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Teoria statystyki, jej rozwój, aplikacje modelowe wyraźnie uległy przyspieszeniu  
i upowszechnieniu w drugiej połowie XX wieku, głównie dzięki postępowi 
technologii. Era techniki komputerowej sprawiła, że większość metod i modeli 
statystycznych została oprogramowana w różnych pakietach statystycznych, 
co niewątpliwie przyczyniło się do wzrostu liczy zastosowań statystyki w wielu 
dziedzinach życia naukowego, społecznego, politycznego i biznesowego. Ostatnie  
25 lat XX i XXI świadczy o tym, że statystyczne modelowanie obejmuje nie tylko takie 
dyscypliny jak: ekonomię, socjologię, psychologię, medycynę, nauki przyrodnicze, 
nauki o ziemi itd., ale intensywnie wkroczyło do finansów (analiza rynków 
finansowych) do marketingu (analizy i badania marketingowe) do telekomunikacji 
– można rzec do szeroko definiowanego biznesu i zarządzania. Tym znaczącym 
zmianom towarzyszył rozwój nie tylko aplikacji, ale nowych metod estymacji, 
konieczność radzenia sobie zarówno z małymi jak i dużymi zbiorami danych oraz – 
rozwój zaawansowanych metod analiz statystycznych na użytek analiz biznesowych 
(advanced business analytics). Zakres tematyczny przemian w zakresie użyteczności 
statystycznego modelowania jest bardzo pojemny i wielowątkowy, można rzec – 
wielodyscyplinarny. Nawiązując do tych przemian – ostatnich 25 lat zastosowań 
statystyki – podjedliśmy trud przygotowania publikacji naukowej Statystyka – 
zastosowania biznesowe i społeczne. 

Rok 2013 został ogłoszony Międzynarodowym Rokiem Statystyki 
(„International Year of Statistics 2013”, por. www.statistics2013.org). Było to 
ogólnoświatowe przedsięwzięcie mające na celu podkreślenie znaczenia i roli 
statystyki we współczesnym świecie, w jego wszystkich wymiarach. Za główny cel 
Międzynarodowego Roku Statystyki postawiono popularyzację statystyki wśród 
różnych grup społecznych, poprzez:

Przedmowa
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•	 zwiększenie świadomości roli statystyki w życiu społeczeństw,
•	 propagowanie statystyki jako zawodu, szczególnie wśród młodych ludzi;
•	 promowanie kreatywności i rozwoju z wykorzystaniem statystyki oraz teorii 

prawdopodobieństwa.

Inicjatorem obchodów były następujące instytucje: Międzynarodowy Instytut 
Statystyczny, Międzynarodowe Towarzystwo Biometryczne, Instytut 
Statystyki Matematycznej, Amerykańskie Towarzystwo Statystyczne oraz 

Królewskie Towarzystwo Statystyczne Wielkiej Brytanii.
W obchody na całym świecie zaangażowały się setki instytucji w tym: większość 
krajowych i międzynarodowych towarzystw statystycznych, urzędów statystycznych, 
instytutów naukowych, szkół i uniwersytetów, instytucji rządowych, a także 
instytucji prywatnych z obszaru IT i biznesu. 

Była to globalna inicjatywa – wspierana przez około 2000 organizacji na świecie.

W roku 2013 r. przypadały jubileusze wydania słynnych dzieł uważanych za 
fundamentalne dla rachunku prawdopodobieństwa, będącego podstawą statystyki. 
Publikacje te to prace autorów:

Bernoulii Jacob, Ars Conjectandi – praca opublikowana w 1713 r.,
Bayes Thomas, Essey Towards Solving a Problem in the Doctrine of Chances – praca 
opublikowana w 1763 r., 
Kołgomorov Andrey, Nikolaevich, Grundbergiffe der Wahrscheinkichkeitsrechung 
– praca opublikowana w 1933 r.

Przygotowaniem publikacji Statystyka – zastosowania biznesowe i społeczne 
wpisujemy się w ogólnoświatową inicjatywę i dołączamy jako środowisko  akademickie 
i naukowe do społeczności międzynarodowej. Autorami publikowanych tekstów 
są pracownicy naukowi z ośrodków akademickich: Gdańska, Łodzi, Poznania  
i Warszawy.

Ewa	Frątczak,	Alfreda	Kamińska
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Jan Kordos

Rola myślenia statystycznego  

w zarządzaniu jakością

Wstęp

Przed statystyką jako nauką, a przede wszystkim jej służebną rolą wobec wszystkich 
działów nauki i zastosowań w różnych dziedzinach życia gospodarczego i społecznego, 
wyłoniły w ostatnich dwudziestu latach ubiegłego wieku i dalej się rozwijają nowe 
zjawiska i problemy. Chodzi tu o globalizację, konkurencję, nowoczesne techniki 
obliczeniowe, Internet, komputery i szeroką dostępność danych z różnych źródeł,  
o różnych rozmiarach. Obserwuje się także stały wzrost zapotrzebowania na różnego 
rodzaju informacje niezbędne do podejmowania decyzji na różnych poziomach 
zarządzania, odpowiednio przetworzonych i zanalizowanych przy wykorzystaniu 
metod statystycznych i nowoczesnych technik obliczeniowych. Zastosowanie 
nowoczesnych technik obliczeniowych prowadzi zwykle do wzrostu jakości 
przetwarzanych informacji, ale równocześnie można obserwować niewłaściwe 
wykorzystanie metod statystycznych zwykle przez przedstawicieli innych dyscyplin, co 
prowadzi do nieodpowiednich wniosków i decyzji. Wpływa to ujemnie na ogólną ocenę 
statystyki i obniża możliwości jej efektywnego wykorzystania w różnych dziedzinach. 
Rozważano te problemy na konferencjach międzynarodowych, zastanawiano się nad 
sposobem rozwiązania tego stanu rzeczy, aby zmienić występujące tendencje i podjąć 
odpowiednie działania.

Dlatego w roku 2013 zorganizowano Międzynarodowy Rok Statystyki jako 
światową akcję mająca na celu uczczenie i docenienie osiągnięć nauk statystycznych. 
Dzięki połączonym wysiłkom organizacji z całego świata, propagowano znaczenie 
statystyki wśród szeroko pojętej społeczności naukowej, użytkowników danych  
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w środowiskach finansowych i rządowych, dziennikarzy, decydentów, pracodawców, 
studentów i opinii publicznej. Najważniejsze cele tego przedsięwzięcia to:  
a) zwiększenie publicznej świadomości znaczenia i wpływu statystyki na wszystkie 
aspekty życia społecznego; b) wzmocnienie statystyki jako zawodu, zwłaszcza 
wśród ludzi młodych; c) promowanie kreatywności i rozwoju w naukach 
prawdopodobieństwa i statystyki. Podkreślano również znaczenie statystyki wśród 
społeczności naukowej, użytkowników danych statystycznych, mediów, decydentów, 
pracodawców, pracobiorców, studentów oraz ogółu społeczeństwa. 

Na całym świecie zorganizowano około dwóch tysięcy konferencji naukowych, 
seminariów i innych przedsięwzięć naukowych związanych z Międzynarodowym 
Rokiem Statystyki 2013. W Polsce zorganizowano kilkadziesiąt konferencji 
naukowych, z których wymienię tylko te, w których uczestniczyłem:

1. Statystyka—Wiedza—Rozwój – zorganizowana przez Główny Urząd 
Statystyczny, Polskie Towarzystwo Statystyczne, Urząd Statystyczny w Łodzi 
i Instytut Statystyki i Demografii Uniwersytetu Łódzkiego, w dniach 17 i 18 
października 2013 r. w Łodzi1.

2. Advanced Analytics and Data Science – zorganizowana przez Szkołę 
Główną Handlową w Warszawie, w dniu 5 listopada 2013 r.

3. Statystyka w służbie biznesu i nauk społecznych – zorganizowana 
przez Wyższą Szkołę Menedżerską w Warszawie pod patronatem naukowym 
Polskiego Towarzystwa Statystycznego, w dn. 25-26 listopada 2013 r.

Trudno już teraz ocenić, w jakim stopniu zostały osiągnięte cele Międzynarodowego 
Roku Statystyki, ale można stwierdzić, że podjęte działania powinny być dalej 
kontynuowane, aby statystyka zajęła należne jej miejsce w społeczeństwie. Nasuwa się 
jednak pytanie, dlaczego, pomimo efektywnego rozwoju myśli statystycznej i statystyki 
jako nauki w ciągu ostatnich trzech stuleci, prowadzonej ostatnio dydaktyki i prac 
badawczych z zakresu statystyki na wyższych uczelniach i ośrodkach badawczych, 
działalności urzędów statystycznych na całym świecie, statystyka nie cieszy się jeszcze 
dobrą opinią. Co należy zrobić, aby statystyka rzeczywiście spełniała służebną rolę 
wobec różnych dziedzin nauki i efektywnie służyła społeczeństwu?

Problemy te są dość złożone i wymagają dalej pogłębionych studiów i analiz 
zarówno teoretycznych jak i praktycznych. Wydaje mi się, że pewne podejścia do 
rozwiązania tego problemu daje filozofia myślenia statystycznego, która proponuje 

1 Źródło: http://www.stat.gov.pl/lodz/69_1181_PLK_HTML.htm (data dostępu 2014.10.01). 
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określone zasady i podejścia mogące stanowić klucz do sukcesu przy rozwiązywaniu 
określonych zagadnień i racjonalnym wykorzystaniu metod statystycznych. 
Rozwija się ona od lat osiemdziesiątych ubiegłego wieku, a w ostatnich latach 
widać intensywny jej rozwój w różnych badaniach naukowych i praktycznych 
zastosowaniach. Wydaje się, że stanowi ona pewnego rodzaju próbę wypełnienia 
luki, jaka powstała w ostatnich latach w okresie wspomnianych przemian, między 
informatykami i przedstawicielami innych dyscyplin, a statystykami w zakresie 
prowadzenia, analizy i wykorzystania informacji statystycznych.

W literaturze anglojęzycznej opublikowano na temat myślenia statystycznego wiele 
artykułów, zorganizowano znaczną liczbę konferencji naukowych, wydano kilka książek, 
naucza się tego podejścia na kilku uczelniach, a także próbuje się zastosować filozofię 
myślenia statystycznego, w formie globalnego zarządzania jakością (TQM2), w różnych 
instytucjach i zakładach pracy. W Internecie proponowane są specjalne szkolenia 
poświęcone myśleniu statystycznemu i jego wykorzystaniu w różnym zakresie3. 

W Polsce dotychczas na temat myślenia statystycznego ukazało się niewiele 
artykułów4 i jedna książka (Ostasiewicz 2012), jednakże idea myślenia statystycznego 
wykorzystywana jest dość szeroko w formie TQM w zarządzaniu jakością.  
W Google można znaleźć specjalną stronę poświęconą TQM5. Wychodzi specjalne 
czasopismo pt. „Zarządzanie Jakością”, prowadzone są na ten temat konferencje  
i seminaria6, konwersatoria7, opublikowano na ten temat kilka książek i monografii8. 

Celem tego opracowania jest przedstawienie podstawowych zasad myślenia 
statystycznego na tle ogólnego rozwoju statystyki jako nauki, jego związków  
z metodami statystycznymi, a szczególnie w zarządzaniu jakością, które doprowadziły 
do powstania globalnego zarządzania jakością (TQM). 

Rozpocznę od ogólnego przedstawienia rozwoju podstawowych kierunków myśli 
statystycznej jako nauki oraz prób jej wykorzystania w praktycznych zastosowaniach.

2 Total Quality Management. 

3 Zob. np.: http://www.statoo.com/en/statistical.thinking/ (data dostępu 2014.10.01).

4 Zob: J. Kordos (2001a, 2001b).

5 Źródło: https://www.google.pl/#q=TQm (data dostępu 2014.10.01).

6 Źródło: http://www.grupatrop.pl/index.php/konferencja-tropem-jakosci (data dostępu 2014.10.01).

7 Źródło: http://www.moznainaczej.com.pl/konwersatorium/97-najblizsze (data dostępu 2014.10.01).

8 Zob.: Hamrol (1995), Blikle (2013).
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1.	Ogólny	rozwój	myśli	statystycznej

Skoncentruję się tutaj na rozwoju myśli statystycznej w ciągu ostatnich trzech stuleci, 
tj. od opublikowania w 1713 r. pracy Jakuba Bernoulliego w Ars Conjectandi9 oraz 
wydaniu w 1763 r. pracy Thomasa Bayesa10, które stanowią niewątpliwie podstawę 
rozwoju myśli statystycznej i prób zastosowania metod statystycznych w praktyce. 
Szczególne znaczenie tych prac podkreślono w czasie obchodów w 2013 roku 
Międzynarodowego Roku Statystyki11, w którym wyszczególniono właśnie 300-lecie 
opublikowania pracy Bernoulliego oraz 250-tą rocznicę wydania pracy Bayesa. Wpływ 
twierdzenia Jakuba Bernoulliego na rozwój współczesnych badań reprezentacyjnych 
przeanalizowałem ostatnio na łamach „Wiadomości Statystycznych” (Kordos, 2014).

Jak już zaznaczyłem, właśnie filozofia myślenia statystycznego głosi fundamentalne 
zasady, których przestrzeganie daje pewnego rodzaju klucz do sukcesu  
w praktycznych zastosowaniach. Ogólny rozwój myśli statystycznej, którego 
podstawę stanowią wymienione prace Bernoulliego i Bayesa, a także prace Jerzego 
Neymana12, światowej sławy statystyka polskiego pochodzenia, doprowadziły do 
ukształtowania się w statystyce jako nauce dwóch paradygmatów13: 

1. bayesizmu oraz 
2.	 podejścia	częstościowego	(klasycznego).
Warto zapoznać się ogólnie z istotą tych paradygmatów, szczególnie z punktu 
widzenia ich praktycznych zastosowań, a także z pewnymi różnicami miedzy nimi, 
gdyż stanowią one podstawę wykorzystania metod statystycznych w praktyce. 

1.1. Podejście Bayesowskie

Bayesizm przyjął twierdzenie Bayesa14, które stało się podstawą nowego podejścia 
do wielu zagadnień z zakresu statystyki i teorii podejmowania decyzji. Było i jest 
propozycją racjonalnego przetwarzania informacji w obliczu nowych faktów  

9 Źródło: http://books.google.pl/books?id=-xgwSAjTh34C&pg=PR9&lpg=PR9&ots=8v1Wj_bd_1&dq=jak
ob+bernoulli+law+of+large+numbers (data dostępu 2014.10.01).

10 Bayes, T. (1763), An essay towards..…  

11 Źródło: http://search.webssearches.com/search/web?fcoid=417&q=2013%20International%20Year%20
of%20Statistics%20%E2%80%93%20IYStat (data dostępu 2014.10.01).

12 Zob.: J. Neyman (1933, 1934, 1937).

13 Paradygmat: ogólnie uznane osiągnięcie naukowe (teoria naukowa), które w pewnym okresie dostarcza 
modelowych rozwiązań w danej dziedzinie nauki.

14 Źródło: https://www.google.pl/#q=twierdzenie+Bayesa (data dostępu 2014.10.01).
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i nowych obserwacji czynionych każdego dnia. Pozwala uniknąć typowych błędów 
poznawczych w przetwarzaniu informacji na temat zdarzeń i sytuacji o charakterze 
losowym. Thomas Bayes był także prekursorem nowej, różnej od klasycznej, 
częstościowej, interpretacji prawdopodobieństwa15. Prawdopodobieństwo miało 
wyrażać stopień przekonania danej osoby o prawdziwości danego zdarzenia, a więc 
miało wynikać z całości posiadanej przez tę osobę wiedzy i doświadczenia. Pierwszy 
J. Bernoulli we wspomnianej pracy pt. Ars Conjectandi z 1713 r. wprowadził pojęcie 
prawdopodobieństwa i pisał o nim jako o stopniu zaufania do realizacji danego 
zdarzenia na podstawie posiadanej wiedzy w ogólnych okolicznościach tego 
zdarzenia. Prace Bernoulliego i Bayesa stanowiły podstawę dalszego rozwoju myśli 
statystycznej następnych pokoleń (Szreder 2010, 2013). 

Podejście Bayesa zaczęło rozwijać się w XIX wieku przyjmując za podstawę 
wspomnianą pracę Bayesa, a więc prawdopodobieństwa warunkowe, ale istotnie 
przyczynili się do dalszego rozwoju tego kierunku matematycy i statystycy,  
z których wybitną rolę odegrał francuski naukowiec S. P. Laplace16. Rozwinął ideę 
Bernoulliego i Bayesa oraz przedstawił zasady odwrotnego prawdopodobieństwa 
(Anscombe 1961; Cornfield 1969; Dale 1999; Fisher 1930; Stigler 1982, 1986). 
Faktycznie Laplace po raz pierwszy zaprezentował ideę wnioskowania statystycznego. 
Opublikował plan badania częściowego, w którym określił wielkość próby potrzebnej 
do osiągnięcia pożądanej dokładności w ocenie wyniku. Plan opierał się na 
zasadzie Laplace’a odwrotnych prawdopodobieństw i wyprowadzeniu centralnego 
twierdzenia granicznego17. Został on opublikowany w 1774 r., który jest jednym z 
rewolucyjnych dokumentów w historii wnioskowania statystycznego (Kuusela 2011). 
Model wnioskowania Laplace’a opierał się na próbach Bernoulliego i rozkładzie 
dwumianowym. Zakładał on, że populacja ciągle się zmienia. Został przedstawiony 
przy założeniu rozkładów a priori dla parametrów. Model wnioskowania Laplace’a 
zdominował myśl statystyczną przez cały XIX wiek. Dalszy jego rozwój był ograniczony 
głównie trudnościami obliczeniowymi, a po wprowadzeniu nowoczesnej techniki 
obliczeniowej w latach dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku, nastąpił jego rozkwit18. 

Powszechne było i jest dążenie do wykorzystania w ocenie prawdopodobieństwa 

15 Źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Prawdopodobie%C5%84stwo (data dostępu 2014.10.01).

16 S.P. Laplace (1774). Memoire sur la Probabilite...

17 Źródło: https://www.google.pl/#q=Centralne+twierdzenie+graniczne (data dostępu 2014.10.01).

18 Źródło: http://el.us.edu.pl/ekonofizyka/index.php/Statystyka_w_uj%C4%99ciu_Bayesowskim (data 
dostępu 2014.10.01).
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całej wiedzy o zdarzeniu, nie tylko z obserwowanej częstości względnej realizacji 
tego zdarzenia w niezmienionych okolicznościach (jak w interpretacji częstościowej). 
W ten sposób, w wyniku badań m.in. T. Bayesa, L.J. Savage’a, B. de Finettiego 
sformułowana została interpretacja personalistyczna prawdopodobieństwa, zwana 
inaczej subiektywną. Przez subiektywne prawdopodobieństwo tego, że jakiś sąd 
na temat zdarzenia A jest prawdziwy, rozumie się stopień pewności lub przekonania 
danej osoby o prawdziwości tego sądu. Zgodnie z tą interpretacją prawdopodobieństwo 
na temat zdarzenia A jest przypisane do danej osoby i może być różne dla różnych 
osób (ekspertów) w zależności od ich stanu wiedzy, doświadczenia, a nawet intuicji. 
W przypadku zdarzeń jednostkowych lub rzadko powtarzalnych jest to najczęściej 
stosowana interpretacja prawdopodobieństwa. Przede wszystkim jednak jej 
popularność wiąże się z rosnącymi współcześnie zasobami informacji o rozmaitych 
zdarzeniach, różnych populacjach, będących przedmiotem zainteresowania 
statystyków. Powstałe nowe możliwości gromadzenia, przetwarzania i przesyłania 
ogromnych zbiorów danych zwracają uwagę na fakt, że coraz rzadziej badacz 
znajduje się w sytuacji zupełnego braku wiedzy o badanej populacji. Najczęściej 
wiedzę taką, mimo że cząstkową i niedoskonałą posiada lub może posiąść. A więc 
problemem nie jest to, czy ją wykorzystać, lecz jak ją wykorzystać. Jest to kluczowa 
sprawa dla zrozumienia zarówno coraz śmielszego odwoływania się statystyków do 
personalistycznej interpretacji prawdopodobieństwa, jak i coraz większej popularności 
prób nielosowych w badaniach niewyczerpujących. Jak słusznie stwierdza  
M. Szreder (2010), ostatecznym bowiem celem wnioskowania statystycznego nie 
jest osiągnięcie doskonałości w próbkowaniu, lecz jak najlepsze poznanie 
badanej populacji. Badacz ingeruje coraz silniej, gdyż posiada coraz bogatszą wiedzę  
o populacji, użyteczną wiedzę, którą pragnie włączyć do próbkowania w celu poprawy 
jakości wnioskowania. Wiedzę tę ma prawo ująć także w formie probabilistycznej, 
stosując personalistyczną interpretację prawdopodobieństwa. 

Główne idee Bernoulliego, Bayesa i Laplace’a rozwijało następnie wielu matematyków 
i statystyków, a szczególną rolę odegrali: B. de Finetti (1951), D. V. Jeffreys (1931, 
1933, 1934), L. J. Savage (1951, 1954, 1962), D.V. Lindley (1953, 1958, 2004),  
S. M. Stigler (1982, 1983, 1986) i A. Zellner (1971). 

Ogólnie można powiedzieć, że Bayesizm patrzy na świat probabilistycznie. 
Wszystkie przyszłe zdarzenia traktuje, jako zmienne losowe, mające określone 
rozkłady i parametry. Na podstawie realizacji tych zdarzeń w różnych okresach, 
określa ich postać i wykorzystuje w analizach, uwzględniając wszystkie dostępne 
informacje, potrzebne do rozwiązania danego zagadnienia. Uważa, że dane 
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obserwowane w badaniach są ustalone, natomiast parametry populacji są 
nieznane lub niepoznawalne, ale opisane probabilistycznie, tzn. są zmiennymi 
losowymi. Przy rozwiązaniu zagadnień buduje modele, w których wykorzystuje 
wszystkie dostępne informacje, nawet subiektywne. Można wyróżnić trzy 
następujące kroki w modelowaniu bayesowskim: 1) określenie prawdopodobieństw 
modelu dla nieznanych wartości parametrów, które zawierają pewne informacje 
a priori o parametrach, jeśli tylko są dostępne; 2) uaktualnienie wiedzy  
o nieznanych parametrach przez podanie prawdopodobieństw warunkowych 
modelu obserwowanych danych; 3) ocenie zgodności modelu z danymi  
i wrażliwość wniosków w stosunku do przyjętych założeń. Dane a priori pochodzą 
zwykle: a) z poprzednich badań lub publikowanych prac, b) z intuicji badacza, 
c) od merytorycznych ekspertów, d) wygodnych założeń lub e) z innych źródeł. 
Budowane modele wymagają zwykle skomplikowanych obliczeń, dlatego od lat 
dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku, po wprowadzeniu nowoczesnej techniki 
obliczeniowej, obserwuje się znaczny rozkwit podejścia bayesowskiego.

