
9

Zeszyty Naukowe

Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu

Nr 20/2011

Elżbieta Babula

Uniwersytet Gdański

Modelowanie stochastyczne

w teorii wyboru w warunkach ryzyka

Streszczenie. Przedmiotem artykułu jest przedstawienie genezy modelowania stocha-

stycznego w teorii wyboru w warunkach ryzyka oraz opisanie konstrukcji modeli stocha-

stycznego wyboru z podziałem na trzy grupy: modele drgań, modele stałej użyteczności 

oraz modele losowych preferencji. Podjęto próbę oceny modeli ze względu na kryterium 

spełnienia warunku przechodniości stochastycznej. Artykuł ma charakter przeglądowy.
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Wstęp 

Badania nad grami losowymi i prawdopodobieństwem, które zaowoco-

wały w 1944 r. publikacją przez Johna von Neumanna i Oskara Morgensterna 

dzieła Theory of games and economic behavior przyczyniły się do powstania 

i zapoczątkowały proces rozwoju teorii wyboru w warunkach ryzyka. Od tego 

czasu wysiłki wielu badaczy kierowały ten rozwój w różnych kierunkach. Jeden 

z nich, oparty na założeniu, że ludzkie preferencje cechuje w pewnym stopniu 
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nieokreśloność, związany jest z rozwojem modelowania stochastycznego wyboru 

(stochastycznych preferencji). Celem artykułu jest opis trzech grup modeli sto-

chastycznego wyboru: modeli drgań, modeli stałej użyteczności i modeli loso-

wych preferencji. 

W artykule stawiana jest hipoteza, że teoria stochastycznych wyborów 

w warunkach ryzyka stanowi nurt badawczy w tym sensie, iż podejmowane są 

systematyczne badania w tym zakresie, a tematyka ta jest kontynuowana przez 

wielu badaczy. Przyjęte zadanie badawcze polega więc na wykazaniu, że nie jest 

to odosobniona koncepcja badawcza, która nie ma kontynuacji w prowadzonych 

współcześnie badaniach naukowych. W celu realizacji tego zadania posłużono 

się syntezą oraz analizą opisową i krytyczną literatury przedmiotu. W artykule 

podjęto ponadto zadanie badawcze polegające na precyzyjnym zdefiniowaniu po-

jęć związanych z modelowaniem stochastycznym w teorii wyboru w warunkach 

ryzyka. 

Artykuł ma charakter przeglądowy. Składa się z czterech części. Pierwsza po-

święcona jest wprowadzeniu podstawowych pojęć z zakresu teorii wyboru w wa-

runkach ryzyka, niezbędnych do omówienia teorii wyborów stochastycznych. 

W drugiej części przedstawiono etapy powstawania teorii stochastycznych wybo-

rów. W części trzeciej zostały wprowadzone definicje podstawowych pojęć zwią-

zanych z modelowaniem stochastycznym w teorii wyboru, natomiast w czwartej 

dokonano analizy modeli stochastycznych wyboru w warunkach ryzyka. 

W artykule podjęto próbę klasyfikacji modeli stochastycznego wyboru zazna-

czając jednak, że opisane modele nie wyczerpują tematyki. Opisano konstruk-

cję modeli stochastycznego wyboru z podziałem na trzy grupy: modele drgań, 

modele stałej użyteczności oraz modele losowych preferencji. 

1. Podstawowe pojęcia z zakresu teorii wyboru 

w warunkach ryzyka

Teoria wyboru jest zbiorem twierdzeń dotyczących reguł wyboru wskazu-

jących – dla każdego zbioru osiągalnych działań – działanie, które faktycznie 

będzie wybrane1. W ramach teorii wyboru w warunkach ryzyka dokonano pre-

cyzyjnej formalizacji problemu decyzyjnego oraz określono reguły decyzyjne, 

które opisują, w jaki sposób dokonywane są wybory. Reguły zgodne są z wy-

mogami racjonalności wyboru. Są to zasady optymalizacji przy określonych 

założeniach.

1 K.J. Arrow, Eseje z teorii ryzyka, PWN, Warszawa 1979, s. 60.
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Przedmiotem badań teorii wyboru w warunkach ryzyka są problemy decy-

zyjne. Do opisu problemu decyzyjnego buduje się model matematyczny. W celu 

formalizacji wprowadza się pojęcia: stany natury, działania i następstwa. Stan 

natury jest to opis świata tak pełny, że gdyby był prawdziwy i znany, to znane 

byłyby następstwa każdego działania. Działaniem jest każda możliwa do podjęcia 

decyzja, a pojęciem następstwo lub perspektywa nazywa się możliwy wariant 

przyszłego przebiegu zdarzeń2. Następstwo to wynik, będący rezultatem podjęcia 

określonej decyzji przy zaistniałym stanie otoczenia. Wynik taki nie zawsze jest 

jednoznacznie określony. 

Warunki ryzyka to sytuacja, gdy możliwe są różne stany otoczenia, ale po-

dejmujący decyzję zna prawdopodobieństwo ich wystąpienia. Ryzyko dotyczy 

tu w istocie następstw, nie działań i ze względu na to, rozróżnienie pojęć staje 

się bardzo istotne. Informacja wówczas ma charakter probabilistyczny, w przeci-

wieństwie do sytuacji niepewności, gdzie podmiot zna wszystkie możliwe stany 

natury, lecz nie wie, jakie jest prawdopodobieństwo ich zajścia w rzeczywisto-

ści3.

W problemie decyzyjnym tego typu perspektywa ma charakter losowy. Do-

datkowo przedmiot wyboru w teorii wyboru w warunkach ryzyka ograniczany 

jest do loterii. Loterią nazywa się zbiór możliwych do uzyskania wypłat pienięż-

nych i rozkład prawdopodobieństwa ich wystąpienia. Niech X będzie zbiorem 

następstw pozbawionych ryzyka (w warunkach pewności), a więc x
i
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następstwem, które będzie zrealizowane w przypadku wystąpienia określonego 
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Ograniczenie przedmiotu wyboru do loterii wynika z faktu, że jest to obiekt, 

który poddaje się badaniu. Stosunkowo wiele informacji można uzyskać na temat 

2 B.W. Lindgren, Elementy teorii decyzji, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 1977, 

s. 36.
3 S. Forlicz, M. Jasiński, Mikroekonomia, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań 

2000, s. 21-22.
4 N.T. Wilcox, Stochastic models for binary discrete choice under risk: A critical primer and 

econometric comparison, „Research in Experimental Economics” 2008, Vol. 12: Risk Aversion in 

Experiments, s. 197.
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specyficznych wyborów decydenta w odniesieniu do loterii. Nie byłoby to możliwe 

w stosunku do bardziej skomplikowanych obiektów. Uzyskując wiedzę na temat 

zachowań podmiotów w stosunku do prostych obiektów można dalej badać, czy te 

same zależności będą miały miejsce w odniesieniu do bardziej złożonych przed-

miotów wyboru. Jako punkt wyjścia przyjmuje się założenie, że każde możliwe na-

stępstwo można wycenić i przypisać mu wartość pieniężną, a zatem każdy problem 

decyzyjny można sprowadzić do wyboru loterii. Założenie to jest jednak bardzo 

silne i raczej nie należy się spodziewać, że nie wystąpią różnice pomiędzy rzeczy-

wistymi wyborami dowolnych obiektów (np. dóbr, decyzji inwestycyjnych itp.) 

w warunkach ryzyka a hipotetycznymi wyborami odpowiadających im loterii.

