dobór spółek, syntetyczny miernik rozwoju
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Wstęp

Model TMAI1, wykorzystujący metodę Hellwiga2, pozwalający na ocenę 
atrakcyjności spółek oraz na ich liniowe uporządkowanie, został zaproponowany 
przez Waldemara Tarczyńskiego. Efektywne wykorzystanie modelu wymaga wy-
boru wskaźników finansowych, które pozwalają na ocenę analizowanych przed-
siębiorstw. 

Tarczyński i Łuniewska w ocenie przedsiębiorstw stosują wskaźniki opisujące 
cztery podstawowe obszary działalności przedsiębiorstwa, tj. rentowność, płyn-
ność, sprawność zarządzania, zadłużenie3. Węgrzyn zaproponował rozszerzenie 
analizy o dynamikę wskaźników finansowych, mierzoną poprzez względne tempo 
przyrostu4. Z kolei Hadaś stosuje sieci neuronowe w procesie doboru  spółek do 
portfela na podstawie danych pochodzących ze sprawozdań finansowych5. Bada-
nia prowadzone przez Tarczyńskiego i Łuniewską6 oraz przez Węgrzyna7 jedno-
znacznie wskazują na możliwość stosowania syntetycznego miernika rozwoju do 
oceny spółek w kontekście ich doboru do portfela. Węgrzyn wskazuje, że w przy-
padku konstrukcji portfeli kwantylowych na podstawie nominalnych wartości 
wskaźników finansowych, w długim okresie najlepsze rezultaty daje inwestycja 

1 W. Tarczyński, Taksonomiczna miara atrakcyjności inwestycji w papiery wartościowe. „Prze-
gląd Statystyczny” 1994, nr 3; W. Tarczyński, Fundamentalny portfel papierów wartościowych, 
PWE, Warszawa 2002, s. 101.

2 Z. Hellwig, Zastosowanie metody taksonomicznej do typologicznego podziału krajów ze 
względu na poziom ich rozwoju i strukturę wykwalifikowanych kadr, „Przegląd Statystyczny” 
1968, nr 4.

3 W. Tarczyński, M. Łuniewska, Dywersyfikacja ryzyka a fundamentalny portfel papierów war-
tościowych, Wyd. AE we Wrocławiu, Wrocław 2003.

4 T. Węgrzyn, TMAI – porównanie dwóch metod wyznaczania tempa przyrostu dla ujemnych 
wartości wskaźników finansowych, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego” 2007, nr 462.

5 M. Hadaś, Efektywność sieci neuronowej w analizie portfelowej na przykładzie spółek GPW 
w Warszawie, „Studia Ekonomiczne” 2009, nr 57, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, s. 69-89.

6 Por. M. Łuniewska, Porównanie parametrów portfeli zbudowanych przy wykorzystaniu wy-
branych metod WAP z portfelem rynkowym, w: Inwestycje finansowe i ubezpieczenia – tendencje 
światowe a polski rynek, red. K. Jajuga, W. Ronka-Chmielowiec, Wyd. AE we Wrocławiu, Wrocław 
2003; M. Łuniewska, Wykorzystanie metod ilościowych do tworzenia portfela papierów wartościo-
wych, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2003; W. Tarczyński, M. Łuniewska, 
Dywersyfikacja ryzyka na polskim rynku kapitałowym, Placet, Warszawa 2004.

7 Por. T. Węgrzyn, TMAI – porównanie…; T. Węgrzyn, TMAI – wpływ grupowania wskaźników 
finansowych na uzyskiwane stopy zwrotu z budowanego portfela papierów wartościowych, w: Uwa-
runkowania rozwoju przedsiębiorczości. Determinanty i narzędzia zdobywania przewagi konku-
rencyjnej, red. H.G. Adamkiewicz-Drwiłło, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2007; T. Węgrzyn, 
Stock selection based on financial ratios on the Warsaw Stock Exchange. Analysis between 2001 
and 2010, w: European Financial Systems 2013. Proceedings of the 10th International Scientific 
Conference, red. O. Deev, V. Ksjurova, J. Krajicek, Masaryk University, Brno 2013, s. 356-361.
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w drugi portfel8. Należy zauważyć, że etap doboru spółek do portfela dotyczy in-
westorów, którzy nie zamierzają zajmować pozycji w portfelu rynkowym. Ponad-
to sam dobór spółek do portfela jest etapem wstępnym, a kolejnym jest optymali-
zacja jego składu, która może zostać przeprowadzona zarówno z wykorzystaniem 
klasycznego podejścia Markowitza9, jak i teorii gier, na co wskazuje Sroczyńska-
-Baron10. Dodatkowo, proponowana metoda doboru spółek do portfela jest uży-
teczna również dla inwestorów stosujących analizę fundamentalną. W przypadku 
tej grupy inwestorów, zastosowanie modelu pozwala wskazać potencjalną grupę 
spółek, które następnie powinny zostać wycenione na podstawie analizy funda-
mentalnej. W kolejnym kroku, na podstawie uzyskanej wartości wewnętrznej, za-
padłaby decyzja o inwestycji w konkretną spółkę.