Jak już wspomniano, prawdopodobieństwa aprioryczne modelu czy hipotezy 
są ważnym elementem wnioskowania bayesowskiego. Prawdopodobieństwo  
a priori odgrywa dużą rolę w zarządzaniu (podejmowanie decyzji w warunkach 
niepewności, zarządzanie jakością). Często podejście bayesowskie bywa krytykowane  
z powodu stosowania założeń apriorycznych. Podnoszone argumenty dotyczą 
zwykle subiektywności prawdopodobieństw apriorycznych, a teoria – tzn. nauka 
szczegółowa, w ramach której stosujemy statystykę – nie precyzuje postaci rozkładu 
apriorycznego, a różne założenia a priori prowadzą do różnych wyników a posteriori 
czyli do różnych wniosków. Krytycyzm ten nie jest tak mocno uzasadniony, jak 
mogłoby się wydawać. Prawdopodobieństwa aprioryczne mają na celu uchwycenie 
stanu wiedzy o testowanej hipotezie czy modelu. W końcu niewysuwane są hipotezy 
ani nie budowane modele „na oślep”, bezmyślnie czy automatycznie, lecz bazują 
zwykle na konkretnej wiedzy i przemyśleniach, co składa się na element aprioryczny 
poznania. Na przykład w problemie estymacji parametrów, wszelkie wcześniejsze 
próby, badania czy eksperymenty – wszelkie wcześniejsze doświadczenie – 
powinny znaleźć odbicie w postaci rozkładu prawdopodobieństwa a priori.  
W szczególności fakt, że pewne fizyczne wielkości jak masa, gęstość, objętość, energia 
itd. są nieujemne musi być należycie uwzględniony. Wnioskowanie bayesowskie 
nie jest „czarną skrzynką”. Poza tym potrzeba specyfikacji założeń apriorycznych 
wymusza ich wysłowienie explicite. Jest to ze wszech miar pożądana cecha. I tak w 
konkretnych problemach badacz przyjmuje pewne założenia wstępne (czyli de facto 
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aprioryczne) i najczęściej nie są one jawnie wypowiadane – procedura bayesowska 
wymusza niejako ich ujawnienie. To, że różny wstępny stan wiedzy (różne 
prawdopodobieństwa aprioryczne) prowadzą do różnych konkluzji, nie powinno być 
zaskoczeniem. Przyjęcie określonej postaci rozkładu apriorycznego leży po stronie 
badacza prowadzącego analizę statystyczną (Box & Tiao 1973; Cornfield 1969; Efron 
2004; Lee 1989; Robbins 1964; Savage 1962; Szreder 2010, 2013; Zellner 1971). 

Nie jest celem tego opracowania przedstawienie podstawowych metod paradygmatu 
bayesowskiego w badaniach i analizach statystycznych, a chodzi głównie  
o podkreślenie praktycznych zastosowań tego podejścia. Rozważając zastosowania 
podejścia bayesowskiego, warto tu jednak także wspomnieć o markowowskich 
metodach Monte Carlo, znanych pod skróconą angielską nazwą MCMC (Markov 
Chain Monte Carlo), które są od ponad 25 lat szeroko wykorzystywanym narzędziem 
obliczeniowym w statystyce. Algorytmy MCMC19 zrewolucjonizowały statystykę 
bayesowską. Stworzyły możliwość obliczania rozkładów a posteriori w sytuacji, gdy 
dokładne, analityczne wyrażenia są niedostępne. W ten sposób statystycy uwolnili się 
od konieczności używania nadmiernie uproszczonych modeli. Budują modele coraz 
bardziej realistyczne, zwykle o strukturze hierarchicznej. Zastosowanie tego podejścia 
na szerszą skalę umożliwiło wykorzystanie nowoczesnej techniki obliczeniowej.

Warto tu podać jeszcze przykład wykorzystania podejścia bayesowskiego  
w statystyce małych obszarów20, który jest dość ważny w dziedzinie badań 
reprezentacyjnych, czyli w statystyce publicznej. W Polsce zajmujemy się tymi 
problemami od ponad dwudziestu lat, prowadzimy prace badawcze i aplikacyjne 
oraz uczestniczymy aktywnie w międzynarodowych konferencjach i projektach 
z tego zakresu21. Wyobraźmy sobie, że w celu zbadania kondycji gospodarstw 
domowych w Polsce, losuje się próbkę, która liczy, na przykład, 7000 gospodarstw  
z całego kraju. Na podstawie tej losowej próbki można dość wiarygodnie estymować 
pewne parametry opisujące populację gospodarstw domowych w kraju. Czy jednak 
można z rozsądną dokładnością oszacować, na przykład, spożycie określonego 
produktu w konkretnym powiecie? W Polsce mamy ponad 350 powiatów. Na 
jeden powiat przypada wtedy średnio 20 gospodarstw wybranych do próbki. Małe 
obszary to domeny, w których rozmiar próbki nie jest wystarczający, aby zastosować 

19 Źródło: https://www.google.pl/#q=Algorytmy+MCMC+  (data dostępu 2014.10.01).

20 Źródło: https://www.google.pl/#q=Statystyka+ma%C5%82ych+obszar%C3%B3w (data dostępu 
2014.10.01).

21 Bracha (1994), Dehnel (2010), Gołata (2004, 2012), Domański & Pruska (2001), Kordos (1991, 1997, 2005, 2006).
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,,zwykłe” estymatory (średnie z próbki). Podejście bayesowskie pozwala „pożyczać 
informację” z innych obszarów, a także z innych okresów czasu. Zakłada się, 
że z każdym małym obszarem związany jest nieznany parametr, który staramy 
się estymować. Obserwacje pochodzące z określonego obszaru mają rozkład 
prawdopodobieństwa zależny od odpowiadającego temu obszarowi parametru. 
Parametry, zgodnie z filozofią bayesowską, traktuje się jako zmienne losowe. To 
podejście znajduje coraz szersze zastosowanie w praktyce statystycznej.

Ogólnie można stwierdzić, że paradygmat bayesowski jest podejściem modelującym, 
wykorzystującym wszystkie dostępne informacje potrzebne do rozwiązania danego 
zagadnienia. Znajduje on coraz szersze zastosowania w różnych badaniach i analizach 
statystycznych. Sprzyja rozwojowi tego podejścia nowoczesna technika obliczeniowa, 
a także coraz szersze możliwości wykorzystania danych z innych źródeł.

Praktyka analiz bayesowskich została obszernie przedstawiona w wielu 
opracowaniach naukowych, dostępna jest także w Internecie w języku polskim22,  
z której korzystałem w tym opracowaniu, a tu wskażę jeszcze na monografię Frencha 
i Smitha (1997), w gdzie w dość rzetelny sposób została zaprezentowana zarówno 
teoria jak i praktyka analiz bayesowskich. Natomiast rozwój idei bayesizmu szeroko 
omówił w swojej w pracy Fienberg (2006)23. 

1.2. Podejście częstościowe (klasyczne)

Podejście częstościowe (klasyczne) zaczęło rozwijać się w drugiej i trzeciej 
dekadzie ubiegłego wieku, a w praktyce zostało zastosowane na szeroką skalę  
w latach 1950-1990. Nawiązuje ono do podejścia Bernoulliego przy formułowaniu 
prawdopodobieństwa, a także przy rozwinięciu wnioskowania statystycznego. 
Szczególny wpływ na powstanie tego podejścia w latach dwudziestych i trzydziestych 
ubiegłego wieku miał R.A. Fishera24 (1925, 1930, 1956). Zrewolucjonizował teorię 
statystyki i zainicjował teorię estymacji i wnioskowania (Kuusela, 2011). Poza tym 
wprowadził nowy model wnioskowania statystycznego, który jest nadal dominujący 
paradygmatem. Centralna idea jest oparta na pobieraniu próbek z tej samej 

22 Źródło: http://el.us.edu.pl/ekonofizyka/index.php/Statystyka_w_uj%C4%99ciu_Bayesowskim (data 
dostępu 2014.10.01).

23 Bogate linki do literatury o tematyce Bayesowskiej zawierają strony: (1) International Society for 
Bayesian Analysis. (2) MacKay D.J.C. (2003), Information Theory, Inference and Learning Algorithms, 
Cambridge University Press, (3) Neal R.M. (1993), Probabilistic inference using Markov Chain Monte Carlo 
methods, ftp://www.cs.toronto.edu/pub/radford/review.pdf (data dostępu 2014.10.01).

24 Źródło: http://searchsuggests.com/search/R.A.%20Fisher (data dostępu 2014.10.01).
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populacji i na założeniu, że parametry populacji są stałe. Jednakże zaproponowane 
przez Fishera (1930), przedziały fiducyjne (fiducial intervals) nie znalazły uznania. 
Fundamentalny wkład w rozwój tego paradygmatu wniósł Jerzy Neyman (1933, 
1934, 1937), wspomniany już światowej sławy statystyk polskiego pochodzenia. 
W swoim słynnym artykule (Neyman 1934)25, zmienił teoretyczne podstawy 
wnioskowania na podstawie badań częściowych, wprowadzając błędy losowe 
oparte na randomizacji rozkładu. Wprowadził „optymalną lokalizację próby” w 
losowaniu warstwowym, a także „przedziały ufności” (Neyman 1933, 1937)26. Użył 
on terminu „reprezentatywny” w nowym znaczeniu. Jerzy Neyman przyjął model 
Fishera wnioskowania i zastosował go do populacji skończonych z tą różnicą, że 
w modelu Neymana nie przyjmuje się żadnych założeń o rozkładach badanych 
zmiennych.

Profesor Neyman w znacznym stopniu przyczynił się do rozwoju badań 
reprezentacyjnych w Polsce po II wojnie światowej (Bracha 1996; Fisz 1950; Kordos 
2011, 2012; Zasępa 1958, 1972). W badaniach reprezentacyjnych stosowano 
głównie podejście częstościowe, prowadzono prace badawcze w tej dziedzinie, ale 
uwzględniano także podejście bayesowskie.

 Za twórców tego podejścia częstościowego uważa się, oprócz R.A. Fishera i Jerzego 
Neymana, także Karola Pearsona (1892, 1907), P. de Moivera, Egona Pearsona  
i A. Walda (1939, 1950). 

Podejście częstościowe zakłada, że parametry w populacji są stałe i niezmienne 
w realistycznych okolicznościach, a dane o tych parametrach można uzyskać 
z powtarzalnej, losowej próby, na podstawie której można estymować badane 
parametry i ocenić ich precyzję, tj. wielkość średniego błędu losowego, lub zbudować 
przedział ufności, pokrywający prawdziwą wartość parametru w populacji  
z określonym poziomem ufności. Pozwala też zweryfikować hipotezę odnośnie jej 
prawdziwości lub fałszu z określonym poziomem istotności.

 Interpretacja częstościowa oznacza, że prawdopodobieństwo zdarzenia definiowane 
jest jako granica częstości względnej zdarzeń elementarnych sprzyjających temu 
zdarzeniu, przy liczbie doświadczeń dążącej do nieskończoności27. W praktyce 

25 Neyman J. (1934), s. 558-606; https://www.google.pl/#q=Jerzy+Neyman (data dostępu 2014.10.01).

26 Źródło: https://www.google.pl/#q=przedzia%C5%82y+ufno%C5%9Bci (data dostępu 2014.10.01).

27 Zarówno definicja klasyczna jak i częstościowa prawdopodobieństwa były krytykowane, dopiero 
problem ten rozwiązał Kołmogorow (1933). 
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rozumieć je należy jako częstość względną odpowiadającą dużej liczbie doświadczeń 
wykonanych w identycznych warunkach.

Warto dodatkowo wyjaśnić, że w estymacji przedziałowej prawdopodobieństwo 
występuje explicite, jako poziom ufności (1–a), który interpretować należy jako 
częstość względną liczby przedziałów ufności pokrywających szacowany parametr 
populacji w wielokrotnie powtarzanych losowaniach prób, z których każda określa 
własne granice przedziału ufności. Przy weryfikacji hipotez statystycznych pojęcie 
prawdopodobieństwa występuje jako poziom istotności a – prawdopodobieństwo 
popełnienia błędu polegającego na odrzuceniu hipotezy, gdy w rzeczywistości jest 
ona prawdziwa. Zwykle jest to wielkość bardzo mała, wynosząca 0,05 lub mniej.

Ogólnie można powiedzieć, że podejście częstościowe jest paradygmatem 
oceniającym, dla którego powtarzalność zdarzeń jest podstawowa. Nie potrzebuje 
informacji a priori o badanym zagadnieniu. Podejście to szeroko było wykorzystywane 
w latach 1950-1990, ale także obecnie znajduje obszerne zastosowania. W Polsce 
podejście to było szeroko stosowane w badaniach reprezentacyjnych GUS po 
II wojnie światowej. Jednakże, gdy była taka potrzeba, stosowane było również 
podejście bayesowskie (Bracha 1996; Kordos 2012; Zasępa 1972).

Niektórzy pracownicy naukowi innych dziedzin wyrażają zdziwienie, że w statystyce 
nie ma jednolitej podstawy teoretycznej, a występują dwa różne podejścia. Nie ma 
to, moim zdaniem, większego znaczenia, gdyż w praktycznych zastosowaniach, 
w zależności od celu i możliwości, wykorzystuje się odpowiednie rozwiązania 
teoretyczne, i wybiera się metody najbardziej przydatne do rozwiązania danego 
problemu, uwzględniając posiadane środki i informacje dodatkowe. 

Statystycy praktycy, zajmujący się na bieżąco zastosowaniami metod statystycznych 
w różnych dziedzinach, zwykle nie mają problemu, jakie podejście zastosować 
w praktyce. Wykorzystują zarówno podejście bayesowskie jak i częstościowe, 
niejednokrotnie przy rozwiązaniu tego samego skomplikowanego zagadnienia. 
Powstaje problem, gdy metody statystyczne wykorzystywane są doraźnie, przy 
zastosowaniu nowoczesnej techniki obliczeniowej, standardowych programów, 
braku doświadczenia i podstaw teoretycznych. Ogólnie można stwierdzić, że 
powstaje wtedy luka między zastosowaniami nowoczesnej techniki obliczeniowej, 
a wymaganiami wynikłymi z myśli statystycznej jako nauki. W wypełnieniu tej 
luki próbuje pośredniczyć filozofia myślenia statystycznego.
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1. 3. Czy powstanie nowy paradygmat w statystyce?

Czy myślenie statystyczne stanie się nowym paradygmatem w statystyce, takie 
pytanie rozważane jest coraz częściej wśród statystyków. Nie można już teraz 
tego przewidzieć. Warto sie więc zastanowić, kiedy w danej nauce powstają nowe 
paradygmaty. Pewne sugestie na ten temat można znaleźć w pracach Kuhna (1970) 
i Barkera (1992). Wynika z nich, że sposób myślenia w nauce (paradygmat) trwa do 
czasu, gdy problemy dotyczące tego paradygmatu są rozwiązywane bez większych 
problemów. Gdy tak się nie dzieje, wtedy wyłania się potrzeba powstania nowego 
paradygmatu, który stwarza możliwość rozwiązania powstałych problemów. Wydaje 
się, że istniejące paradygmaty w statystyce, tj. bayesizm i podejście częstościowe, 
rozwiązują w wystarczającym stopniu powstałe problemy, przy wykorzystaniu 
nowoczesnej techniki obliczeniowej i nowych źródeł informacji. Występują jednak 
często poważne problemy właściwego wykorzystania dostępnych paradygmatów 
statystycznych, przy uwzględnieniu dostępnych środków obliczeniowych, różnych 
źródeł informacji, a także dogłębnego zrozumienia rozwiązywanych zagadnień.

2.	Myślenie	statystyczne

Dlaczego powstało myślenie statystyczne i dalej się rozwija, kto pierwszy użył tego 
terminu, w jakich okolicznościach, jaki był jego rozwój i zastosowania, a także jak 
je efektywnie wykorzystać w praktyce? Odpowiedź na takie pytania interesuje nie 
tylko statystyków, ale także przedstawicieli różnych dyscyplin.

W wielu publikacjach i opracowaniach można był do niedawna znaleźć stwierdzenie, 
iż W.H. Wells, słynny pisarz angielski, już ponad wiek temu przewidywał: 

Statystyczne myślenie stanie się pewnego dnia tak niezbędne dla świadomego 
obywatelstwa jak umiejętność czytania i pisania28.

Okazało się jednak, że to nie Wells, a S.S. Wilks użył pierwszy tego sformułowania. 
Sparafrazował wypowiedź Wellsa dotycząca jego książki wydanej w 1903 
roku29, ale stwierdzenie Wellsa nie dotyczyło myślenia statystycznego, a „metod 
matematycznych”. Wilks użył tego sformułowania 28 grudnia 1950 r. w wystąpieniu 
prezydenckim na zebraniu Amerykańskiego Towarzystwa Statystycznego30; ale 

28 „Statistical thinking will one day be as necessary for efficient citizenship as the ability to read and write.”

29 H. G. Wells (1903), Mankind in the making, Chapman & Hall It. London.

30 Zob.: S. S. Wilks (1951), Undergraduate...
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przewidywania Wilksa okazały się trafne. Jakie były korzenie powstania myślenia 
statystycznego i dalszy jego rozwój?

2.1. Etapy powstania myślenia statystycznego

Jak już wspomniałem, powstanie myślenia statystycznego jest w znacznym stopniu 
związane z przemianami, jakie rozpoczęły się w latach osiemdziesiątych ubiegłego 
wieku, a więc globalizacją, konkurencją, rozwojem nowoczesnej techniki obliczeniowej, 
dostępnością komputerów i różnych zbiorów danych przy wykorzystaniu Internetu, 
wzrostem zapotrzebowania na różnego rodzaju informacje niezbędne do podejmowania 
decyzji na różnych szczeblach zarządzania. Jednakże początki myślenia statystycznego 
można było obserwować już w latach dwudziestych i trzydziestych ubiegłego wieku. 
Chodzi tu o aspekty badania jakości przy wykorzystaniu odpowiednich metod 
statystycznych, dotyczące rozwoju planów badań eksperymentalnych, a także próby 
kontroli procesów produkcyjnych (Shewhart 1939). Szczególnie intensywnie rozwinęły 
się metody inspekcji i kontrola jakości w czasie II wojny światowej w USA, ale później 
działania w tym kierunku nie zostały szerzej rozwijane31.

W dekadach lat 1950-tych do wczesnych lat 1980-tych wyłoniło się wiele nowych 
problemów statystycznych wymagających rozwiązań. W tym okresie wiele 
organizacji przechodziło transformacje z inspekcji opartych na ogólnych systemach 
jakości na bardziej efektywne kontrole procesów i planów jakości. Skoncentrowano 
się wtedy na pracach badawczych, uzyskano znaczne postępy teoretyczne, które 
znalazły zastosowania praktyczne, zgodnie z oczekiwaniami społecznymi. Chodzi 
tu głównie o problemy związane z badaniami i rozwojem32, produkcją i innymi 
funkcjami włączając: a) efektywne i efektowne eksperymentowanie, b) empiryczne 
modelowanie, c) kontrola procesu i d) optymalizacja procesu. Należy tu także 
wymienić szerokie zastosowania badań reprezentacyjnych, wykorzystujących 
głównie podejścia częstościowe, a także metody regresji i korelacji, analizę 
wielowymiarową, analizę szeregów czasowych, analizę wzdłużną i przekrojową, 
wykorzystujących obydwa paradygmaty, a szczególnie różnorodność bayesowskich 
metod, włączając wspomniane już markowskie łańcuchy Monte Carlo oraz 
wprowadzenie rygorystycznych systemów doświadczeń klinicznych w medycynie.

Jednakże idea myślenia statystycznego rozwijała się w pracach W. Edwardsa 

31 Źródło: http://www.jmp.com/support/help/Shewhart_Control_Charts.shtml (data dostępu 2014.10.01).

32 Ang. termin: Research and Development (R&D).
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Deminga33, który w latach 1948-1950 pracował w Japonii. Pomagał 
Japończykom w przygotowywaniu spisu ludności, ale uczył również 
japońskich inżynierów metod statystycznej kontroli procesów produkcyjnych. 
W 1960 roku dostał nagrodę cesarza Japonii. W USA nie był uznawany, 
a dopiero po sukcesach w Japonii, słynnym wywiadzie dla telewizji NBC  
w 1980 r. zatytułowanym34 „Jeśli Japonia może, dlaczego my nie możemy?” (If Japan 
can... Why can’t we?) oraz po opublikowaniu w 1982 r. jego książki pt. Out of the crisis 
(wyjście z kryzysu), w której sformułował słynne dzisiaj 14 punktów35. W pracach 
Deminga (1950, 1982, 1987) przejawiała się istota myślenia statystycznego, chociaż 
nie użył tego terminu. Uważany jest obecnie za ojca globalnego zarządzania jakością, 
tj. TQM36. Jest to filozofia zarządzania, która poprzez odpowiednią strategię, procesy, 
kształcenie, motywację, zaangażowanie, narzędzia i środki prowadzi do sukcesu 
przedsiębiorstwa, który ma odniesienie do zadowolenia i pełnej satysfakcji klienta. 
Jest to rodzaj systemu zapewnienia jakości, w którym uczestniczą wszyscy pracownicy 
organizacji poprzez pracę zespołową i przy wiodącej roli kadry kierowniczej. 

W Polsce zainteresowaliśmy się jedną z prac Deminga (1950) nt. metody 
reprezentacyjnej już w połowie lat pięćdziesiątych ubiegłego wieku, gdyż ujmowała 
ona problematykę badań reprezentacyjnych w kompleksowy sposób, uwzględniając 
nie tylko aspekty wyboru próby i estymacji, ale także metody zbierania danych, 
szkolenia personelu prowadzącego badanie, opracowania wyników oraz ich 
wykorzystania (Kordos 2009).

Problematykę myślenia statystycznego rozwijało wielu statystyków, o których 
wspomnę ogólnie dalej, a wymienię tu szczególnie Roberta Snee (1986, 1990, 1991, 
1998), którego wiele pomysłów i propozycji zostało przyjętych w dalszych pracach 
badawczych i aplikacyjnych. Pierwsza definicja myślenia statystycznego podana 
niżej, wykorzystuje jego podejście.

2.2. Definicja myślenia statystycznego

Oficjalna definicja myślenia statystycznego została opublikowana po raz pierwszy  
w 1996 roku przez Amerykańskie Towarzystwo Jakości (ASQ (American Society for 
Quality 1996) następującej treści:

33 Źródło: https://www.google.pl/#q=Deming (data dostępu 2014.10.01).

34 Źródło: http://en.wikipedia.org/wiki/If_Japan_Can..._Why_Can%27t_We%3F (data dostępu 2014.10.01).

35 Źródło: http://www.centrum.jakosci.pl/zasady-jakosci,zasady-deminga.html (data dostępu 2014.10.01).

36 Źródło: http://tqm.blox.pl/html (data dostępu 2014.10.01).
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Myślenie statystyczne jest filozofią uczenia się i działania opartą na 
następujących fundamentalnych zasadach:
1. Cała praca odbywa się w systemie procesów współzależnych,
2. Zmienność, występuje we wszystkich procesach,
3. Zrozumienie zmienności i redukcja niepewności są kluczem do sukcesu.
Wszystkie trzy zasady działają razem, aby stworzyć moc myślenia statystycznego.