Przez teorię wyboru w warunkach ryzyka najczęściej rozumie się model 

wyboru, który na podstawie przyjętych założeń określa funkcję wyznaczającą 

subiektywną wartość loterii. W zależności od koncepcji autorów modelu oraz 

stopnia jego złożoności wartość tę nazywa się tradycyjnie użytecznością loterii 

lub wartością loterii5. Wybór następuje poprzez porównanie wyznaczonych war-

tości – wariant dający najwyższą użyteczność jest wybierany. 

Niech X oznacza zbiór wszystkich rozważanych loterii. Model, który wyzna-

cza funkcję wartości loterii V: X → ≠, przyporządkowującą loterii wartość ze 

zbioru liczb rzeczywistych, nazywany będzie deterministyczną teorią wyboru. 

Istnieje bardzo wiele tego typu modeli6. Najczęściej stosowane jako podstawa 

dla modelowania stochastycznego są teorie: użyteczności oczekiwanej von Neu-

manna-Morgensterna, konfiguralnie ważonej użyteczności Quiggina oraz teoria 

perspektywy Kahnemana i Tverskiego.

2. Geneza teorii stochastycznych wyborów

Najwcześniejsza przywoływana praca dotycząca modeli stochastycznego 

wyboru to artykuł Nicholasa Georgescu-Roegena z 1936 roku7. Zauważył on, że 

5 Wydaje się, że pozostanie przy pojęciu użyteczności byłoby w tym wypadku wystarczające. 

Zastosowanie w bardziej złożonych modelach (np. teorii perspektywy Kahnemana i Tverskiego) 

pojęcia wartość loterii wynikać może jednak z chęci podkreślenia różnicy w stosunku do podstawo-

wego modelu użyteczności oczekiwanej von Neumanna-Morgensterna oraz ma ułatwić odróżnienie 

funkcji subiektywnej wartości loterii od funkcji użyteczności pieniądza, która jest składową tych 

modeli.
6 Modele deterministyczne nie są przedmiotem artykułu. Jednakże stanowią one podstawę mo-

delowania stochastycznego wyboru. Przegląd modeli deterministycznych można znaleźć przykła-

dowo w artykule: C. Starmer, Developments in non-expected utility theory: The hunt for descriptive 

theory of choice under risk, „Journal of Economic Literature” 2000, Vol. 38, s. 332-382.
7 N. Georgescu-Roegen, The pure theory of consumer’s behavior, „The Quarterly Journal 

of Economics” 1936, Vol. 50, s. 545-593.
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wystarczy krótka refleksja nad własnym zachowaniem, aby stwierdzić, że stojąc 

przed problemem wyboru, decydent nierzadko się waha, a czasem decyzje swe 

uważa za omyłkowe. Wahanie jednak, w opinii Georgescu-Roegena, nie oznacza 

niezdolności do podjęcia decyzji. Osoba, nawet nie będąc pewna oceny swoich 

działań, podejmuje określoną decyzję8. Zaproponował on posłużenie się w tym 

miejscu teorią prawdopodobieństwa. 

Można przykładowo rozważać, jak często określona osoba, mająca do wyboru 

decyzje A i B, zdecyduje, że A jest lepsze od B. Wynik jednorazowej decyzji jest 

nieprzewidywalny, lecz przy decyzji podejmowanej wielokrotnie można mówić 

o relatywnej częstości wybierania A. Częstość ta jest stabilna i zależy jedynie od 

możliwości: A i B. 

Relatywną częstość wyboru A ze zbioru możliwości {A, B} oznaczono przez 

P(A, B).

Georgescu-Roegen określał tę funkcję jako prawdopodobieństwo, że A jest 

uważane przez danego decydenta za korzystniejsze od B. Uzasadnieniem wystę-

powania tego prawdopodobieństwa są błędy percepcji danej osoby9.

Rozważania Georgescu-Roegena nie wzbudziły większego zainteresowania, 

aż do czasu opublikowania wyników badań przeprowadzonych przez Frede-

ricka Mostellera i Philipa Nogee. Badanie przeprowadzone na Uniwersytecie 

Harwardzkim jest jednym z pierwszych i najbardziej znanych eksperymentów 

laboratoryjnych w dziedzinie podejmowania decyzji w warunkach ryzyka10. Ba-

danie miało na celu wykazanie, czy możliwe jest wykreślenie krzywej użytecz-

ności badanej osoby. W celu weryfikacji prognoz, eksperymenty powtarzane były 

wielokrotnie. Otrzymane wyniki pokazały, że badani stając kilka razy przed tym 

samym wyborem, podejmowali różne decyzje. 

W jednym z przeprowadzonych eksperymentów badany podejmował wielo-

krotnie decyzję o przystąpieniu bądź rezygnacji z zaproponowanej gry. Każda 

z proponowanych gier może być przedstawiona ogólnie jako (x, p, -5, (1-p)). 

W badaniu osoba wybierała więc wielokrotnie pomiędzy otrzymaniem pewnej 

wypłaty 0 lub udziałem w grze związanym z zaryzykowaniem utraty kwoty 

5 (z prawdopodobieństwem 1-p), co wiązało się z szansą wygrania kwoty x 

(z prawdopodobieństwem p). Wyniki badania wskazały, że częstość przystępowa-

nia do gry rośnie wraz z wartością wygranej x, co nie jest zaskakujące. Dla x < 7 

badany zawsze wybierał pewną wypłatę 0, a dla x > 16 zawsze wybierał grę lo-

sową. Dla wszystkich wypłat pośrednich decyzja o przystąpieniu do gry nie była 

 8  Tamże, s. 568-569.
 9  Tamże, s. 589.
10  F. Mosteller, P. Nogee, An experimental measurement of utility, „The Journal of Political 

Economy” 1951, Vol. 59, s. 371-377.

Modelowanie stochastyczne w teorii wyboru w warunkach ryzyka
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jednoznaczna. Była ona zmieniana, mimo że warunki przy podejmowaniu decyzji 

były takie same. Wynik ten ilustruje dwa fakty:

1.  Gdy ludzie stają przed tym samym wyborem wielokrotnie, ich decyzje 

mają charakter stochastyczny – często wybierają różne działania.

2.  Występuje skłonność do zmiany wyborów przy powtarzających się decy-

zjach. 