Należy zwrócić uwagę, że badania będące przedmiotem pracy należą do nurtu 
poszukującego anomalii rynkowych, mających swoje źródło w rachunkowości. 
Fama zwraca uwagę, że w długim okresie anomalie wykazują tendencję do zani-
kania11. Jednak nowe anomalie wciąż są odkrywane, a ich analizę przeprowadził 
Rubinstein, który stwierdził, że ich istnienie nie pozwala na odrzucenie hipotezy 
rynku efektywnego12. Jedna z nowo odkrytych anomalii jest związana z wartością 
netto aktywów operacyjnych, która może być wykorzystana do przewidywania 
przyszłych stóp zwrotu13.

W przypadku gdy przedsiębiorstwa oceniane są na podstawie sprawozdań fi-
nansowych w kontekście doboru do portfela, pojawia się pytanie, czy konieczna 
jest pełna analiza kondycji finansowej przedsiębiorstwa czy też wystarczająca 
jest ocena przeprowadzona na podstawie wybranej grupy wskaźników finanso-
wych (opisujących wybrany obszar działalności przedsiębiorstwa). Badania prze-
prowadzone przez Węgrzyna wskazują, że ograniczenie analizy do wskaźników 
rentowności i ich dynamik nie pozwala na wskazanie lepszego portfela kwanty-
lowego niż drugi portfel kwantylowy, wskazany na podstawie analizy wskaźni-
ków finansowych (i ich dynamik), opisujących każdy z obszarów działalności 

 8 T. Węgrzyn, Stock selection ….
 9 H. Markowitz, Portfolio selection. „The Journal of Finance” 1952, nr 7(1).
10 A. Sroczyńska-Baron, The choice of portfolio based on the theory of cooperative games, 

w: European Financial Systems 2013. Proceedings of the 10th International Scientific Conference, 
red. O. Deev, V. Ksjurova, J. Krajicek, Masaryk University, Brno 2013, s. 305-311; A. Sroczyńska-
-Baron, The analysis of the process of taking over companies based on the theory of games, w: The 
7th International Days of Statistics and Economics, red. T. Löster, T. Pavelka, Libuše Macáková, 
MELANDRIUM, Prague 2013, s.1324-1333.

11 E.F. Fama, Market efficiency, long-term returns, and behavioral finance. „Journal of Finan-
cial Economics” 1998, nr 49(3), s. 283-306.

12 M. Rubinstein, Rational markets: Yes or no? The affirmative case, „Financial Analysts Jour-
nal” 2001, nr 57(3), s. 15-29.

13 D. Hirshleifer, K.W. Hou, S.H. Teoh, Y.L. Zhang, Do investors overvalue firms with bloated 
balance sheets?, „Journal of Accounting & Economics” 2004, nr 38(1-3), s. 297-331.
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przedsiębiorstwa14. Dlatego postanowiono zbadać wyniki portfeli kwantylowych 
konstruowanych na podstawie analizy wskaźników zadłużenia i ich dynamik, 
przyjmując hipotezę, iż istnieje portfel kwantylowy konstruowany na podstawie 
wskaźników zadłużenia i ich dynamik, który jest lepszy od portfela 2 zbudo-
wanego na podstawie wskaźników opisujących każdy z obszarów działalności 
przedsiębiorstwa. W pracy, w celu weryfikacji tej hipotezy, spółki oceniane są 
na podstawie dwóch grup wskaźników finansowych. Pierwsza grupa obejmuje 
wskaźniki finansowe (oraz ich dynamiki), opisujące każdy z czterech podstawo-
wych obszarów działalności przedsiębiorstwa, druga – wskaźniki opisujące za-
dłużenie oraz ich dynamiki. Na podstawie każdej grupy wskaźników wyznaczany 
jest syntetyczny miernik rozwoju, pozwalający na uporządkowanie spółek. Na-
stępnie, ze względu na pozycję w rankingu, spółki przyporządkowywane są do 
jednego z pięciu portfeli kwantylowych, których struktura nie jest optymalizowa-
na (np. z wykorzystaniem modelu Markowitza). 

Celem artykułu jest analiza wyników inwestycyjnych uzyskiwanych przez 
portfele kwantylowe, konstruowane na podstawie dwóch grup zmiennych opi-
sujących spółki: wskaźników finansowych opisujących każdy z czterech podsta-
wowych obszarów działalności przedsiębiorstwa (wraz z ich dynamikami) oraz 
wskaźników opisujących zadłużenie (wraz z ich dynamiką). Porównanie wyni-
ków uzyskanych z portfeli ma pozwolić na ocenę możliwości ograniczenia pro-
wadzonej analizy przedsiębiorstw do analizy ich zadłużenia (z uwzględnieniem 
jego dynamiki). 