Definicja ta wskazuje na kilka kluczowych elementów: a) pojęcie procesu i jego 
współzależność, b) zrozumienie zmienności procesów, c) redukcja niepewności 
przy wykorzystaniu odpowiednich narzędzi statystycznych, oraz d) systematyczne 
podejście do usprawnienia procesu. 

Jest to podejście systemowe, a procesy wchodzące w skład systemu są łańcuchem działań, 
zmieniających nakłady (wejścia) na wyniki (wyjścia). Podkreśla ona, że zmienność 
procesów powoduje niepewność, a kluczem do sukcesu jest zrozumienie zmienności  
i redukcja niepewności. Podstawową rolę odgrywają tu odpowiednie metody 
statystyczne. Elementy te uwzględniono w aktualnej definicji myślenia statystycznego.

Myślenie statystyczne jest filozofią – pewnym nastawieniem do rozwiązywanego 
problemu. Jest to ogólne podejście do poprawy jakości i dlatego jest szerzej 
stosowane niż metody statystyczne. Jest to sposób myślenia, zachowania się, 
pracy, podejmowania działań i interakcji z innymi. Aktualna definicja myślenia 
statystycznego uwzględnia wymienione elementy.

Aktualna definicja myślenia statystycznego37

Myślenie statystyczne jest filozofią uczenia się i działania opartą na 
następujących fundamentalnych zasadach:
1) Cała praca odbywa się w systemie procesów współzależnych – proces będący 

łańcuchem działań, które zmieniają nakłady na wyniki;
2) Zmienność, która prowadzi do niepewności, występuje we wszystkich procesach,
3) Zrozumienie zmienności i redukcja niepewności są kluczem do sukcesu.
Wszystkie trzy zasady działają razem, aby stworzyć moc myślenia statystycznego. 

37 „Statistical thinking is the philosophy of learning and action based on the following fundamental 
principles: 
all work occurs in a system of interconnected processes – a process being a chain of activities that turns 
inputs into outputs;
variation, which gives rise to uncertainty, exists in all processes; and
understanding and reducing variation are keys to success. 
All three principles work together to create the power of statistical thinking.”
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Jaka więc występuje relacja miedzy myśleniem statystycznym a metodami 
statystycznymi? Ze względu na syntetyczny charakter tego opracowania, zostaną 
tu uwzględnione tylko podstawowe elementy wskazujące na istotę zagadnienia,  
z powołaniem na prace źródłowe.

2.3. Myślenie statystyczne a metody statystyczne

Powstaje pytanie, jaka jest, więc różnica między myśleniem statystycznym  
a metodami statystycznymi? Wymienimy tu cztery podstawowe elementy związane 
z zastosowaniami (Hoerl, Snee 2012, Snee 1990, 1998):

a) Myślenie statystyczne ma zastosowanie uniwersalne, ukierunkowane na 
podnoszenie jakości, podczas gdy metody statystyczne są nastawione na 
rozwiązanie konkretnego zagadnienia.

b) Ogólne podejście myślenia statystycznego jest konceptualne, a metod 
statystycznych – techniczne, zastosowane do rozwiązania rozważanego problemu.

c) Podstawowym wymaganiem myślenia statystycznego jest wiedza, ciągłe 
uczenie się, a metody statystyczne dostarczają danych do przeprowadzania 
analiz i podejmowania decyzji. 

d) Logiczną kolejnością myślenia statystycznego jest naprowadzenie na 
rozwiązanie zagadnienia, metody statystyczne dostarczają głównie 
wzmocnienia.

2.4. Wykorzystanie myślenia statystycznego

Powstaje pytanie, gdzie i w jakich warunkach można wykorzystać myślenie 
statystyczne. Ogólnie można stwierdzić, że myślenie statystyczne może być 
wykorzystane w każdej działalności, niezależnie od stopnia odpowiedzialności 
na różnych stanowiskach pracy. Może być wykorzystane zarówno w zakładach 
produkcyjnych jak i usługowych. Może mieć zastosowanie:

a) strategiczne – dla kierownictwa przedsiębiorstwa lub innej jednostki przy 
określaniu misji jednostki i jej dalszego rozwoju;

b) zarządzające – dla menedżerów przy zarządzaniu procesami;
c) operacyjne – dla pracowników niższego szczebla, wykonujących zalecenia, 

monitorowania, itd.
 Myślenie statystyczne może być więc zastosowane zarówno do projekcji przyszłości, 
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operacji biznesowych jak i metod zarządzania38. Wdrożenie doktryny jakości nie 
jest intelektualnie trudne, ale wymaga przełamania wielu stereotypów myślowych.

W literaturze anglojęzycznej ukazało się wiele artykułów nt. myślenia statystycznego, 
które tu zostały wykorzystane w niewielkim stopniu. Wymienię tu tylko pozycje 
monograficzne, które dotyczyły konkretnych zagadnień. Monografie z myślenia 
statystycznego zostały poświecone:

1) menedżerom (Hildebrad & Ott 2012, John i wsp. 2001); 
2) zagadnieniom biznesu (Hoerl & Snee 2002, 2012);
3) problematyce epidemiologii (Yu-Kang Tu 2012); 
4) problematyce sportowej (Abert & Koning 2007); 
5) w badaniu leków (Kay 2010);
6) pułapek wątpliwości (Cambell 2004);
7) rozwojowi i historycznym aspektom (Graham 2006; Porter 1986).

3.	Myślenie	statystyczne	a	TQM

Jak już zaznaczyłem, w Polsce niewiele uwagi poświecono myśleniu statystycznemu, ale 
z powodzeniem rozwija się filozofia TQM, czyli zarządzanie przez jakość. Prowadzone 
są na ten temat wykłady na uczelniach, studia podyplomowe, prace badawcze,  
a w Internecie można znaleźć wiele stron poświeconych temu zagadnieniu39. Szczególną 
uwagę zwróciłem na książkę prof. A. J. Bliklego (2014), która w rzetelny sposób 
wprowadza w filozofię TQM, w podstawowe problemy związane z zastosowaniem tej 
koncepcji w praktyce40, a także propaguje to podejście w Internecie41. 

Problem podejścia systemowego42 został dostrzeżony zarówno w systemach zarządzania 
jakością, jak i w systemach zarządzania środowiskowego. Znajomość teorii systemu 
jest niezbędna do prawidłowego wdrażania, utrzymania i doskonalenia jakości. 
Poprzez identyfikację zależności, jakie występują pomiędzy procesami i elementami 
tworzącymi systemy jakości, można zredukować liczbę czynności, które nie tworzą 
wartości dodanych, a przez to znacznie zmniejszyć koszty jakości. Stąd konieczność 

38 Źródło: http://management.curiouscat.net/tags/104-lean-management (data dostępu 2014.10.01).

39 Żródło: http://searchsuggests.com/search/TQM (data dostępu 2014.10.01).

40 Żródło: http://searchsuggests.com/search/Doktryna%20jakosci (data dostępu 2014.10.01).

41 Żródło: http://searchsuggests.com/search/Wprowadzenie%20do%20TQM (data dostępu 2014.10.01).

42 Żródło: https://www.google.pl/#q=zarz%C4%85dzanie+systemowe (data dostępu 2014.10.01).
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rozumienia mechanizmów rządzących poszczególnymi systemami i podsystemami. 
Już prekursorzy jakości (szczególnie Deming) zauważyli, że procesy nie przebiegają  
w jakieś technologicznej próżni, a wpływ na ich przebieg ma wiele czynników.

Integralną częścią podejścia TQM jest zastosowanie pewnych statystycznych metod 
i narzędzi. Myślenie statystyczne w kontekście TQM, może być zdefiniowane, jako 
proces myślowy, który koncentruje sie na sposobach zarządzania, a tym samym na 
zmniejszeniu zmienności. Obejmuje ono uznanie, że dane są z natury zmienne oraz że 
identyfikacja, pomiar, kontrola i redukcja zmienności dostarcza możliwości ulepszenia 
jakości. Metody statystyczne mogą dostarczyć środka korzystania z tych możliwości. 

Dzisiejsze postępy w informatyce umożliwiają wykorzystanie wielu narzędzi i metod 
statystycznych w rozwiązywaniu różnych problemów biznesowych. Podsumowując, 
jakość jest trudna do jednoznacznego zdefiniowania, ponieważ jest określana przez 
szereg elementów, takich jak cechy samego produktu lub usługi, konsumenta, 
wymagania czy też przez cenę. Stąd pojawia się potrzeba zarządzania jakością, 
realizowaną np. poprzez koncepcję TQM czy systemy serii ISO 900043.

Większość z tych decyzji podejmuje się na podstawie informacji zebranych na giełdzie, 
ze środowiska ekonomicznego i finansowego, sytuacji na rynku pracy, konkurencji  
i innych odpowiednich czynników. Statystyka jest narzędziem, które dostarcza 
takich informacji w postaci danych przeanalizowanych i interpretowanych. Tak więc, 
statystyka odgrywa istotną rolę w podejmowaniu decyzji w tętniącym życiem biznesie. 

Podejście systemowe i procesowe zostało dość szeroko przedstawione w pracy  
J. Bieleckiego, zamieszczonej po moim opracowaniu44. Pomijam tu więc przedstawienie 
tego podejścia, ograniczając się do podstawowych pojęć tam przedstawionych. 
Przez proces należy rozumieć czynność lub zbiór czynności sekwencyjnych,  
jak i równoległych, które przetwarzają wkłady (wejścia) na efekty (wyjścia) zgodnie 
z wymaganiami odbiorcy, przy użyciu odpowiednich zasobów. Procesy funkcjonują 
angażując odpowiednie zasoby, takie jak praca żywa o określonych kompetencjach, 
majątek trwały, systemy informatyczne i komunikacyjne, środki finansowe. 
Przedstawia ono zastosowanie wybranych metod statystycznych w usprawnianiu 
zarządzania procesami biznesowymi. Omówiono tam praktyczne aspekty stosowania 
wybranych metod statystycznych, jak i technik zbierania danych do analizy  
i usprawniania wydolności procesu, która ma kluczowe znaczenie z punktu widzenia 
otoczenia rynkowego firmy. Jak słusznie podkreśla autor, podstawowym warunkiem 

43 Żródło: http://searchsuggests.com/search/systemy%20serii%20S9000 (data dostępu 2014.10.01).

44 Bielecki, s. 33-67.
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skutecznego wykorzystania metod statystycznych jest zapewnienie sprawnego dopływu 
danych o pożądanej jakości. W praktyce związane jest to ze stworzeniem skutecznego 
systemu mierzenia integrującego różne metody pozyskiwania danych, takie jak np. jak 
komputerowy pomiar czasu wykonywania czynności w całym procesie, migawkowe 
pomiary pracochłonności, próbkowe pomiary na wyjściu procesu (kontrola jakości), 
próbkowe badania satysfakcji klientów oraz dane z ewidencji bieżącej.

W filozofii TQM dokładnie są przedstawione zasady myślenia statystycznego  
w jakości zarządzania, a szczególna uwagę chciałbym zwrócić na skupieniu się na 
ciągłym doskonaleniu. Ciągłe doskonalenie wymaga, aby firma stale starała się być 
lepsza przez uczenie się rozwiązania problemu. Ponieważ nigdy nie możemy osiągnąć 
doskonałości, musimy stale obserwować nasze zachowanie i mierzyć postępy. 

4.	Wykorzystanie	modeli	statystycznych

Warto się zastanowić, w jakim stopniu modele statystyczne mogą być użyteczne 
w zastosowaniach praktycznych. Nawiążę tu do słynnego stwierdzenia Boxa, iż 
„wszystkie modele są złe, ale niektóre są użyteczne” („All models are wrong, but 
some are useful”)45. Stwierdzenie to jest często cytowane na różnych konferencjach 
i seminariach, co wywołuje różne reakcje, a także w Internecie można na ten temat 
znaleźć różne opinie46.

Wszystkie modele opisują proces w ten sposób, w jaki ludzie są przystosowani do 
myślenia statystycznego i do przyjętej praktyki statystycznej. To, czego można się 
nauczyć z porównywania tych modeli, to, że konstrukcja tych modeli powinna by 
klarowna, dlaczego je konstruujemy, jego cel i użyteczność. Powinniśmy się zapytać, 
czy będzie on służył do dyskusji, do udoskonalenia nauczania lub w biznesie, 
jeśli jest taka potrzeba, czy pomoże nam i innym ludziom myśleć produktywnie 
oraz co chcemy przekazać innym ludziom. Powinniśmy spojrzeć na typy modeli 
konstruowanych w edukacji i statystyce i zobaczyć czy możemy ulepszyć niektóre 
elementy w naszych badanych dziedzinach. Teorie, na których opierają się te modele 
powinny być rozważane w celu określenia podobieństw i różnic między aspektami 
edukacyjnymi i statystycznymi. Należy również spojrzeć na myślenie statystyczne 
jako sposób komunikowania i zobaczyć, czy są jakieś uniwersalne informacje 
pomiędzy aspektami edukacyjnymi i statystycznymi. 

45 George E. P. Box (1976), Science and Statistics, “Journal of the American Statistical Association”, 1, 356, 
791-799.

46 Żródło: http://en.wikiquote.org/wiki/George_E._P._Box (data dostępu 2014.10.01).
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Trzeba się zgodzić z Baesensem (2007), iż najlepszym sposobem zwiększenia 
efektywności modelu analitycznego nie jest poszukiwanie fantastycznych narzędzi 
i technik, ale należy najpierw ulepszyć jakość danych. W wielu przypadkach nawet 
proste modele analityczne są przydatne, a zależy to głównie od danych.

Warto zainteresować się przede wszystkim pionierską twórczością w statystyce prof. 
G.E.P. Boxa, aby lepiej zrozumieć nie tylko jego podejście do wykorzystania modeli 
statystycznych w praktyce, ale także jego twórcze wykorzystanie myślenia statystycznego 
w analizie eksperymentów, jakości w sztuce odkryć, zasadach podejmowania decyzji, 
a także jego autobiografią pt. The Accidental Statistician (Przypadkowy statystyk), 
opublikowaną ostatnio także w Internecie47. Prof. Box, tak jak i prof. Deming, w twórczy 
sposób wykorzystali zasady myślenia statystycznego w swoich pracach naukowo-
badawczych i dydaktycznych, z którymi warto się dokładniej zapoznać. 

Uwagi	końcowe

Przestawiłem tu koncepcję myślenia statystycznego z punktu widzenia statystyka 
na podstawie dostępnej literatury anglojęzycznej i polskiej, a także własnego 
doświadczenia, gdyż problematyką jakości, w ogólnym tego słowa znaczeniu, zajmuję 
się od początku mojej pracy naukowo-badawczej, tj. od ponad 50-ciu lat, a w tym 
opracowaniu wymieniam tylko niektóre pozycje związane bezpośrednio z tematem. 
Prowadziłem prace naukowo-badawcze i wykłady nt. jakości danych statystycznych 
(Kordos 1988) oraz myślenia statystycznego i TQM. W 2001 roku przedstawiłem 
szerzej na łamach „Kwartalnika Statystycznego” czteropoziomową strukturę myślenia 
statystycznego, którą tu pominąłem ze względu na objętość tego opracowania, a także 
opisałem wprowadzanie TQM do statystyki (Kordos 2001a, 2001b). 

Filozofię myślenia statystycznego rozwijali głównie statystycy, kładąc szczególny 
nacisk na systemowe i procesowe ujęcia oraz szerokie możliwości zastosowań 
w różnych dziedzinach. Podkreślali służebną role statystyki wobec nauki oraz 
wszystkich dziedzin życia gospodarczego i społecznego. Wydaje mi się, że 
statystycy zdają sobie coraz wyraźniej sprawę, że powstaje luka miedzy rozwijającą 
się technologia informacyjną (IT), możliwościami gromadzenia i przetwarzaniem 
informacji, a zapotrzebowaniami na różnego rodzaju informacje, odpowiednio 

47 Prof. G.E.P. Box uważany jest za jednego z największych umysłów statystycznych XX wieku. Jest 
pionierem w zakresie kontroli jakości, analizy szeregów czasowych, projektowania eksperymentów  
i wnioskowania bayesowskiego. Na tej stronie internetowej znajdują się również nagrania wystąpienia 
Profesora na wideo, które warto obejrzeć (http://www.statisticsviews.com/view/0/georgebox.html; data 
dostępu 2014.10.01).
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przetworzone i zinterpretowane, ale statystyka jako nauka nie zawsze jest 
właściwie wykorzystywana. Uważają, że filozofia myślenia statystycznego pozwoli 
zminimalizowanie powstającej luki i umożliwi dalszy rozwój statystyki jako nauki 
zgodnie z jej służebna rolą wobec wszystkich działów nauki i potrzeb społecznych.
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Józef Bielecki

Zastosowanie wybranych metod 

statystycznych do usprawniania 

zarządzania procesem biznesowym

Wstęp

W ostatnich latach sprawne zarządzanie procesami biznesowymi staje się newralgicz-
ne, jako że gwarantuje radykalną poprawę jakości i wydajności procesów, co w efekcie 
wpływa na zwiększenie efektywności ekonomicznej całego przedsiębiorstwa.

W praktyce podstawowe znaczenie ma odpowiednia identyfikacja kluczowych pro-
cesów i zbudowanie adekwatnej infrastruktury do ich zarządzania.

Metodyka statystyczna jest obecna (lub powinna być) w takich obszarach jak: analiza 
zmienności zmiennej na wyjściu procesu (Y) i jej uwarunkowań (zmienne X), analiza 
prawdopodobieństw bezbłędnych przejść na poszczególnych etapach i krokach pro-
cesu, analiza czynników wpływających na wydajności pracy w procesie oraz analiza 
ryzyk operacyjnych (ryzyka na wejściu procesu, w procesie i na wyjściu procesu).

Zastosowanie nowoczesnego podejścia do zarządzania jakością i wydajnością pro-
cesu jakim przykładowo jest system Lean–Six Sigma, wymaga ciągłego pozyskiwa-
nia danych statystycznych i odpowiedniego przygotowania w zakresie metod staty-
stycznych personelu zarządzającego procesem.

W niniejszym opracowaniu omówiono praktyczne aspekty stosowania wybranych 
metod statystycznych, jak i technik zbierania danych, do analizy i poprawy wydolno-
ści procesu, która ma kluczowe znaczenie z punktu widzenia otoczenia rynkowego 
firmy. Nie zajmujemy się statystycznymi metodami analizy wydajności w procesie, 
jako że jest to zagadnienie wydzielone, aczkolwiek powiązane z wydolnością procesu.
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1.	Koncepcja	procesu	w	organizacji	gospodarczej	

Przez proces należy rozumieć czynność lub zbiór czynności sekwencyjnych, jak 
i  równoległych, które przetwarzają wkłady (wejścia) na efekty (wyjścia) zgodnie 
z wymaganiami odbiorcy, przy użyciu odpowiednich zasobów. Procesy funkcjonują 
angażując odpowiednie zasoby, takie jak praca żywa o określonych kompetencjach, 
majątek trwały, systemy informatyczne i komunikacyjne oraz środki finansowe.

Skuteczność nowoczesnego zarządzania przedsiębiorstwem, zarówno strategiczne-
go jak i operacyjnego, jest w dużym stopniu uwarunkowana sprawnym funkcjono-
waniem procesów. Procesy w organizacji biznesowej dzielimy na trzy podstawowe 
kategorie (3):

• procesy biznesowe (podstawowe, operacyjne); 

• procesy wsparcia;

• procesy zarządzania.

Szczególne znaczenie w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa mają procesy biznesowe, 
zwane również procesami podstawowymi lub operacyjnymi.

Według G.A. Rummlera i A.P.Brache’a (3) proces biznesowy lub podstawowy jest cią-
giem czynności, w wyniku których powstaje wyrób lub usługa dla klienta zewnętrznego.

W przedsiębiorstwie proces biznesowy może być realizowany w ramach jednej 
funkcji (działu), ale w większości przypadków występują procesy międzyfunkcyjne 
(międzywydziałowe), jak na przykład realizacja zamówienia klienta na określony 
mebel; proces zaczyna się od momentu przyjęcia zamówienia a kończy się w mo-
mencie otrzymania gotowego wyrobu, i przebiega przez kilka jednostek organi-
zacyjnych, takich jak dział sprzedaży, dział przygotowania produkcji, produkcję, 
odbiór jakościowy, księgowość, transport. Każdy z tych podstawowych etapów ma 
swoje podetapy, a w nich szczegółowe czynności do wykonania.

Proces biznesowy w organizacji gospodarczej rozpatruje się również jako łańcuch 
wartości. Oznacza to, że każda czynność w procesie biznesowym powinna dodawać 
wartość do efektu wcześniejszej czynności i na wyjściu procesu klient otrzymuje 
produkt zgodny z jego wymaganiem (3).

Istotą procesu biznesowego jest występowanie klienta zewnętrznego, jako odbiorcy 
efektu (produktu) procesu, za który płaci ustaloną lub wynegocjowaną cenę. Przy-
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kładem procesów biznesowych są zarówno procesy produkcyjne jak i procesy trans-
akcyjne, takie jak na przykład procesy sprzedażowe, procesy marketingowe, procesy 
bankowe, procesy ubezpieczeniowe.

Funkcjonowanie każdej organizacji można przedstawić za pomocą zbioru wzajem-
nie ze sobą powiązanych procesów biznesowych, zależnych od procesów zarządza-
nia oraz procesów wsparcia. Funkcjonowanie procesu biznesowego uwarunkowane 
jest następującymi elementami:

• wejścia (inputs), którymi są surowce, materiały, informacja, w banku środki 
pieniężne;

• określonymi etapami i krokami, w których przetwarzane są wejścia na efekty, 
czyli na konkretne wyroby, półfabrykaty oraz usługi (outputs);

• odpowiednimi zasobami umożliwiającymi funkcjonowanie operacyjne po-
szczególnych etapów i kroków procesu, takimi jak zasoby rzeczowe, zasoby 
ludzkie, systemy informatyczne, system komunikacji oraz budżet;

• sprawnym współdziałaniem procesu biznesowego z procesami zarządzania 
oraz procesami wsparcia.

Procesy wsparcia umożliwiają prawidłowe funkcjonowanie procesów biznesowych. 
Są to przykładowo takie procesy, jak:

• procesy utrzymania ruchu w produkcji; 

• procesy zaopatrzenia wewnętrznego;

• procesy wsparcia logistycznego;

• procesy księgowe;

• procesy wspomagania informatycznego;

• procesy w zarządzania zasobami ludzkimi. 

Jeżeli procesy wsparcia nie są wydajne lub nie gwarantują dobrej jakości, to sytuacja 
taka wpływa negatywnie na realizację procesów biznesowych, a tym samym na za-
dowolenie klienta – finalnego odbiorcy efektów tych procesów.

Procesy zarządzania obejmują sterowanie całym przedsiębiorstwem. Są to działa-
nia zapewniające sprawne jego funkcjonowanie. Przykładem są procesy planowania 
strategicznego i taktycznego, proces ustalania celów dla kadry kierowniczej, proces 
oceny pracowników, proces alokacji zasobów, proces podejmowania decyzji strate-
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gicznych i taktycznych. W banku przykładem takim jest proces zarządzania akty-
wami i pasywami (Komitet ALCO).