Badanie Mostellera i Nogee nie tylko skłoniło do dalszych badań empirycz-

nych, ale również zainspirowało do poszukiwania nowych rozwiązań modelo-

wych w teorii podejmowania decyzji w warunkach ryzyka. Jednym z kierunków 

rozwoju stała się teoria stochastycznych wyborów. Zestawienie najważniejszych 

dokonań w dziedzinie modelowania stochastycznego w teorii podejmowania 

decyzji przedstawia tabela 1. Przytoczone daty, to daty publikacji prac, w któ-

rych prezentowane były koncepcje wybranych autorów. Opis źródeł znajduje się 

w spisie literatury, a pełny opis bibliograficzny zastosowany został w przypadku 

prac nieosiągalnych, lecz często przywoływanych przez innych autorów z tej 

dziedziny.

Tabela 1. Historia modelowania stochastycznego w teorii podejmowania decyzji

Nazwisko Data Opis

N. Georgescu-

-Roegen

1936 Rozważanie możliwości modelowania wahania przy wyborze oraz błę-

dów percepcji za pomocą prawdopodobieństwa (częstości wyborów)

F. Mosteller, 

P. Nogee

1951 Badania eksperymentalne dotyczące sposobów mierzenia użyteczności, 

których wyniki wskazują na stochastyczny charakter wyborów

R.R. Bush, 

F. Mosteller

1955 Dynamiczne modele stochastyczne, wykorzystujące teorię procesów 

stochastycznych do opisu uczenia się (Stochastic models for learning, 

wyd. John Wiley & Sons, New York 1955)

R. Quandt 1956 Rozważanie problemu błędów decyzyjnych (wynikających z czynników 

stochastycznych) i spójności wyborów

G. Debreu 1958 Próba aksjomatyzacji oraz podania warunku na istnienie funkcji uży-

teczności przy założeniu stochastyczności preferencji (aksjomatyka 

modelu silnej użyteczności)

D. Davidson, 

J. Marschak

1959 Stochastyczna teoria podejmowania decyzji (Experimental tests of a sto-

chastic decision theory, w: Measurement Definitions and Theories, ed. 

C. West Churchman, wyd. John Wiley and Sons, New York 1959)

R.D. Luce 1959 Pojęcie „użyteczności probabilistycznej” oraz próba aksjomatyzacji 

teorii użyteczności probabilistycznej – model nazywany modelem 

ścisłej użyteczności (strict utility). Rozważanie wyboru jako procesu 

losowego

P. Suppes 1961 Pojęcie stochastycznej funkcji użyteczności, analizy procesów uczenia 

się

G.M. Becker, 

M.H. DeGroot, 

J. Marschak

1963 Opracowanie pierwszych modeli stochastycznych wyboru: modelu lo-

sowych preferencji i modelu silnej użyteczności (fechnerowskiego) jako 

specyfikacji stochastycznych opartych na teorii EU

Elżbieta Babula
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Początkowo wybory, w których uwzględniano prawdopodobieństwa w sen-
sie Georgescu-Roegena nazywano wyborami probabilistycznymi (probabilistic 

choice). Takie określenie można znaleźć między innymi w pracach Duncana 
Luce’a i Richarda Quandta. W miarę rozpowszechniania się tej koncepcji, 
zaczęto zagadnienia z nią związane określać ogólnie pojęciem „teoria wyboru 
stochastycznego” (stochastic choice theory), a zachowania opisywane przez tę 
teorię „zachowaniami stochastycznymi”. Tego typu określenia stosowane są 
między innymi przez Gerarda Debreu i Patricka Suppesa (tab. 1). W zasadzie 
wszyscy ci autorzy odnoszą się do tych samych zagadnień, stąd można wnosić, 
że pojęcia „wybór stochastyczny” i „wybór probabilistyczny” mogą być stoso-
wane zamiennie. 

Główną cechą stochastycznego wyboru jest fakt, że stojąc przed konieczno-
ścią wyboru loterii A lub B badana osoba w dokładnie takich samych okoliczno-
ściach raz wybierze A, innym razem wybierze B. Przyjmuje się oznaczenie: 

cd. tab. 1

Nazwisko Data Opis

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

M. Machina 1985 Propozycja algorytmizacji wyboru stochastycznego.

D. McFadden, 
M. K. Richter

1990 Preferencje ujawnione w teorii stochastycznego wyboru (Stochastic 

Rationality and Revealed Stochastic Preference, w: Preferences, uncer-

tainty, and optimality, essays in honor of Leo Hurwicz, ed. J. Chipman, 
D. McFadden, M.K. Richter, Westview Press, Boulder 1990)

D. Harless,
C. Camerer

1994 Propozycja specyfikacji stochastycznej uwzględniającej przypadkowe 
wahania i pomyłki decydenta oraz jej empiryczna weryfikacja (model 
„trembles”)

J. Hey,
C. Orme

1994 Propozycja specyfikacji stochastycznej umożliwiającej modelowanie 
pomyłek lub wątpliwości pojawiających się przy ocenie możliwości 
(specyfikacja modelu silnej użyteczności) oraz jej empiryczna weryfi-
kacja

G. Loomes,
R. Sugden

1995 Model losowych preferencji, będący uogólnieniem modelu przedsta-
wionego przez Beckera, DeGroota i Marschaka

P. Moffatt,
S. Peters

2001 Metody testowania występowania szumów („trembles”) w eksperymen-
tach ekonomicznych

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

2002 Testowanie trzech specyfikacji stochastycznych na podstawie badania 
eksperymentalnego

N.T. Willcox 2008 
2009

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

Ź r ó d ł o: opracowanie własne.

Modelowanie stochastyczne w teorii wyboru w warunkach ryzyka
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 P(A, B) oznacza prawdopodobieństwo, że A jest wybrane z pary {A, B}.

Teorie, które postulują istnienie funkcji P(·,·) oraz nakładają na nią ograni-

czenia nazywa się teoriami stochastycznymi, funkcja P(·,·) zaś to stochastyczna 

funkcja wyboru. 

Od początku lat 90. XX w. zaobserwować można zwiększone wysiłki badaczy 

w zakresie modelowania wyboru z zastosowaniem modeli stochastycznych. Sfor-

mułowane wcześniej modele zostały przeformułowane i uogólnione. Powstają 

też nowe koncepcje. Główny wysiłek skierowany jest na weryfikację modeli sto-

chastycznych preferencji na podstawie wyników badań empirycznych. Powstają 

też analizy i opracowania teoretyczne. Wydaje się, że uzyskane wyniki otwierają 

nowe obszary do badań. Stawianych jest wiele pytań i formułowane są problemy, 

stąd prawdopodobnie można się spodziewać wielu kolejnych odkrywczych opra-

cowań w tej dziedzinie w najbliższych latach.

3. Podstawowe pojęcia i własności 

teorii stochastycznych wyborów

W modelowaniu stochastycznym wyboru najczęściej przyjmuje się założenie, 

że prawdopodobieństwo wyboru P dotyczy wyboru z par loterii. Jeżeli przez X 

oznaczony zostanie zbiór wszystkich loterii, to można szerzej rozważać sytuację, 

gdy dla dowolnego A ✌ X

P(A, X)

oznacza prawdopodobieństwo, że ze zbioru loterii X zostanie wybrana loteria A. 