Do oceny zbudowanych proporcjonalnych portfeli zostaną wykorzystane: 
stopa zwrotu, odchylenie standardowe stopy zwrotu oraz wskaźnik Sharpe’a. Po-
nadto zbudowane portfele zostaną ocenione na tle dobrze zdywersyfikowanego 
portfela proporcjonalnego, zawierającego wszystkie analizowane w danym roku 
spółki.

1. Względne tempo przyrostu

Duża liczba wskaźników finansowych może przyjmować zarówno wartości 
dodatnie, jak i ujemne. Dlatego względne tempo przyrostu zdefiniowano w nastę-
pujący sposób15:

14 T. Węgrzyn, Stock Selection on the Warsaw Stock Exchange Financial Ratios or Profitability 
Ratios. Analysis between 2001 and 2011, w: The 7th International Days of Statistics and Economics, 
Conference Proceedings, red. T. Löster, T. Pavelka, Libuše Macáková, MELANDRIUM, Prague 
2013, s. 1554-1564.

15 T. Węgrzyn, TMAI – porównanie…; T. Węgrzyn, TMAI – wpływ…; T. Węgrzyn, Stock se-
lection…
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gdzie:
Wt1

  – wartość wskaźnika w roku bieżącym,
Wt0

  – wartość wskaźnika w roku poprzednim.

Wartości uzyskanych przy wykorzystaniu wzoru (1) nie można jednoznacz-
nie zinterpretować. Taka możliwość istnieje tylko wtedy, gdy obie porównywane 
wielkości (Wt0

 oraz Wt1
) przyjmują wartości dodatnie. W pozostałych przypadkach 

uzyskane wartości mają charakter punktowej oceny badanego zjawiska (np. zmia-
ny straty w zysk), a nie dynamiki sensu stricto. W rezultacie uzyskane wartości są 
bezpośrednio związane z przyjętym stosunkiem inwestora do możliwych zmian. 
Ponadto, gdy Wt0

 przyjmuje wartość równą zero, wówczas względnego tempa 
przyrostu nie można wyznaczyć. Proponowana metoda ma zastosowanie, gdy 
wśród danych wejściowych do porządkowania liniowego znajdują się wielkości 
ujemne (np. straty) oraz dodatnie (np. zyski) i jednocześnie:

– negatywnie oceniane jest zarówno zwiększenie, jak i zmniejszenie strat 
(wielkości ujemnych),

– pozytywnie oceniane jest zwiększenie zysków (wielkości dodatnich),
– negatywnie oceniane jest zmniejszenie zysków (wielkości dodatnich),
– pozytywnie oceniane jest pojawienie się zysku (wielkości dodatniej) w miej-

sce straty (wielkości ujemnej),
– negatywnie oceniane jest pojawienie się straty (wielkości ujemnej) w miej-

sce zysku (wielkości dodatniej).

2. Syntetyczny miernik rozwoju

Syntetyczny miernik rozwoju jest jedną z metod liniowego porządkowania 
obiektów ze względu na wybrany zestaw zmiennych16. W przypadku analizowa-
nia spółek, wartość syntetycznego miernika rozwoju wskazuje na siłę finansową 

16 Z. Hellwig, op. cit.
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spółki (na tle pozostałych)17. Syntetyczny miernik rozwoju jest wyznaczany w na-
stępujący sposób18:

 
0

TMAI 1 ,i
i

d
d

= −  (2)

przy czym di – odległość euklidesowa pomiędzy i-tą spółką a obiektem wzorco-
wym dana jest wzorem:

 ( )2

0
1

1m

i ij j
j

d z z
m=

= ⋅ −∑ , (3)

gdzie:
zij – wartość j-tej zmiennej dla i-tej spółki (po standaryzacji), 
z0j – wartość j-tej zmiennej dla obiektu wzorcowego:

 ( )0 1
max

m

j ijj
z z

=
= , (4)

d0 – norma zapewniająca, że wartość TMAI należy do przedziału 〈0; 1〉:

 ( )0 0max jd d= . (5)

Na podstawie równania (3) można zauważyć, że każdy wskaźnik finansowy 
ma taką samą wagę w wyznaczaniu syntetycznego miernika rozwoju.

Zmienne (wskaźniki finansowe) są dzielone na stymulanty i destymulanty. 
Stymulanty to te wskaźniki finansowe, których wzrost wartości jest oceniany po-
zytywnie, destymulanty zaś, których wzrost wartości jest oceniany negatywnie. 