2.	Zarządzanie	procesem	biznesowym

Prawidłowe funkcjonowanie procesu biznesowego jest uwarunkowane interakcją 
tego procesu z procesami wsparcia, jak i procesami zarządzania.

W nowoczesnym zarządzaniu przedsiębiorstwem podstawowe znaczenie ma wdra-
żanie i funkcjonowanie zarządzania procesem biznesowym (Business Process Mana-
gement – BPM). Podstawy koncepcji zarządzania procesami biznesowymi stworzyli 
w latach dziewięćdziesiątych ubiegłego stulecia Michael Hammer i James Champy 
(8). Koncepcja ta zakładała odejście od systemu zarządzania pionowego (funkcjo-
nalnego) i przejście na system zarządzania poziomowego. W okresie przejściowym 
stosuje się system macierzowy, a w efekcie końcowym – system procesowy. 

Zarządzanie procesem biznesowym charakteryzuje się następującymi właściwo-
ściami:

• ustalone są jednoznacznie granice ; początek i koniec procesu;

• nominowany jest tzw. Właściciel lub Koordynator Procesu (Process Owner, Pro-
cess Coordinator);

• wyznaczane są cele dla całego procesu oraz zadania dla poszczególnych jego etapów;

• funkcjonuje sprawny system mierzenia w całym procesie;

• proces jest monitorowany i kontrolowany przy pomocy podstawowego zestawu 
wskaźników wydolnościowych, wydajnościowych i finansowych (Key Perfor-
mance Indicators; KPI’s);

• proces jest zorientowany na klienta; szybko dostosowuje się do potrzeb i wyma-
gań klienta(rynku);

• proces jest ciągle doskonalony.

W zarządzaniu procesem biznesowym wyróżniamy cztery podstawowe obszary:

• zarządzanie wydolnością (zdolnością) procesu;

• zarządzanie wydajnością pracy w procesie;

• zarządzanie finansowe w procesie;

• zarządzanie adaptowalnością procesu.
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W praktyce procesy biznesowe są na tyle skutecznie zarządzane, na ile pozwala na 
to istniejąca organizacja i kultura firmy. W funkcyjnej strukturze organizacyjnej, 
zwanej często silosową, skuteczne zarządzanie procesem jest utrudnione lub wręcz 
niemożliwe. Poszczególne działy funkcyjne, przez które przechodzi proces są nie-
zależne, maja swoje zasoby, swój budżet i swoje cele, nie występuje koordynacja 
przepływu materiałów, surowców, pracy i informacji w procesie. Proces nie jest zo-
rientowany na potrzeby i wymagania klienta, występuje marnotrawstwo czasu, ma-
teriałów, surowców i środków produkcji. Ideę zarządzania procesem biznesowym,  
a w szczególności jego ciągłe usprawnianie, można przedstawić przy pomocy mo-
delu PDCA zwanego kołem Deminga.

Właściciel Procesu odpowiada za ustalanie celów (planu) dla procesu, które muszą 
być zgodne z zatwierdzonymi celami strategicznymi przedsiębiorstwa. Realizacja 
celów odbywa się poprzez wyznaczone zadania dla poszczególnych etapów procesu 
biznesowego. Właściciel Procesu jest odpowiedzialny za koordynację pracy (prze-
pływ w procesie), za monitorowanie i kontrolę prewencyjną oraz pozyskiwanie nie-
zbędnych danych statystycznych. Wyniki procesu są oceniane zarówno przez klien-
tów, jak i przez kierownictwo przedsiębiorstwa. Analiza wyników funkcjonowania 
procesu przy pomocy zestawu wskaźników jest podstawą do podejmowania decyzji 
o usprawnianiu i optymalizacji procesu. Koło Deminga oznacza, że doskonalenie 
procesu jest ciągłe w czasie (Continuous Process Improvement).

Check
(sprawdzaj)

Act
(usprawniaj)

Plan
(planuj)

Do
(realizuj)

Zaplanuj
działania

w procesie

Realizuj  
zaplanowane 

działania

Podejmuj
działania

usprawniające

Sprawdzaj
wyniki

działania

SCHEMAT 1. Usprawnianie procesU – Koło Deminga

ŹRÓDŁO: opracowanie własne na poDstawie (9)
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3.	Obszary	zastosowań	wybranych	narzędzi	statystycznych	 
w	zarządzaniu	procesami	biznesowymi	

3.1 Zakres zastosowania metod statystycznych w analizie procesu

Stosując metody statystyczne do analizy i usprawniania procesów należy stosować 
tzw. podejście pragmatyczne. Oznacza to, że nadrzędny jest problem do identyfika-
cji i jego rozwiązania, a użyte metody i narzędzia statystyczne są adekwatne do spe-
cyfiki tego problemu. Podejście takie jest stosowane w usprawnianiu i optymalizacji 
procesów poprzez zastosowanie metodyki Lean–Six Sigma.

Rozwój zarządzania procesami biznesowymi wiąże się ściśle z koniecznością do-
skonalenia systemu mierzenia, czyli pozyskiwania danych statystycznych, któ-
re umożliwiają obliczanie niezbędnych wskaźników do monitorowania procesu,  
jak i danych umożliwiających symulacje i podejmowanie decyzji operacyjnych. Metody 
statystyczne mogą być stosowane w każdym z wymienionych obszarów zarządzania. 

Zakres stosowania statystyki w zarządzanych procesach można przedstawić posługując 
się schematem funkcjonowania procesu określanego jako SIPOC – COPIS. Skrót SI-
POC pochodzi od pierwszych liter wyrażeń angielskich; Suppliers (dostawcy), Inputs 

Problem
biznesowy

Praktyczne
rozwiązanie
problemu

Statystyczne
rozwiązanie
problemu

Statystyczne
sformułowanie

problemu

• Co nie funk-
cjonuje lub 
funkcjonuje 
niedostatecz-
nie?

• Jakie są tego 
skutki dla 
klienta i dla 
firmy?

• Gdzie i jakie wy-
stępuje marno-
trawstwo i jakie 
są jego skutki 
dla procesu?

• Jak i jest rozmiar 
i struktura pro-
blemu?

•  Jaka jest 
częstotliwość 
występowania 
problemu? 

•  Jakie są hipote-
zy stawiane  od-
nośnie przyczyn 
problemu?

•  Zebranie 
odpowiednich 
danych

• Wybór  metod/
modeli staty-
stycznych do-
usprawnienia 
i optymalizacji 
procesu

• Weryfikacja 
hipotez staty-
stycznych

•  Prezentacja 
wariantów 

• usprawnienia  
i optymalizacji 
procesu

• Praktyczna 
ocena warian-
tów rozwiązań 
(analiza kosz-
towo-docho-
dowa)

• Wybór roz-
wiązania 
optymalnego 
z praktycz-
nego punktu 
widzenia

SCHEMAT 2. rola statystyKi w rozwiązywaniU problemów praKtycznych – metoDyKa six sigma

ŹRÓDŁO: opracowanie własne w oparciU o (1), s. 11.
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(wejścia), Process (proces), Outputs (wyjścia, efekty), Customers (odbiorcy, klienci) (1). 

W filozofii zarządzania jakością, według metodyki Six Sigma, stosuje się podejście 
odwrócone, nazwane COPIS, co oznacza, że określamy i mierzymy wymagania 
klienta zewnętrznego jak i firmy, następnie proces dostosowuje się do tych potrzeb  
i wymagań, z kolei wymagania procesu przenoszą się na wymagania względem 
wejść (wkładów) do procesu. 

W metodyce Six Sigma, w procesie biznesowym zbieranie i analiza danych powinny 

SCHEMAT 3. UwarUnKowania fUnKcjonowania procesU biznesowego; sipoc-copis

ŹRÓDŁO: opracowanie własne na poDstawie (1), s. 38
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koncentrować się, przede wszystkim, na wyjściach (efektach) procesu, które trafiają 
do klienta zewnętrznego.

Analiza na wyjściu procesu obejmuje:

• statystyczną analizę zmiennej (zmiennych) na wyjściu procesu; 
• analizę wydolności (zdolności) procesu; 
• analizę wynikowej wydajności procesu;
• analizę opłacalności procesu.

Ze statystycznego punktu widzenia zmienne na wyjściu procesu mogą występować 
w dwóch postaciach:

• zmienne ciągłe, np. czas realizacji zamówienia klienta na dany wyrób, czas pro-
cesowania wniosku kredytowego w banku, wolumen udzielonego kredytu; 

• zmienne skokowe(dyskretne), np. liczba wyrobów złej jakości w dostarczanych 
partiach wyrobów, realizacja zamówienia na dany termin.

3.2. Problemy w pozyskiwaniu danych o wymaganej jakości 

3.2.1. System mierzenia w procesie

Metody statystyczne mogą być wykorzystywane skutecznie, jeżeli w procesie funk-
cjonuje sprawny i adekwatny do potrzeb system mierzenia.

Przez system mierzenia rozumie się zorganizowany sposób zbierania, przetwarza-
nia i analizy danych w procesie. W systemie mierzenia dane mogą być pozyskiwa-
ne w sposób ciągły, okresowy lub doraźny, w zależności od potrzeb decydentów. 
Zebrane i zanalizowane dane umożliwiają monitorowanie procesu i podejmowanie 
decyzji operacyjnych. Mierzeniem, monitorowaniem i analizą danych w procesie 
powinien bezpośrednio zarządzać Właściciel lub Koordynator Procesu.

Norma PN-EN ISO 9001:2009 stawia wymagania planowania i wdrożenia odpo-
wiednich metody mierzenia, monitorowania i analizy, tak aby:

• spełnić wymagania klienta; 
• umożliwić ciągłe doskonalenie systemu mierzenia;
• skutecznie mierzyć potrzeby i stopień zadowolenie klienta. 

W systemie mierzenia, w danym procesie biznesowym, mogą być stosowane nastę-
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pujące techniki pozyskiwania danych:

• tradycyjna ewidencja dziennego czasu pracy i wyników pracy; 
• komputerowy ciągły rejestr pomiarów (workflow) stosowany w pracy o charak-

terze operacyjnym;
• arkusze do samorejestru pracy stosowane przez pracowników nadzoru oraz 

w pracy nienormowanej;
• pomiary migawkowe;
• badania klientów: badania próbkowe, grupy wywiadu zogniskowanego;
• bieżąca ewidencja (ewidencja księgowa).
W zarządzaniu procesowym konieczne jest integrowanie poszczególnych technik 
pozyskiwania danych, tak aby zapewnić niezbędną kompletność danych, jaka jest 
niezbędna do monitorowania i usprawniania procesu. 

Dane na wyjściu procesu (Y) Dane w procesie (X) Dane na wejściu procesu (X’)
Czas realizacji procesu  
(w godzinach roboczych) 

Odchylenie od ustalonego 
czasu (w godzinach roboc-
zych) 

Kwota otrzymanego kredytu 
przez klienta (w PLN) 

Wpływy pieniężne z tytułu  
z opłat i prowizji (w PLN)

Liczba udzielonych kredytów 
w danym okresie np. w ciągu 
miesiąca Procent wniosków 
kredytowych odrzuconych.

Czas realizacji poszczególnych 
czynności na etapach procesu 
(w minutach roboczych) 

Straty czasu pracy ogółem i na 
poszczególnych etapach pro-
cesu (w minutach roboczych) 

Straty czasu pracy według 
przyczyn (w minutach) 

Wydajność pracy na stanow-
iskach pracy np. liczba 
przetworzonych dokumentów 
w ciągu zmiany roboczej 

Wydajność zespołowa np. 
liczba przetworzonych doku-
mentów na poszczególnych 
etapach procesu w ciągu 
zmiany roboczej

Liczba lub procent doku-
mentów odesłanych do 
poprawy lub uzupełnienia

Czas oczekiwania między 
poszczególnymi krokami i eta-
pami procesu (w minutach)

Dane o kosztach operacyjnych 
na poszczególnych etapach 
procesu

Kompletność dokumentów 
(procent kompletności doku-
mentów)
Wartość zabezpieczeń kre-
dytu (w zł)
Ocena wiarygodności 
klienta(liczba punktów skor-
ingowych klienta)
Dane o potrzebach 
i wymaganiach klienta (dane 
jakościowe)

TABELA 1. przyKłaDowe Dane procesU przyznawania KreDytU inwestycyjnego

ŹRÓDŁO: opracowanie własne
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3.2.2. Rodzaje danych

Jak już podkreślano do monitorowania procesu oraz do poprawy jego wydajności 
i wydolności konieczne jest dysponowanie danymi na wyjściu procesu, na poszcze-
gólnych etapach procesu i na jego wejściu. Zakres danych zależy od potrzeb anali-
tycznych i decyzyjnych pracowników zarządzających procesem.

Przykład

Możliwe dane dla procesu przyznawania kredytu inwestycyjnego dla mikro firm 
i małych firm (od momentu otrzymania wniosku kredytowego do momentu uru-
chomienia gotówki) wyszczególniono w tabeli 1.

W praktyce zarządzania procesami transakcyjnymi mogą występować problemy 
z mierzeniem czasu wykonywania poszczególnych czynności. W czynnościach ope-
racyjnych można z powodzeniem zastosować komputerowy pomiar, który umożli-
wia pozyskiwanie danych dotyczących czasu wykonywania poszczególnych czyn-
ności oraz czasów oczekiwania między czynnościami. Z reguły system taki wymaga 
realizacji odpowiedniego projektu informatycznego względnie zakupu gotowego 
rozwiązania i jego aplikacji, co wiąże się ze znaczącymi kosztami, czego firmy z re-
guły unikają ograniczając się do sporadycznych badań migawkowych lub pomiarów 
w oparciu o samoobserwację pracownika. W pomiarach czasu pracy pomija się czę-
sto mierzenie czasu oczekiwania miedzy wykonywaniem czynności sekwencyjnych, 
co jest niezbędne do analizy strumienia wartości (value stream) i usprawniania pro-
cesu metodą wyszczuplania procesu (lean management) (1).

3.2.3. Problem jakości danych w procesach biznesowych

O jakości danych procesowych decydują takie atrybuty, jak (6):

• wiarygodność danych;
• dokładność danych (nieobciążoność);
• precyzja danych (dane próbkowe);
• spójność danych;
• aktualność danych;
• kompletność danych.

Wiele zastrzeżeń można mieć do wiarygodności danych w przypadku techniki po-
miaru opartej o samoobserwację. Pracownik może manipulować danymi przy reje-
strze czasu pracy, nie wykazując dokładnie strat czasu z jego winy, czy też zawyżając 
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czas wykonania czynności o większej wadze przy ocenie realizacji celów. Manipula-
cje tego typu są również możliwe w systemie pomiaru komputerowego.

Problemy z wiarygodnością danych mogą występować także w badaniach prób-
kowych klientów, zwłaszcza w badaniu ich satysfakcji. Będzie to miało miejsce  
w przypadku doboru do badania próby tendencyjnej (niereprezentacyjnej) oraz 
tzw. efektem ankietera (pytania sugerujące).

Niezadowalająca dokładność danych może wystąpić szczególnie w samoobserwacji, 
zwłaszcza wówczas kiedy pracownik nie wypełnia arkusza ,,od ręki’’, a wpisuje czasy 
czynności na koniec dnia lub pod koniec tygodnia. Może wystąpić wówczas efekt 
niedokładnego odtworzenia czasu pracy (efekt luki pamięciowej), ponadto pracow-
nik może manipulować przy wpisywaniu np. strat czasu pracy.

Dokładność danych zależy, zarówno od urządzenia pomiarowego, jak i od osoby 
dokonującej mierzenia. Niewykalibrowane urządzenie pomiarowe będzie powodo-
wało obciążenie pomiaru (błąd systematyczny). W przypadku kwestionariuszy źró-
dłem obciążenia będzie niejednoznacznie sformułowane pytanie lub niedokładnie 
sformułowany sposób zapisu pomiaru lub odpowiedzi. Obciążenie pomiaru może 
powodować osoba wykonująca pomiar zaniżając lub zawyżając wynik (np. odczyt 
na urządzeniu pomiarowym).

Z niedostateczną precyzją danych możemy mieć wówczas, kiedy losujmy zbyt mało licz-
ne próbki klientów do szacowania parametrów charakteryzujących wskaźniki satysfak-
cji, jak i preferencje klientów w bardziej szczegółowych podziałach (mikrosegmentach).

Przyczyną niespójności danych będzie zmiana definicji operacyjnych, zakresu mie-
rzenia, jak i sposobu mierzenia w pomiarach dokonywanych w odstępach czaso-
wych. Dane są wówczas nieporównywalne, występują trudności w  prowadzeniu 
analizy porównawczej.

W procesach biznesowych problem braku aktualności danych jest raczej rzadko-
ścią. Zarówno dane z badań klientów jak dane z pomiarów operacyjnych są szybko 
analizowane i wykorzystywane w praktyce.

4.	Statystyczna	analiza	zmiennych	na	wyjściu	procesu	

Jak już podkreślano zmienne na wyjściu procesu występują jako zmienne mierzalne 
skokowe (dyskretne) i ciągłe. Nasze rozważania ograniczymy do zmiennych cią-
głych.
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4.1.	Ocena	rozkładu	empirycznego	zmiennej	na	wyjściu	procesu	(Y)	
w	oparciu	o	histogram

Punktem wyjściowym analizy zmiennej ciągłej na wyjściu procesu jest analiza 
kształtu jej rozkładu. 

Przykład. Do celów prezentacji i analizy weźmiemy proces udzielania kredytu inwe-
stycyjnego dla firm mikro (o obrocie rocznym do 1,5 miliona złotych) i firm małych 
(o obrocie od 1,5 miliona do 10 milionów złotych) w jednym z banków komercyj-
nych. Mapę funkcjonalną takiego procesu przedstawiono na schemacie.

W każdym miesiącu pierwszego półrocza 2013 pobierano próbę losową 80 zrealizo-
wanych wniosków kredytowych w celu zebrania danych o czasie oczekiwania firm 
na zatwierdzenie i uruchomienie gotówki tak, aby w miarę szybko ocenić, jaka jest 
wydolność procesu. Ze statystycznego punktu widzenia są to próby duże (n>30). 
Łączna liczebność próby za sześć miesięcy wynosiła 420 zatwierdzonych wniosków. 
Analiza dotyczy zarówno danych z próby półrocznej (całkowitej), jak i prób z po-
szczególnych miesięcy (próby cząstkowe). Zmienną na wyjściu procesu (Y) jest czas 
oczekiwania firmy od momentu złożenia wniosku do momentu wpływu na jej kon-
to pierwszej transzy kredytu. Jednocześnie z badania ankietowego firm tego seg-
mentu wynika, że klienci, w aktualnych uwarunkowaniach bankowych, akceptują 
przeciętnie czas oczekiwania wynoszący 25 dni roboczych (cel T=200 godzin ro-
boczych), ale nie dłużej niż 50 dni roboczych (górna granica specyfikacji USL=400 
godzin roboczych). 

Kształt rozkładu empirycznego zmiennej na wyjściu procesu (Y) przedstawia histo-
gram na rysunku 2.

Ponieważ próba całkowita jest sumą prób pobieranych w miesiącach interesują nas 
również rozkłady cząstkowe (dane z prób miesięcznych) czasu oczekiwania firm na 
kredyt inwestycyjny w kolejnych miesiącach.

Kształt rozkładu w próbach miesięcznych jest nieco zróżnicowany, będący wyni-
kiem losowego doboru próby z procesu o dużej zmienności zmiennej Y, co wykaże-
my w analizie zmienności. Pobierane każdego miesiąca próby losowe umożliwiają 
pracownikom zarządzającym procesem szybką ocenę wydolności procesu i wyko-
rzystanie tej informacji do bieżących usprawnień. Po pół roku dokonuje się bardziej 
szczegółowej analizy statystycznej, na łącznej próbie, w celu dokładnej diagnozy 
problemów występujących w procesie.
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4.2. Weryfikacja hipotezy o normalności rozkładu empirycznego

W analizie rozkładu zmiennej na wyjściu procesu ważne znaczenie ma weryfikacja 
hipotezy, że rozkład zmiennej ma rozkład normalny (2). Właściwość ta umożliwia 
stosowanie do oceny wydolności procesu podejścia metodycznego Six Sigma.

Stawiamy następujące hipotezy statystyczne:

H0: Rozkład zmiennej Y jest normalny, przy HA: Rozkład zmiennej nie jest nor-
malny.

Hipotezę możemy zweryfikować m.in. testem Andersona–Darlinga (test AD) na za-
kładanym poziomie istotności 0,05 (3).

Wynik weryfikacji hipotezy dla próby całkowitej i prób cząstkowych przedstawiono 
na rysunku 3 i 4.

Z weryfikacji wynika, że nie ma podstaw do odrzucenia hipotezy zerowej, na pozio-
mi istotności α=0,05, że rozkład czasu oczekiwania na otrzymanie kredytu inwesty-
cyjnego jest zgodny z rozkładem normalnym.

Weryfikacja dla prób miesięcznych daje taki sam rezultat jak w przypadku całej 
próby. Fakt ten będzie miał podstawowe znaczenie w analizie wydolności procesu.

4.3. Analiza parametrów położenia

Analiza percentylowa umożliwia bardziej dokładną ocenę rozkładu empirycznego 
pod względem miar takich parametrów jak mediana (percentyl 50.), kwartyl pierw-
szy (percentyl 25.), kwartyl trzeci (percentyl 75.), percentyl 10. i 90. oraz percentyl 
5. i 95. 

Próba P0,05 P0,10 P0,25 =Q1 P0,5=Me P0,75=Q3 P0,90 P0,95

Całkowita 126 163 223 297 369 426 479

Styczeń 180 198 251 316 391 422 478

Luty 173 189 248 310 348 397 427

Marzec 126 174 226 348 399 479 536

Kwiecień 110 147 208 297 377 455 508

Maj 129 152 206 269 312 369 403

Czerwiec 112 148 192 297 351 410 486

TABELA 2. percentyle rozKłaDU czasU oczeKiwania firm na KreDyt inwestycyjny (w goDzinach roboczych)

ŹRÓDŁO: obliczenia własne
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Biorąc pod uwagę fakt, że górna granica specyfikacji (USL) wynosi 400 godzin ro-
boczych, najbardziej niekorzystna sytuacja pod względem długości czasu oczeki-
wania na kredyt inwestycyjny wystąpiła w miesiącach: styczeń, marzec i kwiecień.

W łącznej próbie, za całe półrocze, 10% firm oczekuje na kredyt inwestycyjny dłu-
żej niż 426 godzin (ponad 53 dni robocze), a 5% powyżej 479 godzin (około 60 
dni roboczych). Najbardziej niekorzystna, z punktu widzenia klienta (wydolności 
procesu), wartość percentyla 90. występuje w marcu i w kwietniu. Analiza ziden-
tyfikowanych wniosków kredytowych o czasie procesowania z przedziału powyżej 
percentyla 90. powinna dać nam odpowiedź jakie są przyczyny tak wydłużonego 
czasu oczekiwania.