Można jednak pokazać, że prawdopodobieństwo wyboru loterii A z całego zbioru 

X można wyrazić jako funkcję prawdopodobieństw wyboru w parach. 

Jeżeli przez X oznaczono cały zbiór możliwych do wyboru loterii, a przez 

S jego podzbiór S _ X, to prawdopodobieństwo wyboru loterii A ✌ S ze zbioru 

wszystkich loterii X równa się iloczynowi prawdopodobieństwa, że wybrana de-

cyzja należy do podzbioru S oraz prawdopodobieństwa, że ze zbioru S zostanie 

wybrana loteria A:

P(A, X) = P(A, S) · P(S, X).

Prawo to D.R. Luce nazywa aksjomatem wyboru11. Łatwo pokazać, że w wie-

lu wypadkach nie musi ono być spełnione12. Zgodnie z aksjomatem wyboru:

11  Tok rozumowania został sformułowany w pracy R.D. Luce, Individual choice behavior, Wyd. 

Wiley, New York 1959. Przytaczany za: C.H. Coombs, R.M. Dawes, A. Tversky, Wprowadzenie do 

psychologii matematycznej, PWN, Warszawa 1977, s. 217-224.
12  G.M. Becker, M.H. DeGroot, J. Marschak, Stochastic models of choice behavior, „Behavioral 

Science” 1963, Vol. 8, s. 44.

Elżbieta Babula



17

P(A, X) = P(A, S) · P(S, X) oraz P(B, X) = P(B, S) · P(S, X).

Dzieląc pierwsze równanie przez drugie otrzymuje się:

Jest to reguła stałego ilorazu. Mówi ona, że iloraz prawdopodobieństw wybo-

ru loterii A i B ze zbioru X jest niezależny od wyboru podzbioru S. Dalej, ponie-

waż suma prawdopodobieństw ze względu na wszystkie zdarzenia jest równa 1:

więc z reguły stałego ilorazu wynika, że

Pokazano zatem, w jaki sposób można wyrazić prawdopodobieństwo wyboru 

decyzji ze zbioru wszystkich decyzji za pomocą prawdopodobieństw wyborów 

z par. 

Oczywiście ten wniosek nie będzie uprawniony, gdy odrzucony zostanie ak-

sjomat wyboru leżący u podstaw rozumowania. Jednakże głównie ze względu na 

możliwość przeprowadzenia badań eksperymentalnych w tym zakresie, analizę 

w większości prac ogranicza się do wyborów z par loterii. 

W zbiorze loterii wprowadza się stochastyczną relację preferencji. Jest 

ona interpretowana w następujący sposób: dla dowolnej pary loterii A, B, jeżeli 

A n B, to prawdopodobieństwo, że przy problemie decyzyjnym {A, B} zostanie 

wybrane A wynosi 1. Zatem stochastyczna relacja preferencji mówi, że13:

–  loteria A jest (słabo) preferowana nad B: A ≥ B u P(A, B) ≥ 0,5,

–  loteria A jest tak samo preferowana jak B: A i B u P(A, B) = 0,5,

–  loteria A jest silnie preferowana nad B: A n B u P(A, B) = 1.

Zgodnie z deterministyczną teorią wyboru relacja preferencji w warunkach 

ryzyka może być modelowana za pomocą funkcji użyteczności (subiektywnej 

wartości). Również w modelach stochastycznych kierunki preferencji reprezen-

towane są przez funkcję użyteczności, definiowaną przez odpowiednio wybraną 

teorię wyboru, która nazywana jest tu teorią źródłową14 lub strukturą15. Z drugiej 

strony patrząc, ponieważ teorie stochastyczne pozwalają na rozrzut wartości 

– jedne decyzje mogą być zupełnie losowe, podczas gdy inne teoria stochastyczna 

13  N.T. Wilcox, Stochastic models..., s. 200.
14  Ang. core theory. G. Loomes, R. Sugden, Testing Different Stochastic Specifications of Risky 

Choice, „Economica” 1998, Vol. 65, s. 581. 
15  Ang. structure. N.T. Wilcox, Stochastic models..., s. 9.
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redukuje do przypadków deterministycznych, teoria źródłowa to szczególny de-

terministyczny przypadek teorii stochastycznej. 

Zatem strukturą nazywa się funkcję V:X → ≠, taką że

V(A) – V(B) ≥ 0 w P(A, B) ≥ 0,5.

Różnica V(A) – V(B) nazywana jest „V-distance” lub w skrócie V-dist.

Proces tworzenia teorii stochastycznych preferencji przy użyciu teorii deter-

ministycznej jako szkieletu jest nazywany specyfikacją stochastyczną16. Specy-

fikację stochastyczną tworzy para: struktura i model stochastyczny. 

Teoria stochastycznych preferencji bada warunki istnienia stochastycznej 

funkcji wyboru P(·,·) oraz nakłada na nią ograniczenia. Warunki te mają charakter 

aksjomatów. Początkowo aksjomaty te miały gwarantować istnienie stochastycz-

nej funkcji użyteczności V17, to jest takiej, dla której spełniony jest warunek:

P(A, B) ≥ P(C, D) w V(A) – V(B) ≥ V(C) – V(D).

Warunek mówi, że prawdopodobieństwo wyboru A z pary {A, B} jest większe 

od prawdopodobieństwa wyboru C z pary {C, D} tylko wówczas, gdy różnica 

między użytecznościami z A i B jest większa niż różnica między użytecznościami 

z C i D. 

Zgodnie z teorią, aby istniała stochastyczna funkcja użyteczności V, stocha-

styczna funkcja wyboru musi spełniać szereg aksjomatów18. Są one następujące:

1.  P(A, B) + P(B, A) = 1.

 Warunek pierwszy mówi, że prawdopodobieństwo wyboru „A lub B” 

z pary {A, B} jest równe 1. 

2.  0 < P(A, B) < 1.

 Drugi aksjomat to wymóg, aby istniało chociaż najmniejsze prawdopodo-

bieństwo wyboru każdej z dostępnych (rozważanych) loterii. Stąd w wa-

runku ostre nierówności.

3.  Jeżeli P(A, B) ≥ P(C, D), to P(A, C) ≥ P(B, D).

 Aksjomat ten nazywany jest warunkiem czwórkowym (quadruple condi-

tion), gdyż formułowany jest w stosunku do dowolnej czwórki dostępnych 

działań. Warunek mówi, że jeżeli prawdopodobieństwo wyboru A z pary 

{A, B} jest większe niż prawdopodobieństwo wyboru C z pary {C, D}, to 

prawdopodobieństwo wyboru A z {A, C} będzie większe niż wyboru B 

z {B, D}.