3. Wybrane wskaźniki finansowe w ocenie spółek 
niefinansowych 

Na podstawie pracy Johna C. Ritchiego19 do konstrukcji syntetycznego mier-
nika rozwoju (wskaźnika TMAI) postanowiono wykorzystać wartości nominalne 
oraz względne tempa przyrostu następujących wskaźników finansowych20:

17 W. Tarczyński, M. Łuniewska, Dywersyfikacja ryzyka…
18 Ibidem.
19 J.C. Ritchie, Analiza fundamentalna, WIG-Press, Warszawa 1997.
20 Gwiazdką (*) zaznaczono wskaźniki, dla których wyznaczono zarówno wartość nominalną, 

jak i względne tempo przyrostu. W przypadku wskaźników, które nie zostały oznaczone gwiazdką, 
wyznaczono względne tempo przyrostu.
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1) wskaźniki rentowności:
– rentowność kapitału własnego ROE*21,
– rentowność aktywów ROA*22,
– rentowność sprzedaży ROS*23,
– marża zysku brutto ze sprzedaży MZBS*24,
– marża zysku operacyjnego MZOP*25,
– marża zysku brutto MZB*26,
– przychody ze sprzedaży,
– zysk operacyjny,
– zysku netto;
2) wskaźniki płynności:
– wskaźnik płynności bieżącej WPB*27,
– wskaźnik płynności szybkiej WPS*28,
– wskaźnik podwyższonej płynności WPP*29,
– wskaźnik rentowność gotówkowa sprzedaży RGS*30,
– wskaźnik rentowność gotówkowa zysku netto RGZ*31,
– gotówka z działalności operacyjnej32;
3) wskaźniki sprawności zarządzania:
– wskaźnik rotacji aktywów w dniach RA*33,
– wskaźnik rotacji należności w dniach RNAL*34,
– wskaźnik rotacji zapasów w dniach RZAP*35,
– cykl operacyjny w dniach COP*36,
– wskaźnik rotacji zobowiązań w dniach RZOB*37,

21 Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie, red. M. Jerzemowska, PWE, Warszawa 2006, 
s. 293.

22 Ibidem, s. 292.
23 Ibidem, s. 287.
24 Ibidem, s. 289.
25 MZOP wyznaczano analogicznie do MZBS, z tym że we wskaźniku zysk ze sprzedaży za-

stąpiono zyskiem operacyjnym.
26 E.A. Helfert, Techniki analizy finansowej, PWE, Warszawa 2003, s. 149.
27 Analiza ekonomiczna..., s. 137; E.A. Helfert, op. cit., s. 178.
28 Analiza ekonomiczna..., s. 138; E.A. Helfert, op. cit., s. 179.
29 Analiza ekonomiczna..., s. 138.
30 T. Waśniewski, W. Skoczylas, Analiza przepływów środków pieniężnych – pomocą w zarzą-

dzaniu finansami przedsiębiorstwa, „Rachunkowość” 1996, nr 6.
31 Ibidem.
32 Ibidem.
33 E.A. Helfert, op. cit., s. 157, J.C. Ritchie, op. cit., s. 215.
34 Analiza ekonomiczna..., s. 231.
35 Ibidem, s. 226.
36 Cykl operacyjny definiowany jako suma wskaźników RZAP i RNAL pokazuje, ile dni upły-

wa od momentu zakupu zapasów do płatności faktury za sprzedane towary i usługi,
37 Ibidem, s. 235.
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– wskaźnik rotacji majątku obrotowego w dniach RMO*38,
– cykl konwersji gotówki CKG*39;
4) wskaźniki zadłużenia:
– wskaźnik zadłużenia ogólnego SZO*40,
– wskaźnik pokrycia majątku kapitałem własnym WPM*41,
– wskaźnik obsługi zadłużenia WOZ*42,
– wskaźnik pokrycia zobowiązań WPZ*43.

4. Przyjęte założenia i procedura badawcza

Badaniem objęto spółki notowane na rynku podstawowym oraz na rynku rów-
noległym, zorganizowanym przez GPW w Warszawie S.A. w okresie od kwietnia 
2001 do kwietnia 2012, które w końcu marca danego roku uwzględnione były 
w jednym z następujących indeksów: WIG20, mWIG40 (midWIG), sWIG80 
(WIRR). Spośród tych spółek z badania wyłączono:

– firmy z sektorów: banki, ubezpieczenia, finanse – inne,
– firmy, dla których w danym roku nie posiadano sprawozdań finansowych44 

za dwa poprzednie lata,
– firmy, które w jednym ze sprawozdań finansowych (na podstawie których 

wyznaczano wartości wskaźników finansowych) wykazały ujemne kapitały wła-
sne lub zerowe przychody ze sprzedaży.

W rezultacie w kolejnych latach do badań zakwalifikowano od 95 spółek 
w 2002 r. do 118 spółek w roku 2010. Liczbę spółek spełniających przyjęte kryte-
ria w kolejnych latach przedstawiono w tabeli 1.