Ocenę średniego czasu oczekiwania na otrzymanie kredytu przeprowadzamy 
w oparciu o średnią arytmetyczną z próby ( y ) wraz z oceną jej precyzji. Dodatkowo 
ukazujemy wycentrowanie procesu – różnicę między średnią z próby i celem (T).

Precyzja oszacowania średniej jest zadawalająca. Dla prób losowanych w kolej-
nych miesiącach współczynnik zmienności )(yV  waha się w przedziale od 3,1% do 
4,57%, czyli nie przekracza najczęściej dopuszczalnej wartości 5%. Najlepszą pre-
cyzję mamy dla próby całkowitej. Jest to efekt wielkości próby; próba całkowita jest 
sześciokrotnie większa od próby z danego miesiąca.

Mając oszacowaną średnią dla zmiennej na wyjściu procesu ( y ) oraz ustalony  
z klientem cel (T), jako średnią oczekiwaną przez klienta, jesteśmy w stanie oce-
nić wycentrowanie procesu (10). Proces jest wycentrowany wówczas, kiedy średnia 
wartość zmiennej na wyjściu procesu dla ogółu wyników (μ) jest równa lub staty-

Próba

Oszacowana śred-
nia arytmetyczna 

(w godz. rob)

y

Błąd szacunku 
średniej (w godz. 

rob)

ys

Względny błąd 
szacunku średniej

)(yV

Różnica między 
średnią z próby 
i celem (w godz. 

rob.)
Ty −

Próba całkowita 298 4,8 1,61% 98

Styczeń 319 10,2 3,20% 119

Luty 301 9,3 3,10% 101

Marzec 330 13,9 4,21% 130

Kwiecień 299 13,4 4,48% 99

Maj 262 8,9 3,40% 62

Czerwiec 280 12,8 4,57% 80

TABELA 3. wielKość i precyzja oszacowanej śreDniej

ŹRÓDŁO: obliczenia własne
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stycznie różni się nieistotnie od ustalonego z klientem celu (T). Założenie to mo-
żemy statystycznie zweryfikować stawiając następujące hipotezy: TH =µ:0 przy

TH A ≠µ: .Weryfikację postawionej hipotezy przeprowadzamy w oparciu o  test 
t-Studenta na przyjętym poziomie istotności α .

W naszym przypadku różnice są wizualnie tak duże, że bez statystycznego testowa-
nia możemy uznać proces jako niewycentrowany. Firmy czekają średnio na kredyt 
znacznie dłużej aniżeli ustalony cel (T). Średnia oszacowana na podstawie próby 
całkowitej jest wyższa od oczekiwanego czasu oczekiwania o 98 godzin, czyli ponad 
12 dni roboczych. Największa różnica wystąpiła w marcu i w styczniuw. Wielkość 
różnic przedstawia rysunek 4. Na uwagę zasługuje fakt, że średnie mają ogólną ten-
dencję malejącą, co może być efektem systematycznego usprawniania procesu. 

Aby proces był wycentrowany oszacowana średnia z prób ( y ) nie powinna różnić 
się istotnie, przy poziomie istotności α=0,05, od przyjętego celu T=400.

RYSUNEK 4. pożąDany czas oczeKiwania na KreDyt (cel), śreDni czas oczeKiwania Dla łącznej próby  
i śreDnie czasy oczeKiwania Dla prób miesięcznych 
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Mając oszacowane średnie dla danych z poszczególnych okresów procesu (u nas 
miesięcy) może nas interesować, czy średnie te są równe (statystycznie różnią się 
nieistotnie) (1).

Stawiamy hipotezy: kH µµµ ==== ...210 i :AH  przynajmniej jedna średnia różni 
się istotnie od pozostałych. Do weryfikacji tak sformułowanej hipotezy stosuje się 
jednoczynnikową analizę wariancji ANOVA.

Należy stwierdzić, że między średnimi z poszczególnych miesięcy występują różni-
ce istotne ze statystycznego punktu widzenia (F=4,62, df=5, p=0,00).

4.4. Analiza zmienności

Graficznym obrazem zmienności jest wykres punktowy przedstawiający czas ocze-
kiwania na kredyt każdego z wylosowanych klientów.

Wykres ilustruje obszar zmienności czasu dla wszystkich wniosków kredytowych 
w całej próbie z procesu. Zmienność procesu określa się w metodyce Six Sigma jako 
Głos Procesu (Voice of the Process – VOP). W naszym przypadku jest to dość duża 
zmienność, która istotnie wpływa na wydolność (zdolność) procesu. Indywidualną 

RYSUNEK 5. czasy jeDnostKowe i śreDni czas oczeKiwania firm na KreDyt inwestycyjny 
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zmienność czasu procesowania poszczególnych wniosków kredytowych możemy 
porównać wykorzystując wykresy zmienności dla poszczególnych okresów (mie-
sięcy). 

W próbie z każdego miesiąca widoczna jest duża zmienność czasu oczekiwania po-
szczególnych firm. W praktyce oznacza to niedostateczną kontrolę na wejściu pro-
cesu i na poszczególnych etapach procesu.

Do syntetycznej oceny zmienności zmiennej na wyjściu procesu stosuje się takie 
parametry, jak (2):

• obszar zmienności (rozstęp): R=Ymax-Ymin;
• obszar między kwartylowy: Q3 – Q1;
• obszar między percentylowy (span): P0,95 – P0,05;
• odchylenie standardowe;
• współczynnik zmienności.

RYSUNEK 6. zmienność czasU oczeKiwania firm na KreDyt inwestycyjny. Dane jeDnostKowe Dla 
próby łącznej
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Dla całej próby odchylenie standardowe wynosi 105,6 godzin roboczych (ponad 
13 dni) a współczynnik zmienności jest równy 35,4%. Największą zmienność czasu 
oczekiwania mamy w marcu, w kwietniu i w czerwcu. Do wizualnej prezentacji 
różnic w zmienności rozkładów oraz różnic w parametrach pozycyjnych stosuje 
się wykres pudełkowy (box plot). Wykres jest szczególnie użyteczny do porównania 
zmian w czasie analizowanych parametrów pozycyjnych rozkładu oraz do porów-
nania rozkładu zmiennej na wyjściu procesu przed usprawnieniem i po usprawnie-
niu. Na rysunku 8 przedstawiono zmienność, wybrane parametry pozycyjne (kwar-
tyle) oraz średnie arytmetyczne dla danych z prób miesięcznych.

Można zauważyć znaczne obszary zmienności czasu oczekiwania dla prób z marca, 
kwietnia i czerwca. W próbie z lutego znalazł się pojedynczy wniosek o ekstremalnym 
czasie oczekiwania (ponad 60 godzin roboczych). Różnica między średnimi i media-
nami jest minimalna, zwłaszcza w próbie z marca i z czerwca. Oznacza to, że rozkłady 
są zbliżone do symetrycznych. Od miesiąca marca widoczna jest korzystna tendencja, 
z punktu widzenia klienta, w zmniejszających się wielkościach mediany i kwartyla 
trzeciego. Najkorzystniejszy obszar zmienności czasu oczekiwania otrzymano maju. 
Może to być efekt usprawnienia kontroli w procesie. Wielkości oszacowanych odchy-
leń standardowych w kolejnych miesiącach przedstawiono na rysunku 9.

Z praktycznego punktu widzenia interesuje nas czy zmienność w poszczegól-
nych okresach procesu wykazuje istotne różnice. Z rysunku 9 wynika, że różnice 
są istotne. Formalnie możemy zweryfikować hipotezę o równości wielu wariancji: 

22
2

2
10 ...: kH σσσ ==  przy :AH  przynajmniej jedna wariancja różni się istotnie od 

pozostałych. Jeżeli rozkład zmiennej Y jest zgodny z rozkładem normalnym hipo-
tezę H0 weryfikuje się testem Bartletta . natomiast w sytuacji, kiedy rozkład nie jest 
zgodny z rozkładem normalnym stosuje się test Levene’a (1).

TABELA 4. oszacowane na poDstawie Danych z prób parametry zmienności procesU

Próba
Rozstęp

(Ymax–Ymin)

Obszar między 
kwartylowy

(Q3 – Q1)

Obszar między 
percentylowy

(P0,95 – P0,05)

Oszacowane 
odchylenie 

standardowe
(s)

Współczynnik 
zmienności

(V)

Próba łączna 572 145,5 243 105,6 35,4%

Styczeń 404 139,9 298 91,0 28,5%

Luty 495 100,3 254 83,3 27,7%

Marzec 563 173,3 410 124,4 37,7%

Kwiecień 554 169,5 398 120,0 40,2%

Maj 350 106,7 279 79,8 30,5%

Czerwiec 521 158,9 374 114,1 40,8%
ŹRÓDŁO: obliczenia własne
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RYSUNEK 8. zmienność czasU oczeKiwania firm na przyznanie KreDytU inwestycyjnego w poszcze-
gólnych miesiącach – obszary zmienności, śreDnie, Kwartyle

RYSUNEK 9. oszacowane oDchylenie stanDarDowe czasU oczeKiwania firm na przyznanie KreDytU 
inwestycyjnego w miesiącach

ŹRÓDŁO: opracowanie własne
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Na poziomie istotności 0,05 hipotezę o równości wariancji należy odrzucić. Różnica 
między zmiennością zmiennej Y w różnych okresach procesu jest istotna. W prak-
tyce oznacza to niedostateczną kontrolę w procesie. Zmienność powinna być na 
stałym, ustalonym, poziomie.

5.	Analiza	wydolności	(zdolności)	procesu

Przez wydolność (zdolność) procesu rozumie się stopień zaspokojenia wymagań 
klienta dotyczących wyrobów lub usług na wyjściu procesu. W metodyce Six Sigma 
odpowiednio ustalone wymagania klienta określa się jako krytyczne wymagania 
klienta (Critical Customer Requirements – CCR) lub krytyczne wymagania dla 
jakości (Critical to Quality – CTQ) (1).

Dla zmiennej ciągłej wartości krytyczne klienta określają limity specyfikacji (grani-
ce tolerancji): dolny – LSL (lower specification limit) i górny – USL (upper specifica-
tion limit) oraz cel (norma) – T (target). Limity specyfikacji mogą być jedno lub 
dwustronne. Przykładem dwustronnego limitu specyfikacji jest zamawiana przez 
klienta długość prętów stalowych; norma T=300 cm, dolna granica specyfikacji 

czerwiec

styczeń

luty

marzec

kwiecień

maj

Test Bartlett’a
B = 29,32

p =0,00<0,05= α

przedziały ufności dla odchyleń standardowych. Poziom ufności 0,95
60 16014012080 100

RYSUNEK 10. weryfiKacja hipotezy o równości wariancji czasU oczeKiwania na KreDyt inwestycyjny 
we wszystKich miesiącach

ŹRÓDŁO: opracowanie własne
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LSL=295 cm i górna USL=305cm. Proces jest wydolny jeśli klient otrzymuje pręty 
w określonej granicy specyfikacji, tj. od 295 do 305 cm. Pręty krótsze lub dłuższe 
będą odrzucane przez odbiorcę, co wpłynie na stratę finansową firmy – dostawcy 
ze względu na niedostateczną wydolność procesu (niespełnienie wymagań klienta).

W procesach transakcyjnych, kiedy zmienną na wyjściu jest na przykład czas reali-
zacji zamówienia klienta, możemy mieć dwa wymagania klienta: cel – T i tylko gór-
ną granicę specyfikacji – USL. Jest to przykład jednostronnej specyfikacji. Klienci, 
znający oferty konkurencji, mogą wymagać aby realizacja określonego zamówienia 
trwała średnio np. 3 dni robocze (T), ale nie dłużej niż 5 dni roboczych (USL). 
Przekraczanie limitu specyfikacji wynoszącego 5 dni roboczych oznacza, że proces 
realizacji zamówień klienta jest niewydolny, inaczej mówiąc niezdolny zrealizować 
ustalone wymaganie.

W praktyce metodyki Six Sigma wartości krytyczne klienta (granice specyfikacji) 
ustala się na podstawie danych od klientów, określanych jako Głos Klienta (Voice 
of the Customer – VOC). Uzyskuje się je ze specjalnie prowadzonych w tym celu 
badań klienta. 

Wydolność procesu określa wskaźnik wydolności, który jest wartością zmiennej 
standaryzowanej w rozkładzie normalnym. W przypadku jednej granicy specyfi-
kacji, co ma najczęściej miejsce w procesach transakcyjnych, wskaźnik wydolności 
procesu ma postać (1):

lt
lt s

yUSLZ −
=  (1)

gdzie: Zlt – wskaźnik długookresowej wydolności (jedna próba); 

USL – górna grania specyfikacji (ustalona na podstawie badań klientów);

y  – oszacowana na podstawie danych z próby średnia wartość zmiennej na  wyjściu 
procesu (Y) 

lts – odchylenie standardowe wartości zmiennej Y w łącznej próbie (miara zmien-
ności długookresowej).

Wskaźnik wydolności procesu jest odwrotnie proporcjonalny do zmienności 
zmiennej na wyjściu procesu mierzonej odchyleniem standardowym. Im mniejsze 
odchylenie standardowe (im mniejsza zmienność), tym wyższy wskaźnik wydolno-
ści procesu.
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Jeżeli większą próbę danych tworzą dane z podróbek (mniejszych prób), a proces 
jest wycentrowany (μ=T), wówczas możemy obliczyć krótkookresową wydolność 
procesu:

st
st s

TUSLZ −
=  (2)

gdzie sts  jest odchyleniem standardowym wewnątrzgrupowym.

W metodyce Six Sigma zaleca się, aby losować małe próbki o liczebności od 5 do 10 
elementów. W praktyce można stosować wiele metod obliczania parametru zmien-
ności krótkookresowej (por. 1). Jedną z metod jest obliczanie uśrednionego odchy-
lenia standardowego z k próbek. 

Mając obliczony wskaźnik wydolności długoterminowej ltZ , przy założeniu nor-
malności rozkładu zmiennej Y, możemy odczytać z dystrybuanty rozkładu normal-
nego obszar zrealizowanego wymagania klienta, określanego jako uzysk procesu 
(process yield):

)()()( ltlt ZZzPUSLyP Φ=<=<  (3)

100)( ⋅Φ= ltZUzysk  (4)

Uzysk określa jaki procent klientów ma spełnione wymaganie na wyjściu procesu 
(spełnioną specyfikację USL lub LSL, względnie obie: LSL i USL), przy założeniu 
normalności rozkładu tej zmiennej. Uzupełnieniem uzysku jest obszar krytycznych 
wielkości (błędów, defektów) zmiennej Y o wartościach y > USL, na podstawie któ-
rego określamy procent defektów (błędów) lub liczbę defektów (błędów) na milion 
możliwości (DPMO).

Przykładowo, jeżeli rozkład zmiennej jest normalny, to dla 3=ltZ  procent defek-
tów (błędów) wyniesie: %14,01000014,0100)9986,01(100)]3(1[ =⋅=⋅−=⋅Φ− =0,14%, 
czyli 0,14% defektów (błędów). Z kolei 1400000 000  10014,0 =⋅=DPMO defek-
tów (błędów) na milion możliwości.

Dla 6=ltZ  liczba defektów (błędów) wyniesie =⋅Φ−= 000 000 1)]6(1[DPMO
0,002000 000 1002 000 000,0000 000  1998) 999 0,999-(1 =⋅=⋅  na milion możli-

wości, czyli 2 defekty (błędy) na miliard możliwości.

W metodyce Six Sigma w sytuacji, kiedy duża próba jest zbiorem małych próbek, 
mamy do czynienia z zmiennością długookresową (cała próba) i zmiennością krót-
kookresową (małe próbki). Zmienność w małych próbkach jest mniejsza, aniżeli  
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w dużej próbie. W praktyce oznacza to, że uśrednione odchylenie standardo-
we z małych próbek jest mniejsze od odchylenia standardowego dla dużej próby. 
Twórcy metodyki Six Sigma z Motoroli wykonując setki losowań małych próbek 
w procesach produkcji masowej, z których tworzono duże próby, udowodnili, że 
ze względu na różnice w zmienności ogólnej (cała próba) i zmienności w małych 
próbkach występuje różnica miedzy krótkookresową i długookresową wydolnością 
procesu. Przeciętnie rzecz biorąc różnica ta wynosiła 1,5 jednostek standardowych, 
co oznacza, że:

5,1−= stlt ZZ  (5)

Jeżeli 6=stZ , to 6=ltZ -1,5=4,5. Dla 4,5 mamy 999996,0)5,4(Uzysk =Φ= (praw-
dopodobieństwo spełnienie granicy specyfikacji klienta). Liczba defektów(błędów) 
na milion możliwości wyniesie: 4,3000 000  1)999996,01( =⋅−=DPMO .

Jest to powszechnie znany najlepszy wzorzec (benchmark) wydolności procesu  
w systemie jakości Six Sigma: 3,4 defektów (błędów) na milion możliwości zgod-
nie z wymaganiami klienta. Wymóg taki nie będzie najlepszy, jeśli weźmiemy pod 
uwagę proces, którego produkty dotyczą bezpieczeństwa dla życia ludzkiego, na 
przykład produkcja lekarstw. Nie możemy bowiem zaakceptować, że lek może być 
toksyczny w ponad trzech przypadkach na milion. Wymogiem jakości może tu być 
wskaźnik wydolności procesu 6=ltZ , co jak wykazano daje 2 defekty na miliard.

W praktyce, bardzo często, obliczana jest wartość ltZ  (długoterminowa wydolność 
procesu) i automatycznie dodaje się liczbę 1,5, interpretując wynik jako wydolność 
krótkoterminową. Należy zachować dużą ostrożność w interpretacji takiego wyni-
ku, ze względu na następujące ograniczenia:

• różnica w wydolności krótkoterminowej ( stZ ) i długoterminowej ( ltZ ) wyno-
sząca 1,5 jednostek standardowych nie wynika z dowodu matematycznego, ale 
jest efektem doświadczeń w produkcji masowej i nie musi wcale być taka sama 
dla procesów usługowych, jak i transakcyjnych;

• ltZ  uważa się jako potencjalną wydolność procesu (potential process capability), 
czyli pewnego rodzaju wzorzec (benchmark), do którego powinniśmy dążyć, 
a nie stosować go jako wskaźnika bieżącej oceny;

• klient, jako odbiorca efektów procesu, „odczuwa” w rzeczywistości zmienność 
długookresową, a nie krótkookresową (potencjalną);

• jeżeli chcemy dokładnie porównać różnicę między wydolnością długo i krótko-
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terminową, jako przesłankę do efektywnych usprawnień w procesie, to nie na-
leży mechanicznie dodawać liczby 1,5, ale losować odpowiednią liczbę małych 
próbek, które składać się będą na próbę całościową i obliczać faktyczną różnicę 
między obliczonym ltZ  i stZ .

Oceny wydolności procesu dokonamy na naszym przykładzie procesu udzielania 
kredytu inwestycyjnego dla segmentu firm mikro i firm małych, z analizowaną 
dotychczas zmienną na wyjściu (Y), czyli czasem oczekiwania firm na udzielenie 
kredytu (od momentu złożenia wniosku kredytowego do momentu przelewu go-
tówki na rachunek firmy). Wiadomo, że wymagania klienta, to cel T=200 godzin 
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RYSUNEK 11. rozKłaD empiryczny i teoretyczny (normalny) czasU oczeKiwania firm na przyznanie 
KreDytU inwestycyjnego z UwzglęDnieniem wartości parametrów oceny wycentrowania i wyDolności 
procesU
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roboczych (25 dni roboczych) i górna granica specyfikacji USL=400 godzin robo-
czych (50 dni roboczych). Ponieważ weryfikacja hipotezy o normalności rozkładu, 
zarówno dla łącznej próby ze wszystkich miesięcy, jak i dla prób miesięcznych, była 
pozytywna możemy do obliczeń, jak i do symulacji, wykorzystać ten rozkład zgod-
nie z założeniami metodyki Six Sigmy. Na rysunkach przedstawiających rozkłady 
empiryczne wraz z aproksymowaną krzywą normalną, zaznaczono obszar krytycz-
nych wartości czasów (obszar dla czasów większych od górnego limitu specyfikacji 
USL), cel i średnią arytmetyczną z prób.

Obszary krytyczne zawierają niespełnione wymaganie klienta dotyczące czasu 
oczekiwania na otrzymanie kredytu, czyli niezrealizowaną specyfikację klienta, 
czyli niewydolność procesu kredytowego. W poszczególnych miesiącach wystąpiły 
znaczne różnice w wielkości obszaru krytycznego, co jest zjawiskiem bardzo nieko-
rzystnym, jako że wymagania klienta w miesiącach nie uległy zmianie. Najbardziej 
niekorzystna wydolność procesu miała miejsce w miesiącu marcu i czerwcu. W ta-
beli 5 przedstawiono wyniki obliczeń umożliwiające szczegółową ocenę wydolności 
procesu.
RYSUNEK 12. rozKłaD empiryczny i teoretyczny (normalny) czasU oczeKiwania firm na przyznanie 
KreDytU inwestycyjnego z UwzglęDnieniem wartości parametrów oceny wycentrowania i wyDolności 
procesU – próby miesięczne
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Jeżeli przyjmiemy, że wzorcowy wskaźnik wydolności procesu powinien wynosić 
ltZ =4,5, jako odpowiednik stZ =6, to otrzymany wskaźnik dla całej próby jest dość 

niski ( ltZ =0,96) i odpowiada mu uzysk 83,23%. Oznacza to, że 83,23% firm cze-
ka na uruchomienie kredytu inwestycyjnego krócej niż 400 godzin roboczych (50 
dni roboczych), a 16,77% dłużej (obszar krytyczny). Należy zauważyć, że w próbie 
z całego półrocza różnica między uzyskiem faktycznym i otrzymanym z rozkładu 
normalnego jest minimalna, co świadczy o dobrym dopasowaniu rozkładu normal-
nego do empirycznego rozkładu czasu oczekiwania firm na kredyt.

Biorąc pod uwagę wskaźniki wydolności procesu dla okresów (miesięcy), najwyż-
szy wskaźnik otrzymano w miesiącu maju (1,72), co oznacza, że 95,77% firm cze-
kało na uruchomienie kredytu krócej niż 50 dni roboczych. Najgorsza wydolność 
procesu miała miejsce w miesiącu marcu, tylko 71,34% klientów miało spełnione 
wymaganie czasowe(USL).