4.  Dla dowolnych A, B istnieje C takie, że P(A, C) = P(C, B).

16  G. Loomes, P.G. Moffatt, R. Sugden, A microeconomic test of alternative stochastic 

specifications of risky choice, „The Journal of Risk and Uncertainty” 2002, Vol. 24, s. 105.
17  P. Suppes, Behavioristic foundations of utility, „Econometrica” 1961, Vol. 29, s. 193.
18  Tamże, s. 193-194.
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5.  Jeżeli P(C, D) > P(A, B) > 1/2, to istnieje E takie, że P(C, E) > 1/2 oraz 

P(E, D) ≥ P(A, B).

6.  (Aksjomat Archimedesa) Jeżeli P(A, B) > 1/2, to dla każdego prawdopo-

dobieństwa q takiego, że P(A, B) > q > 1/2 istnieje stała dodatnia n, że 

 q ≥ P(A, L
1
) = P(L

1
, L

2
) = P(L

2
, L

3
) = … = P(L

n
, B) > 1/2.

Aksjomaty 4-6 definiują warunki ciągłości stochastycznej funkcji wyboru.

W teorii wyboru za warunek spójności wyborów (racjonalności) przeważnie 

uznawana jest przechodniość decyzji. W przypadku teorii stochastycznego wybo-

ru definiowana jest przechodniość stochastyczna. Zgodnie z tą definicją istnieją 

trzy stopnie przechodniości, które mogą być spełnione, lub nie, gdy struktura 

przechodnia zostaje połączona z modelem stochastycznym. 

Rozważany jest wybór dokonywany spośród loterii ze zbioru X oraz trzy 

binarne problemy decyzyjne, które można utworzyć z dowolnej trójki loterii 

{L
1
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2
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3
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Mówi się, że specyfikacja stochastyczna spełnia19:

–  silną stochastyczną przechodniość (strong stochastic transitivity – SST), 

gdy 

min(P
A
, P

B
) ≥ 0,5 u P

C
 ≥ max(P

A
, P

B
),

–  pośrednią stochastyczną przechodniość (moderate stochastic transitivity 

– MST), gdy

min(P
A
, P

B
) ≥ 0,5 u P

C
 ≥ min(P

A
, P

B
),

–  słabą stochastyczną przechodniość (weak stochastic transitivity – WST), 

gdy

min(P
A
, P

B
) ≥ 0,5 u P

C
 ≥ 0,5.

Oczywiście silna stochastyczna przechodniość implikuje przechodniość stop-

nia pośredniego i słabego. Funkcja wyboru jest stochastycznie nieprzechodnia, 

gdy dla każdej trójki loterii ze zbioru X nie jest spełniona słaba stochastyczna 

przechodniość (a więc też MST i SST). 

Warunki przechodniości stochastycznej postrzegane są jako normatywnie po-

żądane własności wyboru, a ich spełnienie działa na korzyść przy ocenie danego 

modelu stochastycznego20. Własność stochastycznej przechodniości jest też cechą 

różnicującą modele stochastycznego wyboru. Jej spełnienie nie zależy od doboru 

struktury dla specyfikacji stochastycznej21.

19  N.T. Wilcox, Stochastic models..., s. 215.
20  M.J. Machina, Stochastic choice functions generated from deterministic preferences over 

lotteries, „The Economic Journal” 1985, Vol. 95, s. 582-583.
21  Dotyczy to struktur przechodnich, czyli takich, jakie są przeważnie rozważane w kontekście 

specyfikacji stochastycznych.
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4. Modele stochastyczne podejmowania decyzji 

w warunkach ryzyka

Można wyróżnić trzy podstawowe typy modeli stochastycznych preferencji. 

Pierwszy traktuje proces podejmowania decyzji jako ciąg drgań, wynikających ze 

stale popełnianych drobnych błędów. Uznaje się tu, że ludzie w istocie zachowują 

się zgodnie z pewną deterministyczną teorią źródłową, lecz ciągłe ryzyko spad-

ku koncentracji czyni wybory losowymi w pewnym niewielkim zakresie. Model 

taki można nazwać modelem drgań lub szumów (w języku angielskim nazywany 

krótko trembles).

Druga grupa modeli to modele stałej użyteczności22. Modele stałej użyteczno-

ści zakładają, że każdy możliwy wybór ma stałą, określoną użyteczność, a praw-

dopodobieństwo wyboru jednej z dwu możliwości jest funkcją odległości między 

ich użytecznościami. 

Trzeci sposób to modelowanie losowych preferencji (modele losowej użytecz-

ności). W modelach tych zakłada się, że decydent zawsze wybiera ewentualność, 

która ma wyższą użyteczność, przy czym same użyteczności nie są stałe, lecz są 

zmiennymi losowymi. Sam więc mechanizm wyboru jest tu ściśle deterministycz-

ny, z chwili na chwilę zmienia się natomiast użyteczność każdej loterii.

4.1. Modele drgań (trembles)

Koncepcja drgań ma długą historię, lecz do modeli stochastycznych prefe-

rencji została stosunkowo niedawno zaadoptowana przez Davida W. Harlessa 

i Colina F. Camerera23 (1994 r.). Myślą przyświecającą temu modelowi jest fakt, 

że obserwowana losowość wyborów wydaje się wzrastać wraz ze spadkiem kon-

centracji i jest wynikiem zwykłych pomyłek. Zatem są to przyczyny niezwiązane 

bezpośrednio z wybieranymi loteriami. 

Specyfikacja stochastyczna oparta na modelu drgań zakłada, że losowość jest 

włączana do modelu na etapie działania. Można sobie wyobrazić, że dana osoba 

nie w pełni zrozumiała problem decyzyjny. Jej niepełne postrzeganie wynika 

z chwilowego braku koncentracji. Powoduje to, że jej działanie nie musi być 

zgodne z preferencjami24.

Harless i Camerer zaproponowali postać modelu, wykorzystującą para-

metr e interpretowany jako „stopa błędu” (error rate). Jest to liczba z przedziału 

22  To określenie można znaleźć w pracy: M.J. Machina, wyd. cyt., s. 218.
23  D.W. Harless, C.F. Camerer, The Predictive Utility of Generalized Expected Utility Theories, 

„Econometrica” 1994, Vol. 62, s. 1251-1289.
24  G. Loomes i in., wyd. cyt., s. 106.
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0 ≤ e ≤ 0,5. Zakłada się, że wartość wskaźnika e jest stała dla danej osoby podej-

mującej decyzje25. Jeżeli relacja preferencji odzwierciedla faktyczne preferencje 

danej osoby, to stochastyczna funkcja wyboru ma następującą postać. Dla dowol-

nych dwóch loterii A, B ✌ X

Można też sformułować model w relacji do prawdopodobieństwa wyboru 

nieuwzględniającego wahań. Prawdopodobieństwo wyboru „bez błędów” zo-

stanie oznaczone przez P (A, B). Zamiast wskaźnika błędów wprowadza się tu 

prawdopodobieństwo wystąpienia błędów (zaburzeń) ω, gdzie ω ✌ [0, 1]. Model 

przyjmuje postać26:

(1)

Postaci te są równoważne, przy czym między parametrami e i ω występuje 

zależność e = ω/2. Gdy ω = 0, drgań nie ma. Natomiast gdy ω = 1, prawdopodo-

bieństwo wyboru P(A, B) = 0,5 = P(B, A), co oznacza pełną losowość wyborów. 