Dla każdej ze spółek zakwalifikowanych do badania w danym roku, wy-
znaczono wartości wskaźników finansowych oraz ich względne tempa przyro-
stu. Na ich podstawie dla każdej spółki wyznaczono dwa syntetyczne mierniki 
rozwoju. Jeden na podstawie wskaźników finansowych (i dynamik) opisujących 
każdy z czterech obszarów działalności przedsiębiorstwa, drugi na podstawie 

38 Ibidem.
39 Ibidem.
40 Ibidem, s. 157.
41 Wskaźnik wyznaczany jako iloraz kapitału własnego i aktywów trwałych.
42 Analiza ekonomiczna..., s. 161.
43 Wskaźnik wyznaczany jako iloraz zobowiązań i zysku operacyjnego powiększonego o amor-

tyzację.
44 Sprawozdania finansowe wykorzystane w badaniach pochodziły z następujących baz da-

nych: zeszyty 1(39)/2003 , 3(45)/2004, wersja 18.30 maj 2010, wersja 20.50 marzec 2012 wydanych 
przez Notorię Serwis.
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wskaźników finansowych (i ich dynamik) opisujących zadłużenie. W rezultacie 
spółki zostały uporządkowane w dwóch rankingach TMAI oraz TMAI_Z.

Na podstawie pozycji spółki w danym rankingu kwalifikowano ją do jednego 
z pięciu portfeli kwantylowych w następujący sposób:

– do pierwszego portfela trafia 20% spółek, które znalazły się najwyżej w ran-
kingu,

– do drugiego, trzeciego i czwartego portfela trafia po 20% spółek, znajdu-
jących się na kolejnych pozycjach (które nie znalazły się w portfelu o wyższym 
numerze),

– do piątego portfela trafiają pozostałe spółki z rankingu.
W rezultacie w każdym kolejnym roku powstawało pięć równolicznych port-

feli dla każdego z rankingów. Struktury portfeli nie optymalizowano, budowano 
portfele proporcjonalne. W każdą ze spółek inwestowano 10 000 zł, liczbę na-
bywanych akcji zaokrąglano do liczby całkowitej w dół. Liczba akcji poszcze-
gólnych spółek była stała w okresie inwestycji. Każdy z portfeli nabywano na 
ostatniej sesji przypadającej w pierwszym tygodniu kwietnia danego roku i sprze-
dawano na ostatniej sesji przypadającej w pierwszym tygodniu kwietnia kolejne-
go roku. 

Ponieważ w badaniach nie uwzględniano firm z sektora finanse, zatem roli 
portfela odniesienia nie mógł pełnić indeks WIG. W rezultacie postanowiono zbu-
dować portfel odniesienia, którym był dobrze zdywersyfikowany portfel propor-
cjonalny, zawierający wszystkie analizowane spółki.

W celu oceny poszczególnych portfeli, dla każdego z nich zostały wyzna-
czone:

– średnie tygodniowe logarytmiczne stopy zwrotu,
– odchylenie standardowe tygodniowych logarytmicznych stóp zwrotu,
– zrealizowana stopa zwrotu,
– wskaźnik Sharpe’a45.
Wyznaczenie wskaźnika Sharpe’a wymaga znajomości wolnej od ryzyka sto-

py procentowej dla każdego z okresów. Jej wartość przyjęto na poziomie stopy 
WIBOR 12M z dnia konstrukcji kolejnych portfeli.

45 W.F. Sharpe, Mutual fund performance, „Journal of Business” January 1966, t. 39, nr 1, s. 119.

Tabela 1. Liczba spółek zakwalifikowanych do badań w kolejnych latach

Rok 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Liczba spółek 96 95 97 102 108 105 106 113 117 118 116

Ź r ó d ł o: opracowanie własne.
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5. Wyniki badań

W tabeli 2 zamieszczono zrealizowane stopy zwrotu dla portfeli budowanych na 
podstawie poszczególnych rankingów w latach 2001-2011. Porównanie stóp zwrotu 
uzyskanych z poszczególnych portfeli ze stopą zwrotu z portfela odniesienia wska-
zuje, że w przypadku rankingu TMAI portfelami, które najczęściej dają stopę zwrotu 
wyższą niż stopa zwrotu z portfela odniesienia, są portfel 2 oraz portfel 4, które ośmio-
krotnie przyniosły wyższą stopę zwrotu niż portfel odniesienia. Pozostałe portfele 
w rankingu TMAI mniej niż 6 razy dają wyższą stopę zwrotu niż portfel odniesienia. 
W przypadku rankingu TMAI_Z portfel 1 oraz portfel 3 najczęściej dają wyższą stopę 
zwrotu niż portfel odniesienia, tj. siedmiokrotnie. Ponadto w tym rankingu portfel 4 
w sześciu latach daje wyższą stopę zwrotu niż portfel odniesienia. Pozostałe portfele 
w rankingu TMAI_Z pięć razy dają wyższą stopę zwrotu niż portfel odniesienia.