Z przeprowadzonej analizy statystycznej wynikają praktyczne wnioski dla zarządza-
jącego procesem:

• korzystnym faktem jest rozkład normalny czasu oczekiwania firm na kredyt 
inwestycyjny;

• w okresie pierwszego półrocza 2013 proces udzielania firmom kredytu w wy-
branym banku był niewycentrowany; średni czas oczekiwania na kredyt był 
większy od czasu – celu (T) o 98 godzin roboczych czyli 12 dni roboczych; 
obciążenie faktycznej średniej ( y ), szacowanej na podstawie całej próby, wzglę-

TABELA 5. poDstawowe wsKaźniKi Do analizy wyDolności procesU UDzielania KreDytU inwestycyjnego 
Dla firm – próba całKowita i próby pobierane w miesiącach

Próba
Faktyczny uzysk

%Y<USL

Uzysk na podsta-
wie aproksymo-

wanego rozkładu 
normalnego 

Φ(Zlt)·100

Wskaźnik wy-
dolności procesu 
(sigma procesu)

Zlt

Odchylnie  
standardowe

s

Próba łączna 85,42% 83,23% 0,96 105,66

Styczeń 81,25% 81,19% 0,88 91,30

Luty 91,25% 88,32% 1,19 83,52

Marzec 76,25% 71,34% 0,56 124,77

Kwiecień 81,25% 80,03% 0,84 120,4

Maj 93,75% 95,77% 1,72 80,05

Czerwiec 88.75% 85,37% 1,05 114,5
ŹRÓDŁO: obliczenia własne 
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dem celu (T) wynosi +49%; Widoczna jest korzystna, aczkolwiek nieznaczna 
tendencja w zmniejszaniu tej różnicy;

• w analizowanym okresie wydolność procesu jest niezadowalająca; około 17% 
firm czeka na kredyt dłużej niż 50 dni roboczych; wydolność procesu w po-
szczególnych miesiącach wykazuje znaczne zróżnicowanie, co jest zjawiskiem 
niekorzystnym;

• na wydolność procesu bezpośredni wpływ ma zmienność procesu mierzona 
odchyleniem standardowym;

• usprawnianie procesu powinno skoncentrować się na identyfikacji przyczyn 
zmienności i prowadzenie działań w celu redukcji tej zmienności.

Przy identyfikacji przyczyn zmienności pomocna jest funkcjonalna mapa procesu. 
Mając pomiary czasu wykonywania poszczególnych czynności na kolejnych etapach 
procesu i analizując zmienność czasu na każdym etapie/kroku procesu możemy 
łatwo zlokalizować największe źródła zmienności całkowitej. Konieczne jest wów-
czas analizowanie czynników warunkujących wydajność pracy, identyfikowanie 
marnotrawstwa (wykonywanie czynności niedodających wartości), wymogi wzglę-
dem ilości i kompletności dokumentacji kredytowej oraz ocena funkcjonującego 
systemu kontroli. Dotychczas udowodniono w praktyce, że najbardziej skutecznym 
sposobem redukcji zmienności w procesie jest stosowanie kontroli prewencyjnej 
japońskim systemem jidoca, który oznacza skuteczną kontrolę prewencyjną – nie 
przepuszczanie od wejścia procesu, poprzez poszczególne etapy/kroki, efektów pra-
cy z błędami, niezgodnych z ustalonymi standardami jakości.

Analiza percentylowa i analiza zmienności umożliwia wyodrębnienie jednostek 
ekstremalnych w procesie, np. 10% wniosków o najkrótszym i najdłuższy czasie 
procesowania, w celu dokładnego rozpoznania przyczyn dużej zmienności.

Wycentrowanie procesu wymaga z kolei zmian organizacyjno-technologicznych, 
takich jak eliminacja czynności nie dodających wartości dodanej (marnotrawstwa) 

Wycentrowanie procesu wymaga z kolei zmian organizacyjno-technologicznych, 
takich jak eliminacja czynności nie dodających wartości dodanej (marnotrawstwa) 
i usprawnianie przepływu informacji w procesie (usprawnienia typu Lean), zmian 
organizacyjnych w procesie, modyfikowanie lub wdrażanie nowych rozwiązań in-
formatycznych.

W praktyce bardzo często rozkład zmiennej ciągłej na wyjściu procesu nie jest 
normalny, co powoduje obciążenie w szacowaniu zarówno wskaźnika wydolności 
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procesu (sigmy procesu) jak i uzysku. W procesach transakcyjnych, kiedy zmienną 
na wyjściu procesu jest na przykład czas oczekiwania klienta na realizację zamó-
wienia, rozkład może być prawostronnie asymetryczny, od asymetrii umiarkowanej 
do skrajnej lub może być rozkładem bimodalnym. W takiej sytuacji postępuje się 
następująco: 

• w przypadku zbyt małej próby, często nielosowej, zwiększamy liczebność próby 
stosując wybór losowy probabilistyczny, co w efekcie może nam dać rozkład 
wartości zmiennej (Y) zbliżony do normalnego;

• analizujemy dokładnie charakter danych i dokonujemy odpowiedniej ich segmen-
tacji (stratyfikacji) otrzymując w ten sposób rozkłady zbliżone do normalnego;

• stosujemy metodę Boxa-Coxa;
• transformujemy dane do postaci logarytmicznej otrzymując rozkład normalny;
• aproksymujemy rozkład z rodziny rozkładów Weibulla lub inny, np. rozkład 

Gamma, rozkład Beta.

Zwiększanie liczebności próby ma sens jeśli wybraliśmy zbyt małą próbkę i hipotezę 
o normalności rozkładu zmiennej Y należy odrzucić, a podejrzewamy dodatkowo, 
że dane nie są wystarczająco reprezentatywne. Zwiększenie liczebności próby i za-
pewnienie losowości w doborze jednostek do próby może dać pozytywny efekt tak, 
że rozkład empiryczny będzie zgodny z rozkładem normalnym.

Zagadnienie segmentacji występuje wówczas, gdy dane pochodzą z dwóch podpro-
cesów, co wpływa na silną asymetrię lub bimodalność rozkładu empirycznego. Jako 
przykład można podać czas rozpatrywania reklamacji klientów w banku. Czas re-
klamacji miał rozkład bimodalny, jako że pierwszy rozkład dotyczył czasu rozpatry-
wania reklamacji standardowych a drugi reklamacji dotyczących kart kredytowych, 
który charakteryzował się znacznie dłuższym czasem rozpatrywania. Po wyodręb-
nieniu dwóch podprocesów oba rozkłady miały rozkład normalny.

Metoda Boxa-Coxa polega na podniesieniu zmiennej Y do odpowiedniej potęgi. 
Zwykle są to potęgi λ  z przedziału od -3 do +3. W oparciu o transponowaną zmien-
ną, która ma rozkład normalny, obliczamy wskaźnik ltZ  i stosujemy omówioną 
wcześniej procedurę oceny wydolności procesu. 

W przypadku gdy można przyjąć, że zmienna Y ma rozkład logarytmiczno-nor-
malny (umiarkowanie prawostronnie asymetryczny) stosujemy transformację 
zmiennej Y na lnY (logarytmy zmiennej) i dalej postępujemy według procedury dla 
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rozkładu normalnego. 

Innym rozwiązaniem jest dopasowanie do rozkładu empirycznego zmiennej Y roz-
kładu z rodziny krzywych Weibulla. Rozkład Weibulla jest rozkładem dość uniwer-
salnym i w zależności od parametru kształtu, może aproksymować rozkłady skraj-
nie i umiarkowanie asymetryczne, zarówno prawo jak i lewo skośne. W oparciu 
o aproksymowany rozkład możemy ocenić uzysk, obliczając prawdopodobieństwo 
P(y <USL) z dystrybuanty rozkładu Weibulla. 

Należy być ostrożnym, aby postępowanie aproksymacyjne nie doprowadziło do 
daleko posuniętego formalizmu statystycznego o ograniczonej wartości użytkowej  
w praktyce.

6.	Pozostałe,	wybrane	zagadnienia	

Statystyczna ocena skuteczności usprawnienia procesu w celu redukcji 
zmienności 

W systemie jakości Lean–Six Sigma celem usprawniania procesów jest reduk-
cja zmienności, jako że zmienność wpływa bezpośrednio na wydolność procesu. 
Aby sprawdzić skuteczność usprawniania procesu wykorzystujemy dane dotyczące 
zmiennej na wyjściu procesu (Y) przed usprawnieniem i po usprawnieniu. 

W oparciu o próbę danych z procesu przed usprawnieniem(n1) i po usprawnieniu 
(n2) stawiamy hipotezy: 22

0 : poprzedH σσ =  przy 22: poprzedAH σσ > .

Do weryfikacji hipotezy H0 stosujemy jednostronny test dla dwóch wariancji: test 
F-Fishera lub test Levense’a.

Kontrola zmienności postulowanej i faktycznej w usprawnionym procesie

W planowaniu pożądanej wielkości wskaźnika wydolności procesu możemy łatwo 
obliczyć ile powinno wynosić odchylenie standardowe, a tym samym wariancja dla 
zmiennej na wyjściu procesu (Y). Załóżmy, że wariancja taka powinna wynosić c 
(stała wariancja). W celach kontrolnych będziemy pobierali okresowo (np. co mie-
siąc) losowe próbki danych na wyjściu procesu (dane zmiennej Y) szacując jej fak-
tyczną wariancję 

2s .W celu sprawdzenia, czy wariancja faktyczna (oszacowana) 
nie różni się statystycznie istotnie od wariancji zakładanej weryfikujemy hipotezę 

cH =2
0 :σ  przy cH A ≠2:σ . Do weryfikacji hipotezy H0 wykorzystuje się staty-

stykę o rozkładzie 2χ .



[ 66 ]           J. Bielecki, Zastosowanie wybranych metod statystycznych... 

Uwagi	końcowe

Metody statystyczne są ważnym narzędziem wspomagającym zarządzanie proce-
sami biznesowymi w takich obszarach jak bieżące monitorowanie funkcjonowania 
procesu oraz usprawnianie i optymalizacja procesu.

Podstawowym warunkiem skutecznego wykorzystania metod statystycznych jest 
zapewnienie sprawnego dopływu danych o pożądanej jakości. W praktyce związane 
jest to ze stworzeniem skutecznego systemu mierzenia integrującego różne metody 
pozyskiwania danych, takie jak np. jak komputerowy pomiar czasu wykonywania 
czynności w całym procesie, migawkowe pomiary pracochłonności, próbkowe po-
miary na wyjściu procesu (kontrola jakości), próbkowe badania satysfakcji klientów 
oraz dane z ewidencji bieżącej.

Nadzór nad pozyskiwaniem i analizą danych oraz wykorzystaniem wyników ana-
lizy do ciągłego usprawniania procesu powinien być w gestii właściciela procesu. 
Wymaga to odpowiedniego przygotowania personelu zarządzającego procesem 
w zakresie metod i narzędzi analizy statystycznej.

W usprawnianiu wydolności procesu podstawowe znaczenie ma dokładna wery-
fikacja rozkładu zmiennej na wyjściu tak, aby otrzymać w miarę dokładną ocenę 
stopnia realizacji wymagań klientów.

Analiza średniej i celu umożliwia ocenę wycentrowania procesu, a statystyczna ana-
liza zmienności jest podstawą do dokładnej analizy wydolności procesu. Większość 
omawianych metod i narzędzi statystycznych wykorzystano do identyfikacji pro-
blemów w konkretnym bankowym procesie transakcyjnym – w procesie udzielania 
kredytu inwestycyjnego dla mikro firm i małych firm. Podstawą analizy była zmien-
na na wyjściu procesu – czas oczekiwania firm na przyznanie kredytu inwestycyjne-
go. Zastosowane metody i narzędzia umożliwiły diagnozę aktualnego stanu wydol-
ności procesu oraz pozwoliły zidentyfikować czynniki ją warunkujące tak, aby była 
odpowiednia informacja do skutecznego usprawniania i optymalizacji.
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Czesław	Domański	 
Michał	Szymczak	

Analiza niezawodności produktów  

z wykorzystaniem rozkładu Hjortha  

i zmodyfikowanego rozkładu Weibulla
Wstęp

Istnienie wszelkich zjawisk, społecznych, gospodarczych czy fizycznych związane 
jest ściśle z potrzebą analizy znacznych zasobów danych ilościowych. Żadne z nich 
bowiem nie może istnieć bez liczb opisujących procesy. Pojawia się w związku  
z tym potrzeba określenia tego co istotne, wskazaniu i wyeliminowaniu szumów 
informacyjnych. Sprostanie temu wyzwaniu wymaga wykorzystania odpowiednich 
procedur statystycznych do badania i opisu zjawisk. 

Podobnie w przypadku analizy jakości produktów zastosowanie metod statystycznych 
stało się nieocenionym źródłem wiedzy teoretycznej i praktycznej. Metody 
statystycznej kontroli procesów zaproponowane przez Waltera Shewharta już  
w latach trzydziestych systematycznie zyskują na popularności. Efektem tego jest 
rozwój biznesów, które w swojej strategii wykorzystują metody statystycznej kontroli 
jakości. Przykładem sukcesów osiągniętych dzięki zastosowaniu metod statystycznych 
są przedsiębiorstwa japońskie. Wdrożone przez wybitnego statystyka Edwarda 
Deminga w Japonii pozwoliły na osiągnięcie najwyższego na świecie poziomu jakości  
w produkcji, stawianego przez wielu za wzór. Korzyścią, która nieodłącznie jest z tym 
związana, jest minimalizowanie kosztów jakości i kontroli zwiększając dzięki temu 
konkurencyjność przedsiębiorstw. Efektem tego jest rozwój biznesów, które w swojej 
strategii wykorzystują metody statystycznej kontroli jakości.

Budowa modelu opisującego jakość produktu może w konsekwencji przybierać 
rozmaite rezultaty. Decyzja o tym, jaki zostanie zastosowany w praktyce zależny 
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jest od wielu czynników. Podstawowym z nich jest określenie zmiennej, 
którą chcemy modelować oraz wybór pomiędzy modelami parametrycznymi  
i nieparametrycznymi. 

Cechą jakościową produktu rozważaną w pracy jest jego najważniejsza 
charakterystyka – niezawodność związana z oferowaną funkcjonalnością. 
Niezawodność (reliability) definiujemy jako zdolność urządzenia do zapewniania jego 
funkcjonalności oferowanej przez producenta w określonym czasie i w warunkach 
uznanych za normalne. Badanie przeprowadzone w artykule dotyczy wykorzystania 
wybranych modeli parametrycznych do opisu niezawodności urządzeń. Należy 
mieć na uwadze fakt, iż aplikacja modeli do opisu danych rzeczywistych jest 
wrażliwa na jakość dostępnych danych. Częstym zjawiskiem występującym w tego 
rodzaju analizach jest cenzurowanie obserwacji po przekroczeniu określonego 
czasu trwania zjawiska. Przyczyną tego cenzurowania najczęściej są względy 
ekonomiczne związane z kosztami prowadzenia długoterminowych badań. Te  
i inne ograniczenia oraz założenia muszą być odpowiednio uwzględnione w modelu. 
Jest to związane wyborem odpowiedniego rozkładu, metodą estymacji parametrów 
oraz wnioskowaniem na temat analizowanego zjawiska na podstawie oszacowań.

1. Charakterystyki	funkcyjne	niezawodności	urządzeń

Badając zjawisko niezawodności konieczne jest przypomnienie podstawowych 
charakterystyk funkcyjnych wykorzystywanych w badaniu. Wymaga to 
wprowadzenia pojęcia przetrwania oraz hazardu. Oprócz funkcji gęstości, czy 
dystrybuanty, powszechnie używanymi charakterystykami są funkcja przetrwania 
(survival function) oraz funkcja hazardu (hazard function).

Funkcją komplementarną do dystrybuanty zmiennej losowej T  postaci 
( ) 1 ( ) 1 ( ) ( )S t F t P T t P T t= − = − ≤ = ≥ , Rt∈  jest funkcja przetrwania. 

Drugą powszechnie stosowaną funkcją jednoznacznie identyfikującą zmienną 
losową T  jest funkcja hazardu, zwana również funkcją intensywności awarii postaci

                                                                                    ,      
   

gdzie ( )tf  jest funkcją gęstości zmiennej losowej T . 

Interpretując funkcję hazardu mówimy o ryzyku wystąpienia awarii. Funkcja 
ta charakteryzuje sposób, w jaki zmienia się prawdopodobieństwo wystąpienia 

( ) ( )
( )tS
tfth =
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awarii wraz z upływem czasu użytkowania urządzenia. Powszechnie wyróżnia się 
następujące rodzaje kształtu funkcji hazardu (por. Rys. 1):

• stała,
• malejąca,
• rosnąca,
• w kształcie „wanny” (bathtub),
• rosnąca, a następnie malejąca (jednomodalna).

Kluczowy wpływ na wyniki analizy ma niejednokrotnie wybór modelu 
charakteryzującego się określonym kształtem funkcji hazardu. Na rysunku 2 
przedstawiony został klasyczny kształt w postaci „wanny” (bathtub hazard rate) 

RYSUNEK 1. różne Kształty fUnKcji hazarDU

ŻRÓDŁO: opracowanie własne
czas użytkowania (t)

h (t)

RYSUNEK 2. Klasyczna fUnKcja hazarDU w Kształcie „wanny”

czas użytkowania (t)

h (t)

ŻRÓDŁO: opracowanie własne
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wyrażający podwyższone ryzyko awarii na początku użytkowania oraz zwiększone 
prawdopodobieństwo niepowodzenia po pewnym okresie użytkowania. Praktyka 
wykazuje, że typ ten jest bardzo często wykorzystywany do opisu niezawodności 
bardziej złożonych urządzeń. 

Pierwszy okres charakteryzuje produkty o niskiej jakości, zawierające pewne defekty 
powstałe przed przystąpieniem do użytkowania przez finalnego odbiorcę. Czas ten 
związany jest awaryjnością jednostek niższej jakości (burn-in period). Jest on 

szczególnie istotny z punktu widzenia kosztów złej jakości, istnieje bowiem ścisła 
zależność między tym okresem, a kosztami gwarancyjnymi. Drugi okres nazywany 
okresem użyteczności (useful period) opisany jest przez płaski fragment funkcji 
hazardu. Ostatni natomiast okres jest typowy dla zużywających się urządzeń. Są 
one stopniowo zastępowane zakupem nowych produktów.

W klasycznej analizie niezawodności badanie jest często utożsamiane z opisem 
zjawiska zużywania się. Mamy wtedy do czynienia z monotoniczną funkcją hazardu. 
Jednym z modeli stosowanych w takim przypadku jest rozkład Weibulla.

2.	Standardowy	rozkład	Weibulla

Rozkład Weibulla opisany w 1951 roku w pracy W. Weibulla dotyczył wytrzymałości 
materiałów. Model ten w oryginalnej postaci charakteryzuje się malejącą, stałą, 
bądź rosnącą funkcją hazardu. Definiowany jest przez funkcję przetrwania (por. 
Domański C., Pruska K., 2000)

                   , ,  (1)

funkcja gęstości przyjmuje zatem postać

                    ,  (2)

oraz funkcja hazardu odpowiednio

.                                .  (3)

Analizy rozmaitych zagadnień doprowadziły do powstania licznych modyfikacji 
modelu. W literaturze rozróżnia się podział na siedem podstawowym typów modeli 
w zależności od tego jak został uzyskany. Większość modeli można zaliczyć do 
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jednego z następujących typów1.

1. Rozkłady otrzymane przez liniowe, bądź nieliniowe przekształcenie zmiennej  
o rozkładzie Weibulla,

2. Rozkłady uzyskane poprzez modyfikacje dystrybuanty zmiennej losowej przez 
zastosowanie pewnej zależności funkcyjnej,

3. Jednowymiarowe modele otrzymane z mieszaniny dwóch lub więcej modeli,  
z których przynajmniej jeden jest standardowym rozkładem Weibulla,

4. Standardowy rozkład Weibulla, którego parametry są zmienne,
5. Modyfikacje rozkładu Weibulla dla przypadków zmiennych dyskretnych,
6. Wielowymiarowe uogólnienie rozkładu Weibulla,
7. Modele procesów stochastycznych związanych z rozkładem Weibulla.

3. Charakterystyka	zmodyfikowanego	rozkładu	Weibulla	 
i	rozkładu	Hjortha

Wiedza a priori o kształcie funkcji hazardu rozpatrywanego zjawiska, jaką dysponuje 
badacz pozwala na wyodrębnienie i zawężenie analizy do wykorzystania takich 
modeli, które spełniają dane kryteria. Kształt, który przyjmuje funkcja hazardu 
pozwala również ocenić z jakim typem urządzeń ma się do czynienia. Wybrane 
modele – zmodyfikowany rozkład Weibulla i rozkład Hjortha charakteryzują się 
funkcją hazardu mogącą przyjąć również kształt wanny.

3.1. Zmodyfikowany rozkład Weibulla

Jednym z ostatnich przekształceń rozkładu Weibulla jest modyfikacja modelu 
zaproponowana w 2003 roku przez C. Lai, M. Xie i D. N. Murthy. Rozkład jaki 
wyprowadzili autorzy można zaklasyfikować do typu drugiego. Polega on na 
przekształceniu dystrybuanty standardowego, dwuparametrycznego rozkładu 
Weibulla otrzymując w efekcie funkcję przetrwania postaci

                                      ,    (4)

z parametrami , 0α β >  oraz 0λ ≥ . Funkcja gęstości przyjmuje zatem odpowiednio 
postać

a funkcja hazardu

1 Murthy D. N. P., Xie M., Jiang R. (2004), Weibull models, New Jersey.

( )( ) exp tS t t eβ λα= −

( ) ( )1( ) expt tf t t t e t eβ λ β λα β λ α−= + −  ,                                 (5)
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               ,   (6)

Kształt funkcji hazardu zależny jest jedynie od parametru β  z powodu czynnika 
1t β − . Wyróżnia się następujące przypadki2: 

a) Dla 1β ≥  wynika, że:

− funkcja hazardu jest funkcją rosnącą,

− lim ( )
t

h t
→∞

= ∞ ,

b) W przypadku, gdy 0 1β< < , otrzymujemy:

− ( )h t  jest na początku malejąca, a następnie rosnąca powodując 
charakterystyczny kształt „wanny”,

− 
0

lim ( )
t

h t
→

= ∞  oraz lim ( )
t

h t
→∞

= ∞ ,

− moment zmiany funkcji hazardu z malejącej w rosnącą określony 
jest przez t∗ , jako

t β β
λ

∗ −
= .  w

W przypadku rozkładu Weibulla ( )h t  (por. wzór (6)) może być stała, rosnąca lub 
malejąca. Zaproponowana przez autorów modyfikacja wzbogaca funkcję hazardu  
o dodatkowy czynnik teλ , który przyśpiesza wzrost ( )h t .

3.2. Rozkład Hjortha

Jednym z pierwszych rozkładów charakteryzujących się bardzo elastyczną funkcją 
hazardu jest model zaproponowany w 1980 roku przez U. Hjortha. Model ten zali-
czany jest do modeli konkurującego ryzyka (competing risk model) i jest mieszaniną 
dwóch podpopulacji, z których jedna charakteryzuje się malejącą funkcją hazardu, 
a druga rosnącą. Zmienna losowa o tym rozkładzie jest określona przez funkcję 
hazardu postaci                                                                 
               ,        ,  

gdzie 0,, >λβα . Funkcja gęstości tak zdefiniowanego rozkładu określona jest 
wzorem

2 C. Lai, M. Xie i D. N. Murthy, A Modified Weibull Distribution, „IEEE Transactions on Reliability”,  
52(1), 2003.
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a co za tym idzie, postać funkcji przetrwania jest następująca

      

Podobnie jak w przypadku zmodyfikowanego rozkładu Weibulla, funkcja hazardu 
może przybierać różne kształty w zależności od wartości parametrów. W przypad-
ku, gdy 0=α  funkcja hazardu jest malejąca, natomiast dla 0<α<βλ funkcja hazardu 
zaliczana jest do funkcji przyjmujących kształt „wanny”. 