Zgodnie z równaniem (1), dla dowolnego ω ✌ [0, 1]

P(A, B) ≥ 0,5 w P (A, B) ≥ 0,5.

Zatem można definiować stochastyczne preferencje w kategoriach albo 

P(A, B), albo P (A, B), gdyż szumy nie zmieniają kierunku preferencji (w stosun-

ku do stochastycznej obojętności P(A, B) = P (A, B) = 0,5)27. Z tego wynika, że 

nie wpływają też na stochastyczną przechodniość. Jeśli struktura zastosowana 

w specyfikacji stochastycznej jest przechodnia, to także sama specyfikacja będzie 

spełniać stochastyczną przechodniość.

Model ten można bardzo łatwo łączyć z innymi modelami stochastycznych 

preferencji. Wówczas do prawdopodobieństwa wyboru opisanego pewnym mo-

delem stałej lub losowej użyteczności (byłoby to wówczas P(A, B)) można dodać 

drgania i w efekcie otrzymać prawdopodobieństwo opisane równaniem (1).

25  G. Loomes, R. Sugden, Testing Different Stochastic Specifications of Risky Choice, 

„Economica” 1998, Vol. 65, s. 583.
26  P.G. Moffatt, S. Peters, Testing for the presence of a tremble in economic experiments, 

„Experimental Economics” 2001, Vol. 4, s. 222.
27  N.T. Wilcox, Stochastic models..., s. 21-22.
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4.2. Modele stałej użyteczności

W modelach stałej użyteczności zakłada się, że na zbiorze loterii X jest okre-

ślona „prawdziwa” relacja preferencji, a zatem można określić dla każdej loterii 

użyteczność w taki sposób, że różnica między użytecznościami dwóch loterii wy-

raża siłę preferencji. Prawdopodobieństwo wyboru z pary loterii jest funkcją od-

ległości między użytecznościami. W modelach tego typu elementy stochastyczne 

są wprowadzane na etapie oceny następstw działań (loterii). Czyli zakłada się tu, 

że losowości podlega ocena subiektywnych wartości. Jest to najliczniejsza grupa 

modeli, do której należą modele mocnej użyteczności i modele umiarkowanej 

użyteczności. 

Modele mocnej użyteczności są najbardziej rozpowszechnione spośród 

wszystkich modeli stałej użyteczności. Jest to bardzo stara koncepcja, po raz 

pierwszy zaksjomatyzowana przez Debreu w 1958 roku. Ten typ modelu często 

nazywa się modelem Fechnerowskim. Zakłada się tu, że decydenci maksymalizu-

ją pewną funkcję użyteczności, zawierającą stochastyczny element zakłócający. 

W literaturze przedmiotu z ostatnich lat ten typ modelowania można znaleźć 

w pracy Johna D. Heya i Chrisa Ormego28. 

Stochastyczny model wyboru nazywa się modelem mocnej użyteczności, gdy 

istnieje rosnąca funkcja F: ≠ → [0, 1], spełniająca warunki: 

(i)  F(0) = 0,5,

(ii)  F(x) = 1 – F(–x),

taka, że

P(A, B) = F(λ · [V(A) – V(B)]), (2)

gdzie λ jest parametrem, λ ✌ ≠. Jest on czasem nazywany parametrem precyzji 

danego podmiotu. Często przyjmuje się, że λ = 1. Jest to parametr pozwalający na 

wprowadzenie drobnej modyfikacji prognoz, w zależności od podmiotu podejmu-

jącego decyzje. Jednocześnie nie ingeruje on istotnie w konstrukcję modelu, gdyż 

argumentem funkcji jest różnica V(A) – V(B), która nie jest jednoznacznie okre-

ślona, zależy bowiem (dla dowolnej struktury) od przyjętej skali użyteczności (co 

wynika z afiniczności funkcji użyteczności). Zatem ponieważ model odzwiercie-

dla nie tyle wartości użyteczności, co kierunki preferencji wskazane przez struk-

tury deterministyczne, oraz ze względu na własność (ii) funkcji F, przyjęcie przez 

parametr λ dowolnej wielkości nie zmieni istoty prognozy. 

Najczęściej przyjmuje się, że funkcja F jest dystrybuantą standardowego roz-

kładu normalnego lub rozkładu logistycznego. Zatem P(A, B) jest rosnącą funkcją 

różnicy użyteczności V(A) – V(B). Stąd, im silniejsze preferencje danej osoby 

28  J.D. Hey, C. Orme, Investigating Generalizations of Expected Utility Theory Using 

Experimental Data, „Econometrica” 1994, Vol. 62, s. 1291-1326.
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w stosunku do perspektywy losowej, tym mniejsza jest zmienność decyzji (np. im 

większa wartość bezwzględna V(A) – V(B), tym bardziej P(A, B) zbliża się do 0 

lub 1). Można interpretować model mocnej użyteczności jako opis dążenia decy-

denta do rozpoznania swoich preferencji poprzez kalkulację różnicy użyteczno-

ści, gdy ten proces kalkulacji jest zakłócany przez niezależne źródła niewielkich 

czynników losowych29.

Istotnym i bardzo korzystnym dla oceny tego modelu faktem jest to, że model 

mocnej użyteczności spełnia silną stochastyczną przechodniość30 (a zatem też 

umiarkowaną i słabą). Modele mocnej użyteczności doczekały się wielu modyfi-

kacji. Jedną z ciekawszych propozycji z tej grupy modeli jest model Luce’a znany 

jako model ścisłej użyteczności. 

Jest to jedna z pierwszych propozycji modelowania stochastycznego, sfor-

mułowana w przypadku ogólnym wyboru działania z całego zbioru możliwych 

działań do podjęcia31. W tym modelu prawdopodobieństwo wyboru loterii A ze 

zbioru X będzie równe:

Dla wyborów z par loterii model ten nazywany jest binarnym modelem 

Luce’a i przyjmuje postać32:

Zatem jest to stosunek użyteczności danej loterii do sumy użyteczności. Stąd 

model nazywany jest modelem ścisłej użyteczności, gdyż zakłada, że użytecz-

ności mają ścisłe wartości, determinujące prawdopodobieństwa wyboru. Zmiana 

skali pomiaru użyteczności mogłaby wpłynąć na prawdopodobieństwa wyborów 

z par, dlatego też zakłada się, że jest tu przyjęta jedna „prawdziwa” skala dla po-

miaru użyteczności. 