Tabela 2. Zrealizowane stopy zwrotu z budowanych portfeli (%)

Rok 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Portfel 
odniesienia –13 –6 187 16 143 82 –28 –55 61 7 –23

TM
A

I

Portfel 1 –53 –46 188 12 372 79 –29 –63 49 29 –41

Portfel 2 –18 –17 251 35 150 122 –16 –53 74 8 –27

Portfel 3 –13 23 177 –1 99 72 –30 –49 63 2 –12

Portfel 4 7 17 201 16 66 105 –32 –55 71 –6 –18

Portfel 5 13 –5 121 16 38 34 –34 –54 47 1 –19

TM
A

I_
Z

Portfel 1 –45 –33 256 29 173 100 –26 –58 69 32 –32

Portfel 2 –10 –11 185 10 92 89 –33 –55 62 7 –34

Portfel 3 –8 10 212 9 62 115 –22 –53 54 –9 –19

Portfel 4 –3 2 164 13 329 38 –24 –47 56 5 –14

Portfel 5 2 5 124 18 59 71 –35 –60 62 0 –17

Pogrubioną czcionką zaznaczono zrealizowane stopy zwrotu, które w danym roku były wyższe niż stopa 
zwrotu z portfela odniesienia.

Ź r ó d ł o: opracowanie własne.

Analiza średnich geometrycznych stóp zwrotu (ŚrGeo) ze zbudowanych port-
feli (zamieszczonych w tab. 3) wskazuje, że portfelami, które mają ŚrGeo wyższą 
niż portfel odniesienia są: portfel 2 i portfel 4 w rankingu TMAI oraz portfel 
4 w rankingu TMAI_Z. Najwyższą ŚrGeo ma portfel 4 dla rankingu TMAI_Z, 
tj. o 7 p.p. powyżej ŚrGeo dla portfela odniesienia. Portfel 2 i portfel 4 w rankingu 
TMAI mają ŚrGeo wyższą od portfela odniesienia o odpowiednio 6,6 p.p. oraz 
1,7 p.p. 
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Bezpośrednie porównanie stóp zwrotu uzyskanych z portfela 2 w rankingu 
TMAI oraz portfela 4 w rankingu TMAI_Z pozwala zauważyć, że portfel 2 w ran-
kingu TMAI w sześciu latach przyniósł wyższą stopę zwrotu niż portfel 4 w ran-
kingu TMAI_Z, odwrotna sytuacja miała miejsce pięciokrotnie.

W tabeli 4 zamieszczono wartości ryzyka (mierzonego odchyleniem stan-
dardowym w skali roku) dla poszczególnych portfeli oraz średni poziom ryzyka 
w okresie 2001-2011. Analiza wyników wskazuje, że:

– portfel 4 w rankingu TMAI ma niższe średnie ryzyko niż portfel odniesienia,
– portfel 3 i portfel 5 w rankingu TMAI oraz portfel 5 w rankingu TMAI_Z 

mają średnie ryzyko równe średniemu ryzyku portfela odniesienia,

Tabela 3. Skumulowana stopa zwrotu i średnia geometryczna stopa zwrotu z budowanych portfeli

Stopy zwrotu

Po
rtf

el
  

od
ni

es
ie

ni
a TMAI TMAI_Z

Po
rtf

el
 1

Po
rtf

el
 2

Po
rtf

el
 3

Po
rtf

el
 4

Po
rtf

el
 5

Po
rtf

el
 1

Po
rtf

el
 2

Po
rtf

el
 3

Po
rtf

el
 4

Po
rtf

el
 5

Skumulowana stopa 
zwrotu (%)

419 110 856 414 512 89 328 214 392 890 162

Średnia geometryczna 
stopa zwrotu (%)

16,2 7,0 22,8 16,1 17,9 5,9 14,1 11,0 15,6 23,2 9,1

Pogrubioną czcionką zaznaczono wartości wyższe niż dla portfela odniesienia.
Ź r ó d ł o: opracowanie własne.