4.	Procedury	oceny	niezawodności

Częstym wyzwaniem dla badania niezawodności jest występowanie zjawiska cen-
zurowania obserwacji. Szczególnym przypadkiem jest cenzurowanie prawostronne 
po pewnym okresie trwania badanego zjawiska. W wyniku tego nieujemna zmien-
na losowa T  reprezentująca czas trwania zjawiska jest nieobserwowalna. Obser-
wowalną zmienną jest za to zmienna losowa X , oznaczająca czas od momentu 
zakupu urządzenia, aż do wystąpienia pierwszego ze zdarzeń: wystąpienia awarii 
lub cenzurowania. Prawdziwa jest zatem nierówność XT ≥ . Drugą obserwowalną 
zmienną jest zero-jedynkowa zmienna wskaźnikowa δ  oznaczająca, czy obserwa-
cja powstała w wyniku cenzurowania, czy awarii

              (10)

W przypadku występowania danych o takim charakterze, konieczna jest mody-
fikacja metody estymacji parametrów modelu. Funkcja wiarygodności rozkładu 
uwzględniająca mechanizm cenzurowania prawostronnego wyrażona jest wzorem

          ,     (11)

gdzie iδ  jest zmienną wskaźnikową dla i -tej obserwacji, natomiast ν  oznacza 
ustalony moment cenzurowania. Funkcja wiarygodności postaci (9) dla wybranych 
teoretycznych rozkładów w konsekwencji przyjmuje w przypadku zmodyfikowane-
go rozkładu Weibulla postać

                ,  (12)

natomiast dla modelu Hjortha

  (13)
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5.	Badanie	empiryczne

Źródłem danych wykorzystywanych do oceny niezawodności wybranych 
produktów są serwisy gwarancyjne przedsiębiorstwa produkcyjnego. Obserwacje 
charakteryzują się typem cenzurowania prawostronnego. Podczas okresu 
gwarancyjnego (24 miesięcy) obserwowana jest pełna populacja wyprodukowanych 
urządzeń. Po zakończeniu gwarancji dostępna jest jedynie próba losowa wynikająca 
z dobrowolnych, najczęściej odpłatnych zgłoszeń awarii przez klientów. 

Wybór rozkładów teoretycznych podyktowany jest założeniem dotyczącym kształ-
tu funkcji hazardu. Ze zgłoszeń napływających do serwisów jednoznacznie wy-
nika, że w początkowym okresie od momentu zakupu urządzenia liczba zgłoszeń 
jest malejąca. Istnieje logiczna zależność początkowej obniżonej funkcjonalności 
urządzeń, a dopasowywaniem się komponentów, z których jest wykonane. Dodat-
kowo kwestie dotyczące instalacji, czy zgłoszenia wynikające z nieprawidłowego 
transportu mogą przyczyniać się do nasilenia tych obserwacji. Z kolei w końcowym 
okresie gwarancji liczba zgłoszeń zaczyna wzrastać. Przyczyny tego zjawiska mogą 
być rozmaite. Pierwszą z nich jest zachowanie konsumenta, który wraz z końcem 
gwarancji urządzenia stara się ją wykorzystać do usunięcia pojawiających się uste-
rek. Z drugiej strony usterki te wynikają ze stopniowego zużywania się produktu. 
Przesłanki te skłaniają do wyboru modeli potrafiących odzwierciedlić funkcję ha-
zardu w kształcie wanny. 
RYSUNEK 3. histogram zgłoszeń awarii UrząDzeń wyproDUKowanych w 2002 roKU
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Estymacja wybranych rozkładów teoretycznych przeprowadzona została dla dwóch 
okresów produkcji urządzeń – 2002 i 2005 roku. W pierwszym okresie liczba obser-
wacji kompletnych wyniosła 15,31%, natomiast dla roku 2005 – 15,35%.

Analiza porównawcza dwóch lat pozwala ocenić wpływ zmian niezawodności pro-
duktu na przestrzeni lat, ale również daje możliwość określenia wpływu obserwo-
walności danych na wyniki estymacji rozkładu. Wyniki należy interpretować jako 
opis czasu od momentu zakupu urządzenia do momentu zgłoszenia usterki.

RYSUNEK 4. Histogram zgłoszeń awarii UrząDzeń wyproDUKowanych w 2005 roKU

0

967248240

8000

6000

40000

2000

czas użytkowania [miesiące]

lic
zb

a 
zg

ło
sz

eń

10000

ŹRÓDŁO: obliczenia własne 

RYSUNEK 5. fUnKcje gęstości rozKłaDU hjortha i zmoDyfiKowanego rozKłaDU weibUlla awarii 
UrząDzeń wyproDUKowanych w 2002 roKU

f (t)

miesiąc użytkowania

0,005

0,015

0,010

50 200150100 250

Rozkład Hjortha

Zmod. R. Weibulla

ŻRÓDŁO: opracowanie własne



[ 78 ]           Cz. Domański, M. Szymczak, Analiza niezawodności produktów...

f (t)
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RYSUNEK 6. fUnKcje gęstości rozKłaDU hjortha i zmoDyfiKowanego rozKłaDU weibUlla awarii 
UrząDzeń wyproDUKowanych w 2005 roKU

RYSUNEK 7. fUnKcje hazarDU rozKłaDU hjortha i zmoDyfiKowanego rozKłaDU weibUlla awarii 
UrząDzeń wyproDUKowanych w 2002 roKU
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RYSUNEK 8. fUnKcje hazarDU rozKłaDU hjortha i zmoDyfiKowanego rozKłaDU weibUlla awarii 
UrząDzeń wyproDUKowanych w 2005 roKU
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Podsumowanie

Z przeprowadzonego badania wynika, że w przypadku analizowanych produktów 
rozkładem trafniej opisującym czas od zakupu do momentu zgłoszenia usterki jest 
zmodyfikowany rozkład Weibulla. Wniosek ten wynika z logicznych przesłanek na 
temat kształtu funkcji hazardu. Funkcja hazardu rozkładu Hjortha od momentu 
zmiany z malejącej w rosnącą przybiera kształt zbliżony do prostej, a zatem wskazy-
wałby na liniowy wzrost prawdopodobieństwa wystąpienia usterki. Charakter roz-
patrywanego produktu wskazuje raczej na nieliniowy wzrost prawdopodobieństwa 
awarii wynikający z postępującego zużycia.

RYSUNEK 9. fUnKcje przetrwania rozKłaDU hjortha i zmoDyfiKowanego rozKłaDU weibUlla awarii 
UrząDzeń wyproDUKowanych w 2002 roKU

RYSUNEK 10. fUnKcje hazarDU rozKłaDU hjortha i zmoDyfiKowanego rozKłaDU weibUlla awarii 
UrząDzeń wyproDUKowanych w 2005 roKU
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Porównując niezawodność produktu wytwarzanego w wybranych latach należy za-
uważyć różnice w jego jakości. Powody tego zjawiska są następujące. Po pierwsze, 
zaobserwowanie zgłoszeń dla roku produkcji 2002 jest możliwe nawet po 10 latach 
użytkowania, natomiast w przypadku produkcji z roku 2005 już tylko maksymalnie 
po 7. Po drugie, można przypuszczać, że zachowanie konsumenta jest również zmien-
ne. W tym przypadku możliwe jest, że skłonność klienta do zgłaszania awarii do auto-
ryzowanego serwisu jest różna. Po trzecie, niezawodność urządzeń może się również 
zmieniać, co powinno mieć decydujący wpływ na wyniki oszacowań modelu. 

Wybór analizowanego okresu produkcji ma, obok wyboru modelu, kluczowy wpływ 
na wynik analizy. Należy zatem ostrożnie podchodzić do tej kwestii. Z powyższego 
badania wynika, że w przypadku, gdy obserwowalność zgłoszeń jest bardzo ograni-
czona, jak dla roku 2005, lepszym rozwiązaniem może być wybór rozkładu Hjortha 
(por. rys 5 i 6). Podjęcie tego tematu ma istotne znaczenie dla producenta i oceny 
jakości jego produktów, bowiem znając rozkład niezawodności można świadomie 
sterować procesem produkcyjnym.
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Ewa	Frątczak

Analiza danych wzdłużnych – 

wybrane zagadnienia
All models are wrong, but some models are useful

G.E.P. Box

Wstęp

Istnieje wiele typów danych wzdłużnych, które różnią się między sobą ze względu na 
różne zakresy i własności determinujące możliwość analizy. Obok danych pochodzą-
cych z badań retrospektywnych są dane pochodzące z odpowiednio zorganizowanej 
bazy danych (np. w postaci hurtowni danych) czy też dane pochodzące z badań pa-
nelowych. Jednym z częstych przykładów typu danych wzdłużnych są dane panelo-
we, składające się z pomiarów zmiennych niezależnych i zmiennych odpowiedzi dla 
dwóch lub więcej punktów w czasie dla wielu jednostek obserwacji. Dane te mają dwie 
główne zalety: możliwość sterowania za pomocą zmiennych nieobserwowalnych oraz 
możliwość określenia przyczynowego uporządkowania. Istnieją jednak również po-
ważne trudności z danymi panelowymi: wielokrotne obserwacje są zazwyczaj skore-
lowane i to unieważnia przyjęcie dość powszechnego w analizach statystycznych zało-
żenia, że obserwacje są niezależne. Istnieją co najmniej cztery powszechnie dostępne 
sposoby radzenia sobie ze skorelowanymi obserwacjami w danych wzdłużnych, co  
w efekcie przekłada się na wykorzystanie odpowiednich metod analizy. Podany przy-
kład danych panelowych to tylko jeden z możliwych typów danych wzdłużnych. 

Analiza danych wzdłużnych w modelowaniu statystycznym wyróżnia się szczegól-
nymi własnościami, do których zalicza się m.in.:

1. Możliwość kontroli heterogeniczności dla poszczególnych jednostek; 
2. Więcej informacji o danych: większa zmienność, mniej współliniowości, więcej 

stopni swobody i większa efektywność; 
3. Lepsza zdolność do badania dynamiki zjawiska, np. na podstawie badania przekro-

jowego można powiedzieć, jaki jest procent osób bezrobotnych, ale na podstawie ba-
dania wzdłużnego (longitudinalnego) można określić podział okresów bezrobocia; 
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4. Możliwość identyfikacji i pomiaru efektów, które nie są wykrywalne w badaniu 
przekrojowym lub w tradycyjnej analizie szeregów czasowych;

5. Możliwość budowy i testowania bardziej złożonych modeli zachowań (beha-
wioralnych) niż z danych badań przekrojowych czy szeregów czasowych;

6. Unikanie nieobiektywnej agregacji – wynika z faktu, że większość danych 
wzdłużnych są to zbiory na poziomie mikro danych, ale włączane są też różne 
struktury danych (hierarchiczne i niehierarchiczne);

7. Możliwość kontroli nieobserwowanych zmiennych oraz możliwość badania 
efektu przyczynowości (casuality mechanism).

Nie ma możliwości szczegółowego omówienia wszystkich powyżej wspomnianych 
zagadnień (jest to zadanie na dobry podręcznik, być może zbiorową monogra-
fię). Stąd w tekście rozdziału ograniczymy się do wybranych zagadnień podanych  
w strukturze opracowania. Na strukturę rozdziału składa się: 

1. Przegląd podstawowych definicji danych wzdłużnych.
2. Zagadnienie pomiaru i modelowania zmiany.
3. Charakterystyka i podstawowe własności danych wzdłużnych.
4. Przegląd wybranych metod analizy i modelowania danych wzdłużnych. 

4.1. Specyfika wybranych modeli statystycznych.
4.2. Modele i metody analizy danych wzdłużnych.
4.3. Modele i metody analizy danych przeżycia (survival data).
4.4. Model łączny – połączone modele: danych wzdłużnych i danych przeżycia.

1.	PRZEGLĄD	PODSTAWOWYCH	DEFINICJI	DANYCH	WZDŁUŻNYCH

W ostatnich 30 latach obserwujemy wyjątkowo wzmożony rozwój badań i metod 
analizy związanych z szeroko definiowanych pojęciem „analiza danych wzdłużnych 
(longitudinal data analysis)”. Dane i modele służące do ich analizy mają zastosowa-
nie w różnych dyscyplinach, takich jak: biologia, medycyna, nauki społeczne, nauki 
ekonomiczne, nauki przyrodnicze oraz szeroko definiowanym biznesie (finansach, 
zarządzaniu, marketingu, telekomunikacji, ubezpieczeniach, różnych przedsięwzię-
ciach z obszaru IT). Spróbujemy odpowiedzieć sobie na kilka pytań: 

1. Po co dane wzdłużne?
2. Jak definiowane są dane wzdłużne?
3. Jaki rodzaj badań, czy też permanentnej obserwacji generuje dane wzdłużne?
4. Jaką najczęściej strukturą charakteryzują się dane wzdłużne?
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Warto na wstępie zaznaczyć, że dane wzdłużne i ich analiza odgrywają 
fundamentalną rolę w epidemiologii i badaniach klinicznych i tym, co się określa 
oceną terapeutyczną (therapeutic evaluation). To tu jest realizowanych najwięcej 
badań i wprowadzanych nowych rozwiązań analitycznych, które potem po części 
lub po pewnej modyfikacji są aplikowane w innych obszarach nauki i biznesu. 
Bogaty przegląd możliwości stosowania analizy danych wzdłużnych w badaniach 
epidemiologicznych zamieszczają m.in. prace: Weiss, Ware (1966); Weiss (2005); 
Fitzmaurice, Laird, Ware (2004), (2011); Vittinghoff, Glidden, Shiboski, McCulloch 
(2012); Diggle, Heagerty, Liang, Zeger (2002), (2013); Frees (2002); Fitzmaurice, 
Davidian, Verbeke, Molenberghs (2009). Z kolei przykłady zastosowań analizy 
danych wzdłużnych w badaniach społecznych i ekonomicznych zamieszczają m.in. 
prace: Frees (2004); Taris (2000); Allison (2005); Rabe, Hesketh, Skrondal (2012); 
Andreß, Golsch, Schmidt (2013).

Każda z ww. prac podaje definicję danych wzdłużnych. Definicje wymagają wprowa-
dzenia określonego nazewnictwa, które jest nieco odmienne w badaniach epidemio-
logicznych w porównaniu do badań z obszaru nauk społecznych i ekonomicznych.

Cechą charakterystyczną badań wzdłużnych jest to, że pozwalają na studiowanie zmia-
ny w czasie. Podstawą do oceny zmiany jest pomiar odniesiony do tej samej jednostki 
badania powtarzany kilkakrotnie w określonych odstępach czasu. Kiedy dysponuje 
się powtórzonymi pomiarami dla jednostki objętej badaniem (postępowaniem) mo-
żemy uchwycić zmianę odnoszącą się do jednostki w czasie (wewnątrzjednostkowa 
zmiana – within individual change). Zatem jest to jedna z odpowiedzi na wcześniej 
postawione pytanie: po co dane wzdłużne? W istocie problem pomiaru zróżnico-
wania jest dość ważnym zagadnieniem w analizie danych wzdłużnych, bowiem nie 
chodzi tylko o zróżnicowanie odniesione do jednostki objętej badaniem w czasie, ale 
również zmianę i zróżnicowanie pomiędzy jednostkami (beetwen subject change, be-
tween subject variation). Stąd analiza wariancji i kowariancji w metodach i modelach, 
które mają zastosowanie w tym obszarze zajmuje znaczące miejsce.

Badania wzdłużne (longitudinalne), jak wspomniano wcześniej, posługują się okre-
ślonym słownictwem, oto wybrane przykłady:

Jednostki, przedmioty (obiekty, osobniki), respondenci (individuals/sub-
jects/respondents) – uczestnicy biorący udział w badaniach wzdłużnych.

Czas pomiaru, wizyta, rozkład pomiarów (wizyt) w czasie (measurement time, 
occasions, occasion’s timing) – w badaniach wzdłużnych jednostki badania podlegają 
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pomiarowi wielokrotnie w określonym według planu badania czasie, ale nie każda 
jednostka poddana jest pomiarowi przy każdej wizycie.

Czas do wystąpienia zdarzenia (time to event) – inaczej czas przeżycia (survival 
time), czas trwania (duration time).

Liczba powtórzonych pomiarów i ich rozkład w czasie, kolejność, następ-
stwo (the number of the reapeated measurements and their timing) – liczba, czas 
pomiarów różnią się pomiędzy różnymi typami badań wzdłużnych. 

Badanie wzdłużne (longitudinalne) – to badanie, w którym wyniki od jednostek 
objętych badaniem gromadzi się podczas szeregu następujących po sobie pomiarów. 
Zazwyczaj badanie longitudinalne dostarcza wielokrotnych lub powtarzalnych 
pomiarów badanego obiektu. Tego typu powtarzalne pomiary są skorelowane w ra-
mach jednego podmiotu, w związku z czym do ich analizy i wyciągnięcia wniosków 
potrzebne są szczególne techniki statystyczne.

Kolejnym istotnym wymiarem, który analizowany jest w badaniach longitudinalnych 
jest czas do wystąpienia kluczowego zdarzenia (np. zdarzenia klinicznego, jakim może 
być nawrót choroby lub zgon). Czas spełnia kluczową rolę w badaniach longitudinal-
nych, które w obszarze nauk społecznych i ekonomicznych określane są jako badania 
kohortowe lub panelowe. Badania kohortowe mogą być badaniami retrospektywny-
mi lub prospektywnymi. Poniżej zamieszcza się kilka schematów graficznych, które 
przedstawiają istotę danych longitudinalnych i badań służących do ich gromadzenia.

Cechą charakterystyczną badań wzdłużnych jest to, że jednostka dokonuje pomia-
rów kilka razy w czasie. Badania wzdłużne kontrastują z badaniami poprzeczny-
mi, gdzie pomiar dla każdej jednostki jest pojedynczy, to jest w jednym punkcie 
czasowym. Chociaż często jest tak, że te same pytania badawcze można stawiać  
w badaniu poprzecznym i w badaniu wzdłużnym, ale główną zaletą pierwszych  
z nich jest zdolność do rozdzielenia różnych typów zmian, co w kontekście np. ba-
dań ludnościowych oznacza wyodrębnienie efektu zmiany w odniesieniu do wieku 
i do kohorty. Stosowną ilustrację istoty badania wzdłużnego pokazuje rys. 1.

Na rys. 1a pomiar został dokonany dla każdej z pięciu jednostek objętej badaniem 
dwa razy. Na osi X mamy wiek, na osi Y poziom pomiaru badanego zjawiska. Na 
rys. 1b wartości obserwacji dla każdej jednostki zostały połączone. Połączone 
obserwacje umożliwiają ocenę wzorca zmiany dla każdej jednostki obserwacji, czyli 
odpowiadają na pytanie, jaka jest różnica w wartości pomiaru dla każdej jednostki 
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obserwacji w dwóch punktach odpowiadającym przesunięciu w wieku (na osi X). 

Zaobserwowana zmiana wzorca dla każdej jednostki względem wieku może być 
odpowiednio wyjaśniana i argumentowana. Na rys. 1c poprzez połączenie wartości 
pierwszego pomiaru i drugiego pomiaru dla wszystkich jednostek poprzeczne 

RYSUNEK 1. Dane wzDłUżne: prezentacja efeKtU poprzecznego i wzDłUżnego
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i wzdłużne wzorce informują o różnej historii i o tym, że poziom pomiaru jest 
zróżnicowany względem wieku. Zatem z rys. 1.b i 1c. wyraźnie wynika różne 
podejście do oceny zmiany. Do oceny zmiany można podejść jeszcze inaczej, np. 
akcentując efekt kohorty, gdzie rejestracja pomiaru może być prospektywna lub 
retrospektywna. Kolejne rysunki (rys. 2 i rys. 3) przedstawiają możliwe podejście 
do oceny zmiany w badaniach kohortowych, które generują dane wzdłużne. 

Kohorta definiowana jest jako zbiór jednostek, które doświadczyły określonego 
zdarzenia w tym samym czasie, np. kohorta uczniów podejmująca naukę w pierwszej 
klasie szkoły podstawowej, kohorta osób wchodzących na rynek pracy, kohorta 
absolwentów określonego uniwersytetu itd. Jeśli tym wspólnym zdarzeniem jest 
urodzenie, to w literaturze demograficznej zamiast określenia „kohorty” używa się 
określenia „generacja”. Na rys. 2a jest przedstawiony możliwy pomiar dla jednostek 
pochodzących z pięciu kohort: A, B, C, D, E. Z kolei na rys. 2b wraz z efektem kohorty 
pokazany jest również efekt wieku i okresu. Jest to relacja pomiędzy trzema wymiarami: 
WIEK-OKRES-KOHORTA, których efekty mogą być badane i modelowane w postaci 
APC Models – por. Ryder (1965); Hobcraft, Menken, Preston (1982); Preston, Heuveline, 
Guillot (2000); Frątczak (1996); Balicki, Frątczak, Nam (2007). 

Oś X to lata kalendarzowe, oś Y wiek, a korzystając z relacji Aij=Pi-Cj. Jeśli dwa 
wymiary są znane trzeci można wyznaczyć. Generacja 1992 w roku 2010 była w wieku 
18 lat (2010–1992 = 18), por. rys. 2b. Należy pamiętać, że pomiędzy tymi trzema 
wymiarami występuje współliniowość, dlatego w empirycznych analizach najczęściej 
postępuje się tak, że zamiast trzech wymiarów wykorzystuje się dwa, ale które wymiary 
należy włączyć do analizy, to już decyzja badacza. Dla przykładu w badaniu zjawiska 
bezrobocia przydatne wydają się być wiek i okres, to jest czas kalendarzowy. 

Dane wzdłużne w badaniu kohortowym mogą być zbierane retrospektywnie lub 
prospektywnie, istotę tych dwóch podejść w formie graficznej zamieszcza rys. 3.

W badaniu retrospektywnym, o czasie realizacji badania losuje się próbę do 
badania, która spełnia warunki „nieinformacyjnej” (non-informative) i za pomocą 
określonych narzędzi odtwarza się historię badanych procesów, np. karier: rodzinnej, 
zawodowej, edukacyjnej, migracyjnej itd. Tego rodzaju badania były i są bardzo 
popularne w demografii, szerzej w naukach społecznych. Stosuje się je również w 
zastosowaniach biznesowych, ale z reguły informacje retrospektywne pochodzą 
z dobrze funkcjonujących baz danych, np. baz danych o klientach banków, firm 
ubezpieczeniowych, telekomunikacyjnych itd. Przykładem badań retrospektywnych 
są Polskie Badania Retrospektywne zrealizowane w Instytucie Statystki i Demografii 
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SGH z lat 1988, 1991, 2001, 2006 – Frątczak (1989); Frątczak, Kowalska, Blossfeld, 
Rowher, (2006); Frątczak, Jóźwiak, Paszek (1991), (1996); Frątczak (1996); Frątczak 
(1999); Frątczak, Pęczkowski (2002); Frątczak, Gach, Pęczkowski, Sienkiewicz (2008). 
W badaniu prospektywnym o czasie badania losuje się próbę do badania, która spełnia 
takie same kryteria, jak przy badaniu retrospektywnym, ale powraca się do tej próby 
kilkakrotnie w przyszłości. Realizacja zarówno badania retrospektywnego, jak i badania 
prospektywnego, powinna być osadzona w teorii i służyć weryfikacji określonych 
hipotez badawczych. Przykładem kohortowego badania prospektywnego jest polskie 
badanie Diagnoza późnej dzietności w Polsce. Kohortowe badanie prospektywne 
czynników demograficznych, społeczno-ekonomicznych i zdrowotnych zrealizowane 
na dwóch panelach, 2007 i 2010/2011 – Bartosińska, Frątczak, Pęczkowski (2009); 
Frątczak, Jeleń (2011); Frątczak, Ptak-Chmielewska (2013).