Model ścisłej użyteczności jest modelem użyteczności mocnej, gdyż można 

go przekształcić do postaci:

P(A, B) = Λ (ln[V(A)] – ln[V(B)]),

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

prawdopodobieństwo wyboru to:  C.A. Holt, S.K. Laury, Risk aversion 

and incentive effects, „American Economic Review” 2002, Vol. 92, s. 1652.
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gdzie  jest dystrybuantą rozkładu logistycznego (z parametrami 

µ = 1 i s = 1). Przypomina to model mocnej użyteczności (2), przy czym zamiast 

różnicy użyteczności jako argument występuje różnica logarytmów użyteczności. 

Jako model mocnej użyteczności model Luce’a posiada własności tej grupy mo-

deli. Zatem spełnia on warunek silnej przechodniości stochastycznej.

Kolejną grupą modeli, będących modyfikacją modeli mocnej użyteczności, są 

modele umiarkowanej użyteczności (moderate utility). W modelach tych zakła-

da się, że prawdopodobieństwo wyboru zmienia się proporcjonalnie do odległości 

między loteriami. Poprzez tę odległość rozumie się metrykę zdefiniowaną na roz-

kładach prawdopodobieństw loterii. 

Jeżeli X jest zbiorem wszystkich rozważanych loterii, to przez X można ozna-

czyć zbiór wszystkich wypłat, jakie mogą być uzyskane w loteriach ze zbioru 

X. Następnie zakłada się, że wypłaty te są uporządkowane, X = {x
1
, x

2
, …, x

n
}, 

x
1
 ≤ x

2
 ≤ … ≤ x

n
. Wówczas każdą loterię A ✌ X można przedstawić w postaci:

A = (x
1
, p

1
; x

2
, p

2
; …; x

n
, p

n
),

przy czym ewentualnie niektóre z prawdopodobieństw są zerowe. Przy takim 

przedstawieniu loterii wszystkie rozważane loterie różnią się jedynie rozkładami 

prawdopodobieństw. Zatem można sprowadzić wybór loterii do wyboru rozkładu 

prawdopodobieństwa. 

Odległość między loteriami jest więc zdefiniowana jako odległość pomiędzy 

rozkładami prawdopodobieństwa. Odległością między loteriami A i B nazywa się 

metrykę

d(A, B) = d((p
1

(A), p
2

(A), …, p
n

(A)), (p
1

(B), p
2

(B), …, p
n

(B)).

Stochastyczny model wyboru nazywany jest modelem umiarkowanej uży-

teczności, gdy istnieje rosnąca funkcja F: ≠ → [0, 1], spełniająca warunki: 

(i)  F(0) = 0,5,

(ii)  F(x) = 1 – F(–x),

taka, że

W zależności od zastosowanej metryki można otrzymać inną klasę modeli 

umiarkowanej użyteczności. Najczęściej stosowana w tym przypadku metryka to 

odległość Minkowskiego. Wówczas (dla 1 ≤ a < ∞)

W szczególności będzie to metryka euklidesowa:
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Model z metryką euklidesową nazywany jest modelem błądzącego (spaceru-

jącego) wektora (wandering vector model – WV model). 

Bardzo ciekawą propozycją jest model Wilcoxa z 2007 roku33. Model nazy-

wany jest modelem użyteczności kontekstowej (contextual utility). Odległość 

między loteriami w tym modelu nie jest funkcją rozkładów prawdopodobieństw, 

lecz zależy od kontekstów loterii danego problemu decyzyjnego. Definiowana 

jest ona następująco:

d(A, B) = V(xmax) – V(xmin),

gdzie xmax i xmin to odpowiednio najwyższa i najniższa wypłata spośród możliwych 

do uzyskania w loteriach A i B (bez uwzględniania wypłat o zerowych prawdopo-

dobieństwach). 

W koncepcji użyteczności kontekstowej zakłada się, że stochastyczny wpływ 

percepcji na różnicę użyteczności loterii jest korygowany przez rozrzut użyteczno-

ści możliwych do uzyskania wypłat rozważanych loterii. Gdy analiza ograniczona 

jest do problemów decyzyjnych, które są zdefiniowane na tym samym kontekście, 

wtedy model użyteczności kontekstowej sprowadza się do modelu mocnej uży-

teczności. Oznacza to, że prognoza modelu mocnej użyteczności dla pojedyncze-

go kontekstu będzie taka sama jak dla modelu użyteczności kontekstowej. 

Modele umiarkowanej użyteczności spełniają stochastyczną przechodniość 

stopnia pośredniego (MST)34.

Wydaje się, że w odniesieniu do klasy modeli stałej użyteczności jeszcze 

nie wszystko zostało powiedziane. Wciąż trwają badania nad własnościami tych 

modeli. Pojawiają się nowe koncepcje. Podobnie jest z trzecią grupą modeli – mo-

delami losowych preferencji, chociaż wydaje się, że w tej grupie mniejszy jest 

potencjał do powstawania nowych koncepcji.

4.3. Losowe preferencje

Model losowych preferencji (the random preference model – RP), w wer-

sji prezentowanej przez Grahama Loomesa i Roberta Sugdena35 (1995), jest 

33  Opublikowany w roku 2009. N.T. Wilcox, Stochastically more risk averse: A contextual 

theory of stochastic discrete choice under risk, „Journal of Econometrics” 2009 [In Press, Corrected 

Proof:-, Online], dostępny w Internecie: http://www.sciencedirect.com/science/article/B6VC0-

4XFGJHD-6/2/3ec2c6602cf6f06da00c0bb737503074, dostęp: 12 października 2010 r.
34  N.T. Wilcox, Stochastic models…, s. 228.
35  G. Loomes, R. Sugden, Incorporating a Stochastic Element into Decision Theories, 

„European Economic Review” 1995, Vol. 39, s. 641-648.
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uogólnieniem modelu losowej użyteczności, omówionego przez Beckera i in-

nych36. Losowość występuje tu na etapie wyboru relacji preferencji (dana osoba 

nie jest pewna swoich preferencji wobec określonych działań). Preferencje są 

w tej teorii określane przez zbiór czynników. W zależności od czynników branych 

pod uwagę, preferencje w stosunku do dostępnych działań będą się zmieniać37.

W modelu losowych preferencji zakłada się, że każdy podmiot ma wiele 

deterministycznych relacyjnych systemów preferencji. Stojąc przed każdym pro-

blemem decyzyjnym osoba najpierw losowo wybiera jeden z systemów relacyj-

nych, a następnie na jego podstawie dokonuje wyboru38. Przy każdym kolejnym 

wyborze z tej samej pary loterii dana osoba wybiera nowy wektor parametrów 

strukturalnych, dla którego funkcja użyteczności odzwierciedla „wylosowaną” 

relację preferencji. Na jego podstawie obliczane są użyteczności loterii. 

Wektor parametrów strukturalnych będzie oznaczany symbolem β. Przykła-

dowo, jeżeli z założenia analizowane są funkcje użyteczności typu CRRA postaci 

U(x) = a · xb, to dla funkcji użyteczności postaci  wektorem parame-

trów jest β = (1, 1/4).