Tabela 4. Ryzyko budowanych portfeli oraz średni poziom ryzyka (%)

Rok 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Średnie 
ryzyko

Portfel  
odniesienia 13 10 22 16 23 24 27 30 17 13 21 20

TM
A

I

Portfel 1 20 17 30 25 52 33 32 38 27 20 27 29

Portfel 2 18 20 33 23 23 32 31 30 21 16 20 24

Portfel 3 14 15 24 15 20 23 26 31 18 14 21 20

Portfel 4 13 12 23 17 14 27 26 27 17 12 21 19

Portfel 5 15 13 24 17 16 22 26 34 15 11 22 20

TM
A

I_
Z

Portfel 1 25 22 38 23 22 29 29 34 24 19 22 26

Portfel 2 12 16 25 18 27 34 30 29 19 14 25 23

Portfel 3 16 14 27 17 15 30 26 34 16 15 19 21

Portfel 4 16 12 23 24 50 24 29 28 15 13 22 23

Portfel 5 12 12 22 18 15 26 28 33 21 12 22 20

Pogrubioną czcionką zaznaczono ryzyko, które w danym roku było nie wyższe niż ryzyko portfela odniesienia.
Ź r ó d ł o: opracowanie własne.
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Tabela 5. Wskaźniki Sharpe’a budowanych portfeli

Rok 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Portfel  
odniesienia

–2,14 –1,49 4,54 0,55 3,53 2,33 –1,40 –2,85 2,48 0,17 –1,47

TM
A

I

Portfel 1 –4,50 –4,23 3,33 0,20 2,84 1,67 –1,21 –2,80 1,32 1,07 –2,05

Portfel 2 –1,95 –1,42 3,60 1,03 3,61 2,32 –0,72 –2,77 2,46 0,22 –1,78

Portfel 3 –2,05 0,75 4,09 –0,46 3,03 2,17 –1,55 –2,42 2,52 –0,19 –0,81

Portfel 4 –0,61 0,50 4,53 0,52 3,07 2,48 –1,63 –3,12 2,84 –0,86 –1,18

Portfel 5 –0,19 –1,19 3,05 0,56 1,63 1,14 –1,73 –2,45 2,23 –0,30 –1,14

TM
A

I_
Z

Portfel 1 –3,00 –2,29 3,21 0,85 4,26 2,26 –1,17 –2,77 2,03 1,21 –1,97

Portfel 2 –2,15 –1,39 4,03 0,19 2,16 1,75 –1,52 –2,90 2,31 0,18 –1,85

Portfel 3 –1,52 –0,02 4,06 0,17 2,75 2,43 –1,15 –2,40 2,45 –0,90 –1,34

Portfel 4 –1,15 –0,62 3,91 0,26 2,73 1,19 –1,08 –2,46 2,63 0,03 –0,89

Portfel 5 –1,11 –0,40 3,36 0,61 2,67 1,93 –1,76 –3,02 2,10 –0,35 –1,03

Pogrubioną czcionką zaznaczono wskaźnik Sharpe’a, który w danym roku był wyższy niż wskaźnik Shar-
pe’a dla portfela odniesienia.

Ź r ó d ł o: opracowanie własne.

– najczęściej ryzykiem nie wyższym niż portfel odniesienia, tj. siedmiokrot-
nie, charakteryzuje się portfel 4 w rankingu TMAI,

– portfel 4 w rankingu TMAI_Z ośmiokrotnie ma ryzyko niższe niż portfel 2 
w rankingu TMAI, odwrotna sytuacja ma miejsce trzykrotnie. Różnica pomiędzy 
średnim ryzykiem dla obu portfeli wynosi 1 p.p..

W tabeli 5 zamieszczono wskaźniki Sharpe’a dla zbudowanych portfeli. Ana-
liza wyników wskazuje, że: 

– portfel odniesienia w sześciu na jedenaście analizowanych lat ma dodatnią 
wartość wskaźnika Sharpe’a, co oznacza, że tylko w tych latach przyniósł średnią 
stopę zwrotu wyższą niż stopa wolna od ryzyka,

– zbudowane portfele od 5 do 6 razy mają dodatnią wartość wskaźnika Sharpe’a,
– portfel 2 w rankingu TMAI trzykrotnie ma wyższą dodatnią wartość wskaź-

nika Sharpe’a niż portfel odniesienia,
– portfel 4 w rankingu TMAI trzykrotnie ma wyższą dodatnią wartość wskaź-

nika Sharpe’a niż portfel odniesienia,
– portfel 4 w rankingu TMAI_Z (o najwyższej średniej geometrycznej stopie 

zwrotu) jednokrotnie ma wyższą dodatnią wartości wskaźnika Sharpe’a niż port-
fel odniesienia,

– portfel 1 w rankingu TMAI_Z trzykrotnie ma wyższą dodatnią wartość 
wskaźnika Sharpe’a niż portfel odniesienia,

Bezpośrednie porównanie wskaźników Sharpe’a dla portfeli mających naj-
wyższe średnie geometryczne stopy zwrotu, tj. portfela 2 w rankingu TMAI oraz 
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portfela 4 w rankingu TMAI_Z, pozwala zauważyć, że ten pierwszy czterokrotnie 
ma wyższą dodatnią wartość wskaźnika Sharpe’a niż drugi. Odwrotna sytuacja 
ma miejsce dwukrotnie.