Model losowych preferencji można zdefiniować następująco. Niech Δ ozna-

cza taki zbiór wektorów parametrów, dla których użyteczność loterii A jest więk-

sza od użyteczności loterii B: 

Δ(A, B) = {β : V(A|β) – V(B|β) ≥ 0}.

Stochastyczny model wyboru nazywamy modelem losowych preferencji, 

gdy

P(A, B) = Pr (β ✌ Δ(A, B)).

Prawdopodobieństwo wyboru w tym modelu jest więc prawdopodobień-

stwem, że wybrany (wylosowany) w danej chwili wektor parametrów β należy 

do zbioru Δ. 

Niewątpliwą słabością modeli losowych preferencji jest to, że nie spełniają 

przechodniości stochastycznej. Następujący przykład pokazuje, że model RP nie 

spełnia słabej stochastycznej przechodniości oraz że nie ma na to wpływu prze-

chodniość struktury.

Niech preferencje pewnego podmiotu względem trzech loterii C, D, E reali-

zowane są przez trzy równie prawdopodobne liniowe (a zatem przechodnie) upo-

rządkowania: CDE, DEC i ECD, gdzie każdy porządek jest od najlepszej loterii 

do najgorszej. Dalej rozważane są problemy decyzyjne: {C, D}, {D, E} i {C, E}. 

Wówczas zgodnie z ustalonymi porządkami odzwierciedlającymi możliwe prefe-

rencje tej osoby otrzymuje się P(C, D) = 2/3 (w dwóch z trzech relacji loteria C 

36  G.M. Becker i in., wyd. cyt., s. 42-43.
37  G. Loomes i in., wyd. cyt., s. 106.
38  Tamże, s. 104.
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jest preferowana nad loterię D) oraz P(D, E) = 2/3, ale P(C, E) = 1/3, co narusza 

słabą stochastyczną przechodniość oraz oczywiście także średnią i silną stocha-

styczną przechodniość.

Model losowych preferencji wyrasta z intuicyjnej koncepcji dotyczącej pro-

cesu decyzyjnego. Wydaje się ona w pełni uzasadniona, jednakże jego aplikacja 

pociąga za sobą rezygnację z przechodniości stochastycznej. Mimo tej wady 

modelu, jest on często wykorzystywany przy analizie wyników badań ekspery-

mentalnych.

Model RP może być interpretowany jako zgodny z koncepcją, że ludzkie 

preferencje są z natury zmienne i nieprecyzyjne. W jednej chwili decydent może 

zachowywać się zgodnie z teorią źródłową, a w innym momencie już nie. Pre-

ferencje mogą nie być rozpoznane precyzyjnie. Uwzględnianie braku precyzji 

w określaniu preferencji różni ten model od poprzednich, w których preferencje 

były sumą preferencji rzeczywistych i błędu39.

Podsumowanie

Przedstawione trzy grupy modeli nie zamykają tematyki modelowania sto-

chastycznego wyboru w warunkach ryzyka. Modelowanie stochastyczne w teorii 

podejmowania decyzji jest dziedziną wciąż żywą. Mimo że od powstania tej 

koncepcji w latach trzydziestych (XX w.) dużo problemów badawczych zostało 

podjętych i znaleziono ich rozwiązania, to nadal pozostaje wiele wymagających 

rozważenia. Teoria ta jest wciąż w trakcie tworzenia i jakakolwiek próba klasyfi-

kacji czy podsumowania będzie z konieczności niepełna. 

Można wyobrazić sobie nowe kierunki tworzenia modeli stochastycznych. 

W opisanych modelach stochastycznych preferencji losowość była wprowadzana 

do relacji preferencji albo jako składnik losowy do preferencji deterministycz-

nych, albo poprzez założenie o losowości preferencji. Można sobie wyobrazić, 

że losowość może dotknąć też ocenę prawdopodobieństw. Wówczas byłyby lo-

sowe oceny prawdopodobieństw w modelu użyteczności oczekiwanej lub wagi 

decyzyjne w modelu RDEU. Tego typu założenia są punktem wyjścia dla teorii 

nazywanej decision field theory.

Innym pomysłem jest wprowadzanie dodatkowych założeń odnośnie do 

losowości wyborów, popartych intuicją dotyczącą pomyłek, niepewności czy 

wahania przy wybieraniu. Przykładowo Pavlo R. Blavatskyy40 proponuje model 

39  G. Loomes, R. Sugden, Testing..., s. 583-584.
40  P.R. Blavatskyy, Stochastic expected utility theory, „Journal of Risk and Uncertainty” 2007, 

Vol. 34, s. 259-286.
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mocnej użyteczności, w którym wprowadzone zostaje dodatkowe założenie dla 

składnika losowego – założenie o obcięciu „nielogicznych” błędów. Wynika to 

z intuicyjnego wniosku, że szum nie powinien przekraczać maksymalnej różnicy 

użyteczności (różnicy użyteczności wypłaty najwyższej i najniższej). Model ten 

wprowadza więc założenia nie do miejsca powstawania losowości, ale do samej 

natury losowości. 

To są jedynie przykłady nowych modeli z ostatnich lat. Badania w tym zakre-

sie są wciąż prowadzone i wydaje się, że pobudzane są rozwojem metod wery-

fikacji modeli na podstawie badań eksperymentalnych. Pozostaje też przestrzeń 

do analiz teoretycznych. W artykule przedstawiono analizy dotyczące spełnienia 

przez modele przechodniości stochastycznej. Spośród prezentowanych modeli 

przechodnie w sensie stochastycznym będą wszystkie prognozy modeli stałej 

użyteczności, warunku tego zaś nie spełniają modele użyteczności losowej. Na-

tomiast specyfikacje stochastyczne oparte na modelach z drganiami dziedziczą 

przechodniość po strukturze zastosowanej w specyfikacji. 

Z teoretycznego punktu widzenia często przyjmuje się, że model stochastycz-

ny prawidłowo opisujący wybory w warunkach ryzyka powinien spełniać stocha-

styczną przechodniość, przynajmniej najsłabszego typu. Często postuluje się, że 

niespełnienie tej własności jest podstawą do odrzucenia modelu. W rzeczywisto-

ści jednak wydaje się, że zdolność wyjaśniania wyników badań i trafność prognoz 

są bardziej cenionymi cechami modelu.

Warto też wspomnieć o zastosowaniach modeli opisanych w artykule. Poza 

oczywistym, jakim jest badanie i wyjaśnianie wyborów w warunkach ryzyka, roz-

wój tych modeli związany jest z badaniem prawdopodobieństwa subiektywnego. 

Od początku rozwój rachunku prawdopodobieństwa subiektywnego związany był 

z teorią wyboru w warunkach niepewności. Samo prawdopodobieństwo subiek-

tywne interpretowane jest jako kwantyfikacja niepewności określonego decyden-

ta. Opisane modele stochastyczne mogą być stosowane do wyznaczania niepew-

nych sądów o szansach zdarzeń w teorii wyboru w warunkach niepewności41.
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