Podsumowanie

Celem pracy była próba odpowiedzi na pytanie, czy ograniczenie analizowa-
nych wskaźników finansowych do wskaźników zadłużenia (oraz ich dynamik) 
w procesie doboru spółek do portfela, pozwala wskazać portfel kwantylowy, 
który będzie dawał lepszy wynik niż portfel kwantylowy zbudowany na podsta-
wie wskaźników finansowych (oraz ich dynamik) opisujących każdy z obszarów 
działalności przedsiębiorstwa. Odpowiedź na tak postawione pytanie jest ważna 
dla inwestorów, którzy ze względu na posiadany kapitał nie mogą zająć pozycji 
w portfelu rynkowym, stąd poszukują metody ograniczenia liczby spółek w port-
felu, a więc metody ich doboru do konstruowanego portfela.

W tym celu zbudowano dwa rankingi: jeden na podstawie wskaźników fi-
nansowych (oraz ich dynamik), opisujących każdy z czterech wyróżnionych ob-
szarów działalności przedsiębiorstwa (TMAI), drugi na podstawie wskaźników 
zadłużenia oraz ich dynamik (TMAI_Z). Spośród zbudowanych portfeli najwyż-
szą średnią geometryczną stopę zwrotu przyniósł portfel 4 w rankingu TMAI_Z 
(o 7 p.p. powyżej średniej geometrycznej stopy zwrotu dla portfela odniesienia). 
W rankingu TMAI najwyższą średnią geometryczną stopę zwrotu przyniósł port-
fel 2 (o 6,6 p.p. powyżej średniej geometrycznej stopy zwrotu dla portfela odnie-
sienia). 

Analiza stóp zwrotu uzyskanych przez te dwa portfele w poszczególnych la-
tach nie pozwala na jednoznaczne wskazanie lepszego portfela – portfel 2 w ran-
kingu TMAI w 6 latach jest lepszy od portfela 4 w rankingu TMAI_Z, odwrot-
na sytuacja ma miejsce w 5 latach. Natomiast analiza średniego poziomu ryzyka 
pozwala zauważyć, że portfel 4 w rankingu TMAI_Z charakteryzuje się o 1 p.p. 
niższym średnim ryzykiem niż portfel 2 w rankingu TMAI. Analiza ryzyka w po-
szczególnych latach wskazuje, że portfel 4 w rankingu TMAI_Z w 8 na 11 lat miał 
niższe ryzyko niż portfel 2 w rankingu TMAI. Analiza dodatnich wskaźników 
Sharpe’a pozwala stwierdzić, że portfel 2 w rankingu TMAI jest w 4 latach lepszy 
od portfela 4 w rankingu TMAI_Z, odwrotna sytuacja ma miejsce w 2 latach.

W rezultacie przeprowadzonych badań można postawić hipotezę, że ograni-
czenie analizowanych wskaźników finansowych do wskaźników zadłużenia (oraz 
ich dynamik) nie pozwala na wskazanie portfela kwantylowego, który systema-
tycznie daje wyższe stopy zwrotu niż portfel 2 w rankingu TMAI przy niższym 
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poziomie ryzyka. Ryzyka portfela 4 w rankingu TMAI_Z są z reguły niższe niż 
dla portfela 2 w rankingu TMAI, jednak oceny na podstawie wskaźnika Sharpe’a 
częściej są lepsze dla portfela 2 w rankingu TMAI niż dla portfela 4 w rankingu 
TMAI_Z. W rezultacie konieczne jest prowadzenie dalszych badań.
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Debt analysis and its dynamics in the context of stock selection 
between 2001 and 2011

Summary. The purpose of the article is to check if restriction of analysed financial ratios to 
debt ratios (and its dynamics) in the context of the stock selection leads to find quantile portfolio 
that is better than any quantile portfolio constructed with financial ratios (and their dynamics) that 
describe each area of company’s activity. Companies are chosen to portfolios with regard to their 
position in the ranking that is constructed on the basis of the chosen financial ratios. There are two 
rankings: the first one, TMAI, is built with all financial ratios (and their dynamics), the second one, 
TMAI_Z, is built with debt ratios (and their dynamics). Companies analysed in the study are quoted 
on the main market and secondary market organised by the WSE between 2001 and 2011. The rank-
ings and portfolios are constructed separately for each year. As a result, it can be stated that portfolio 
2 of the TMAI ranking as well as portfolio 4 of the TMAI_Z ranking systematically give higher rate 
of return than the benchmark portfolio. Among that two portfolios, portfolio 2 of the TMAI ranking 
more frequently gives higher return. Between portfolio 2 of the TMAI ranking and the portfolio 4 of 
the TMAI_Z ranking, portfolio 4 of the TMAI_Z ranking has the lower risk.

Key words: financial ratios, stock selection, synthetic measure of development