Rys. 4 pokazuje zestawienie trzech typów badań: poprzecznego (tzw. przekrojowego, 
gdzie informacja o jednostce zbierana jest tylko jeden raz – jednokrotny pomiar), 
badania panelowego, w którym są trzy ścieżki (panele) i badania retrospektywnego, 
gdzie informacja odnośnie do jednostki podana jest w postaci epizodów (tj. 
okresów przejść i pobytów w określonych stanach). Rys. 4c – dostarcza danych 
niezbędnych do analizy przeżycia, czy też analizy historii zdarzeń. Są to dane typu: 
czas do wystąpienia zdarzenia (time to event). Bogaty przegląd badań panelowych  
w obszarze społecznym i ekonomicznym zamieszcza Andreß, Golsch, Schmidt (2013).

RYSUNEK 3. baDanie: Kohortowe retrospeKtywne i Kohortowe prospeKtywne
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Tylko badania panelowe i retrospektywne dostarczają do analizy danych, które 
określamy mianem danych wzdłużnych. Wymiar czasu w badaniach wzdłużnych 
jest bardzo ważny, stąd często badacze podejmują wysiłek zbierania danych, które 
informują nie tylko o wieku czy kohorcie, ale również o okresie. Rys. 5 zamieszcza 
schemat graficzny takiego badania. 

Dane zawierające pełną historię epizodów, to jest zmiany pomiędzy stanami i czas 
pobytu w wyróżnionych stanach oraz jednocześnie pomiar dotyczący okresu, w tym 
wypadku dwóch okresów (ujęcie poprzeczne nakłada się na ujęcie wzdłużne). Tego 
rodzaju dane stanowią podstawę do prowadzenia zawansowanej analizy danych 
wzdłużnych z wyodrębnieniem efektu przekrojowego. Pięć przedstawionych róż-
nych schematów badań, które generują dane wzdłużne, nie wyczerpuje wszystkich 
opisów badań, które dostarczają dane do analiz wzdłużnych.

Przez dane wzdłużne, jak wielokrotnie określano w tym tekście, rozumiemy m.in. 
zbór danych, w którym zmienna zależna jest mierzona w kilku momentach czaso-
wych dla każdej jednostki analizy (repeated measures data). Zwykle rozumiemy je 
jako zawierające przynajmniej dwa powtórzone pomiary w ciągu długiego okresu. 
Dane wzdłużne mogą być definiowane jako dane w postaci skupień (clustered data) 
lub/i dla różnych poziomów, np. dwupoziomowe dane o postać skupień lub trzypo-
ziomowe dane o postaci skupień (a two-level clustered data set or a three-level clustered 
data set). Dodatkowo dane wzdłużne mogą mieć strukturę hierarchiczną lub niehie-
rarchiczną. Taki układ danych generuje dane wzdłużne wielopoziomowe, włączające 
skupienia i strukturę hierarchiczną lub nie – por. West, Welch, Gałecki (2007); Gol-
stein (1968), (2010), Weiss (2005); Twisk (2010); Gałecki, Burzykowski (2013). Rys 6. 
ilustruje przykład danych o strukturze wielopoziomowej i skupieniach. Na pierwszym 

RYSUNEK 4. baDanie: przeKrojowe, panelowe, Kohortowe

t.1

1

4

3

2

t.5t.4t.3t.2 t.6

pr
ze

st
rz

eń
 s

ta
nó

w

1

4

3

2

1

4

3

2

a) przekrojowe a) retrospektywneb) panelowe

t.0 t.1 t.5t.4t.3t.2 t.6t.0 t.1 t.5t.4t.3t.2 t.6t.0

ŻRÓDŁO: opracowanie własne



Statystyka – zastosowania biznesowe i społeczne Rozdział 4       [ 89 ]

poziomie jest pomiar, pomiary przynależą do pacjenta – drugi poziom to pacjenci, 
którzy przynależą (są diagnozowani i leczeni) do określonej klniki – trzeci poziom.

Można postawić pytanie: jaka jest różnica między danymi w postaci skupień, dany-
mi wzdłużnymi a danymi pochodzącymi z powtórzonych pomiarów (clusetred, lon-
gitudinal and reapeated measures data) wszak do jednych i drugich można stosować 
podobne typy modeli, np. model mieszany, czy wielopoziomowy. Dyskusję na temat 
tych różnic zamieszcza wiele prac, w tym m.in.: West i wsp. (2007); Weiss (2005); 
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Fitzmaurice, Ravichandran (2008); Fitzmaurice, Larid, Ware (2011); Fitzmaurice, 
Davidian, Verbeke, Molenberghs (2009), w których podsumowano te trzy typy da-
nych oraz wskazano na ich specyficzne własności.

W danych zawierających skupienia (clusters) zmienną zależną mierzy się raz dla 
każdej jednostki badania (np. pacjenta, studenta, respondenta, itd.), ale jednostki 
obserwacji są agregowane w określone grupy, np. pacjenci według lekarza prowa-
dzącego, uczniowie według klas, samochody według marek produkcyjnych. Nie ma 
żadnego uporządkowania jednostek w skupieniach a odpowiedzi, informacje od 
nich pozyskane (inaczej pomiary) powinny być w równym stopniu skorelowane. 

W danych pochodzących z powtórzonych pomiarów, zmienna zależna jest 
mierzona więcej niż jeden raz dla każdej jednostki objętej badaniem. Zwykle istnie-
je pewna zmienna niezależna (zwana często czynnikiem w obrębie jednostki), która 
zmienia się wraz z każdym pomiarem. Ale dane dotyczące powtórzonych pomiarów 
niekoniecznie muszą być umiejscowione w czasie – mogą być zbierane w przestrze-
ni, według jednostek przestrzennych. 

W danych wzdłużnych, zmienna zależna jest mierzona w kilku punktach czasowych 
dla każdej jednostki, często w ciągu stosunkowo długiego okresu. Czasami cechą cha-
rakterystyczną danych wzdłużnych jest to, że wielokrotne obserwacje dotyczące tej 
samej jednostki mogą być porządkowane według przyjętego kryterium czasu.

Wypadanie z badań (ubytek jednostek – drop out) nie jest zbyt dużym problemem 
w wypadku danych pochodzących z powtórzonych pomiarów, ale jest ogromnym 
problemem w sytuacji badań wzdłużnych. Wszystkie trzy ww. rodzaje danych mogą 
być klasyfikowane jako typy danych hierarchicznych lub wielopoziomowych i mogą 
być analizowane z wykorzystaniem modeli mieszanych lub wielopoziomowych.  
W literaturze przedmiotu wyraźnie podkreśla się, że dane wzdłużne posiadają 
z natury strukturę hierarchiczną i wielopoziomową z obserwacjami, które na 
najniższym poziomie są zagnieżdżone lub zgrupowane w ramach jednostek/
obiektów, które przynależą do jednostek na najwyższym poziomie.

Dane longitudinalne są też wielowymiarowe. Zwykle wielowymiarowość ma 
kilka znaczeń, jedno odnosi się do statystyki sensu stricto, drugie do zastosowań 
statystyki. W rozumieniu statystyki oznacza to, że dla każdej jednostki posiadamy 
kilka wyników (pomiarów). W zastosowaniach wielkowymiarowość oznacza, że 
więcej niż jedna zmienna na jednostkę badania jest wykorzystywana w analizach. 
Stąd dane i analizy wzdłużne są wielowymiarowe w rozumieniu obu wymienionych 
definicji wielowymiarowości.
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Warto podkreślić, że dane oparte na szeregach czasowych też odnoszą się do danych 
wzdłużnych, ale filozofia organizacji danych opartych na szeregach czasowych jest 
nieco odmienna od opisanych powyżej cech/własności danych wzdłużnych oraz 
używa się do ich analizy metod i modeli właściwych dla szeregów czasowych. Zatem 
nie są one przedmiotem zainteresowań w tym tekście.

W ostatnich latach wzrasta zainteresowanie badaniami wzdłużnymi w biznesie 
szeroko definiowanym. O ile w badaniach epidemiologicznych, społecznych, 
ekonomicznych realizacja badań wzdłużnych opiera się na mocnych podstawach 
teoretycznych, o tyle w odniesieniu do biznesu teorie modeli biznesowych i ich rozwój 
są na etapie intensywnych prac, które prawdopodobnie zakończą się sukcesem. 
Jako przykład takiej pracy można podać artykuł autorstwa Hedman i Kalling 
(2003). W oparciu o przegląd bogatej literatury przedmiotu autorzy zaproponowali 

Oferta (3)

RYNEK/GAŁĄŻ

Cena/KosztJakość produktu Usługi związane z ofertą

Klienci (1) Konkurencja (2)

Ludzie Zasoby
organizacyjne

Zasoby
naturalne

ZASOBY (5)

DOSTAWCY (6) NakładyRynki czynników
wytwórczych

Poziom rynku, np. pięć sił
Portera oraz kapitał i praca

Poziom 
działalności 
i struktury 

organizacyjnej,
np. łańcuch 

wartości
wg. Portera

Poziom zasobów,
np. model RBV

Poziom oferty,
np. strategie wg 

Portera

Poziom rynku, np. pięć sił
Portera

DZIAŁALNOŚĆ I STRUKTURA ORGANIZACYJNA (4)

PRZEDSIĘBIORSTWO
Zakres zarządzania (7)

Wymiar wzdłużny,
np. ograniczone 
możliwości osób 

związanych  
z rzedsiębiorstwem 

(pracowników, 
klientów, 

konkurentów), 
ograniczenia 
poznawcze  
i społeczne

RYSUNEK 7. sKłaDowe moDelU biznesU

ŹRÓDŁO: j. heDman, t. Kalling, the bUsiness moDel concept: theoretical UnDerpinnings anD empirical illUstrations, 
eUropean joUrnal of information systems, 2003, nr 12, s. 53, rys. 1.
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koncepcję ogólnego modelu biznesowego, który zawiera następujące elementy 
połączone ze sobą związkiem przyczynowo skutkowym, poczynając od poziomu 
rynku produktu: 1) klienci, 2) konkurenci, 3) oferta, 4) czynności i organizacja, 
5) zasoby, 6) zaopatrzenie czynników zewnętrznych oraz wkład w produkcję. 
Wszystkie te komponenty są przekrojowe i mogą być analizowane w dowolnym 
punkcie czasowym. Aby model był pełny, uwzględniono również komponent 
procesu longitudinalnego (7), który odpowiada za odwzorowanie dynamiki modelu 
biznesowego w czasie oraz za ograniczenia kognitywne i kulturowe, z którymi radzić 
sobie muszą menadżerowie. Na schemacie autorzy określili to mianem zakresu 
zarządzania. Rys 7. prezentuje schemat modelu biznesowego i jego składowe.

Zdaniem autorów model biznesowy musi być zarządzany i rozwijany wraz  
z upływem czasu. W ten sposób uwzględnia on perspektywę procesu. Model może 
być analizowany w wymiarze przekrojowym (wymiar przyczynowy, pionowy  
w schemacie modelu), jednak ewoluuje również w czasie (wymiar longitudinalny, 
horyzontalny w schemacie modelu) wraz z tym, jak ewoluują menadżerowie i ludzie 
wewnątrz modelu oraz konsumenci i konkurencja na zewnątrz. Procesy te obejmują 
niwelowanie różnic poznawczych, kulturalnych i politycznych. Są to kwestie,  
z którymi menadżerowie borykają się regularnie we wszystkich składowych modelu 
i twierdzą, że potrzebujemy wszystkich trzech do zrozumienia czynników sukcesu  
i porażki. Zasoby muszą zostać zgromadzone, uruchomione i zorganizowane w taki 
sposób, który poprawi cenę i jakość oferty w relacji do konkurencji i preferencji 
klienta. Jak konkludują autorzy Hedman, Kalling (2003, s. 56) w podsumowaniu 
artykułu „proponujemy model biznesowy, który nadaje kształt szerszego kontekstu 
biznesowego systemom informacyjnym (SI). W najlepszym wypadku jest to 
zasób potencjalny, coś o potencjalnej wartości. Teoretycznie, jego ekonomiczna 
wartość jest określana przez zdolność firmy do handlu i absorbowania zasobów SI, 
zsynchronizowania (i połączenia) go z innymi zasobami, rozpowszechnienia go 
wśród działań i zarządzania owymi działaniami w taki sposób, aby stworzyć ofertę  
o unikalnych cechach w porównaniu z konkurencją w branży, w której firma operuje. 
Każdy definiowany empirycznie biznes używający SI może być postrzegany poprzez 
model biznesowy, jednak należy zastosować spojrzenie warunkowe: wartość  
i zależności wewnątrz modelu biznesowego różnią się w zależności od zastosowania 
SI oraz w zależności od konkretnego biznesu”. Ponadto autorzy utrzymują, że jedną 
z ról SI stało się usprawnienie biznesu oraz że konstrukcja modelu biznesowego jest 
dobrym narzędziem do zrozumienia i oceny istoty procesu biznesowego. Koncepcja 
modelu biznesowego staje się coraz popularniejsza zarówno w e-biznesie, jak 
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i w tradycyjnych przedsiębiorstwach. Nabiera to szczególnego znaczenia we 
współczesnym świecie, gdzie szybkie przetwarzanie dużych i różnorodnych zbiorów 
danych oraz dostarczanie decyzji do podejmowania działań w biznesie (era Big 
Data) stało się powszechnością dnia codziennego. Warto w tym miejscu podkreślić, 
że w związku z analizą procesów biznesowych z wykorzystaniem narzędzi analiz 
statystycznych podlega zmianie proces myślenia statystycznego z kategorii myślenia 
tradycyjnego do myślenia w kategoriach procesu biznesowego. Więcej na ten temat 
– Hoerl, Snee (2012). 

2.	Zagadnienia	pomiaru	i	modelowania	zmiany

Dane wzdłużne, które wraz z rozwojem badań są coraz częściej dostępne, służą ge-
neralnie do oceny zmiany, szerzej procesu zmian głównie na poziomie indywidu-
alnym, ale nie tylko. Definicja zmiany, czy też procesu zmian, jest określana róż-
nie, co więcej w różnych dyscyplinach naukowych zainteresowanie zmianą dotyczy 
określonych procesów badanych na poziomie jednostki czy też grup jednostek. We-
dług Allisona (2010) analiza danych wzdłużnych wykorzystywana jest głównie do 
dwóch celów: (1) do kontrolowania nieobserwowanych czynników, a tym samym 
polepszenia wnioskowania statystycznego odnośnie mechanizmu przyczynowo-
ści; (2) do analizowania zmiany w zmiennych ciągłych oraz dyskretnych. Zdaniem 
Signer i Willetta (2003) oraz Goldsteina (1968, 2010), zmiana jest wszechobecna  
w codziennym życiu, ale poprzez określone interwencje można modyfikować pro-
ces zmiany. Zdaniem ww. autorów zagadnienie opisu i wyjaśniania zmiany fascynu-
je różnych badaczy od pokoleń, ale dopiero od pewnego czasu, to jest od lat 1980., 
kiedy intensywne prace metodologiczne wśród statystyków zostały podjęte i które 
doprowadziły do opracowania nowej generacji modeli opartych na indywidualnym 
(jednostkowym) modelu wzrostu – badanie zmiany zostało przyśpieszone. Są to 
modele z efektem stałym, z efektem losowym (z losowym wyrazem wolnym i loso-
wym współczynnikiem nachylenia), modele wielopoziomowe, modele mieszane. Ta 
grupa rozwijanych modeli dała dobrą podstawę do badania procesu zmian. 

Jak wspomniano wcześniej, pojęcie zmiany definiowane jest różnie. W badaniach 
wzdłużnych (Signer, Willett 2003, s. 8-15) chodzi o dwa rodzaje zmian, które pozy-
skujemy, stosując dwa pytania i stosownie do nich dobierając odpowiadające im po-
ziomy analizy. Pierwsze pytanie dotyczy wewnątrzjednostkowej zmiany (within 
individual change), czyli jak każda jednostka/osoba w badaniu podlega zmianie  
w czasie? Drugie pytanie dotyczy międzyjednostkowych różnic w zmianie, (in-
terindividual differences in change) oraz jak przewidywać różnice pomiędzy jednost-
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kami w ich zmianie. To rozróżnienie ma decydujące znaczenie zarówno do przy-
gotowania i prowadzenia badań, jak i też do stosowania określonej klasy modeli 
służących do oceny zmiany. Ten podział implikuje trzy ważne kryteria związane 
z realizacją badań wzdłużnych, a mianowicie: wiele fal danych, dobrze określone 
metryki czasu dla substantywnego procesu będącego przedmiotem studiów oraz 
systematyczny pomiar zmiany w postaci wyniku.

Podobne argumenty związane z badaniem zmiany przytaczają psychologowie  
i demografowie Collins (2006); Molenaar (2004). Wraz ze wzrostem liczby badań 
longitudinalnych, jak również zwiększeniem ich intensywności i długości, pojawiło 
się fundamentalne napięcie pomiędzy tym, co nazywa się „skupieniem na waria-
cji międzyjednostkowej”, czyli różnicami pomiędzy jednostkami, a „skupieniem na 
wariacji wewnątrzjednostkowej”, czy różnicami w ramach tej samej jednostki. Po-
dejścia skupiające się na wariacji międzyjednostkowej podkreślają stworzenie 
ogólnych zasad tworzenia badań, które mają zastosowanie w wypadku wszystkich 
jednostek. Z drugiej strony, podejścia skupiające się na wariacji wewnątrzjednost-
kowej podkreślają konieczność zrozumienia zmian wewnątrz jednostek, a koniecz-
ność stworzenia ogólnych zasad stawiają na drugim miejscu. Collins (2006, s. 507 
i n.) podjęła próbę opisania ram koncepcyjnych uwzględniających pomiar zmia-
ny dla badań longitudinalnych. Według autorki, badania longitudinalne powinny 
charakteryzować się połączeniem trzech elementów, to jest: (1) dobrze opisanego 
modelu teoretycznych zmian obserwowanych przy pomocy (2) projektu czasowe-
go, który zapewnia jasne i dokładne spojrzenie na proces, przy czym otrzymane 
dane analizowane są za pomocą (3) modelu statystycznego, będącego aplikacją 
operacyjną modelu teoretycznego. Integracja tych trzech elementów jest niezbędna 
do stworzenia dobrego badania longitudinalnego, jednak nie jest wystarczająca1.

Inni autorzy Ployhart, Vandenberg (2010) charakteryzując badania longitudinalne 
z uwzględnieniem trzech składowych: teorii, projektu (design) i analizy zmiany 
podkreślają różnice pomiędzy opisem zmiany i wyjaśnieniem zmiany. Opisowe 
badania longitudinalne mają na celu opis zmiany zjawiska w czasie. W badaniach 
opisowych badacz stara się opisać formę zmiany w czasie (np. liniowa lub nieli-
niowa). Natomiast badania wyjaśniające mają na celu zidentyfikować przyczynę 
zmiany przy użyciu jednej lub więcej istotnych zmiennych wyjaśniających lub to,  
w jaki sposób zmiany jednej zmiennej wyjaśniającej są predykcyjne dla wartości in-

1 W artykule autorka dokładnie omawia trzy elementy, to jest: teoretyczny model zmian, projekt czasowy użyty 
do obserwacji zjawiska zmiany oraz statystyczny model zmian, podkreślając konieczność ich integracji.
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nych istotnych zmiennych wyjaśniających, które są przedmiotem zainteresowania. 
Zarówno badania wyjaśniające jak i opisowe mają swoje zastosowanie, oba rodza-
je są ważne dla określenia istoty badań longitudinalnych, najpierw należy określić 
kierunek zmiany, aby następnie móc ją wyjaśnić. Dlatego zanim zostaną zebrane 
dane empiryczne, badacz powinien określić zakładaną postać zmiany i sformu-
łować teoretyczną koncepcję do analizy i wyjaśnienia zmiany. Określenie postaci 
zakładanej zmiany najczęściej polega na formułowaniu hipotez na temat tego, czy 
występuje zmiana, czy nie, a jeśli występuje, czy zmiana jest liniowa, czy nielinio-
wa. Jeśli zmiana jest liniowa, to kolejne pytanie: czy jest to pozytywna zmiana – 
rosnąca, czy negatywna – malejąca. Jeśli zmiana jest nieliniowa, to czy występuje 
efekt stabilizacji, nagła przerwa lub wielokrotne wzrosty i spadki? Formułowanie 
kształtu zmiany przed przystąpieniem do badania może być oczywiście trudne, ale 
hipotezy odnośnie zmiany należy formułować. Zdaniem wielu autorów, np. George, 
Jones (2000); Mitchell, James (2001); Ployhart, Vandenberg (2010) upewnienie się, 
że proces zmiany został prawidłowo sformułowany jest kluczowe, ponieważ zmiana 
jest główną zmienną dla większości badań longitudinalnych. Innymi słowy, forma 
zmiany danego zjawiska (procesu) w czasie jest tą zmienną, którą badania mają opi-
sać, analizować i docelowo zaprognozować. Rys. 8. pokazuje różne formy zmiany. 

Zmiany liniowe (rys. 8a) są łatwe do opisania, ponieważ mogą być pozytywne lub 
negatywne. Co więcej, istotny interesujący nas kontekst może pomóc nam przewi-
dzieć, jaka może być skala zmian liniowych. Z drugiej strony, zmiany nieliniowe nie 
są tak łatwe do opisania. Dla przykładu, zmiana po lewej rys. 8b może być słusznie 
nazwana zmianą o ujemnym przyspieszeniu, zmianą następującą po krzywej nauki, 
zmianą następującą po krzywej mocy lub zmianą rosnącą z malejącymi przycho-
dami. Ponieważ w różnych źródłach tę samą formę zmian określa się różnymi ter-
minami, istotne jest, aby opisywać (lub ilustrować graficznie) hipotetyczną formę 
zmian w odniesieniu do formy obserwowanej. Istnieje również możliwość rozwa-
żenia przypadku, w którym zmiana jest nieciągła. Rys. 8c ilustruje dwa nieciągłe 
kształty zmian. W każdym z przykładów występuje punkt przełomowy, w którym 
następuje nagła zmiana kierunku. Punkty te mogą być wynikiem planowanej in-
gerencji lub nieplanowanych zdarzeń, np. wystąpienie kryzysu finansowego. Pod-
sumowując, określenie kształtu zmiany jest kluczowe dla sformułowania hipotez, 
które będą poddane weryfikacji. 
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Drugim ważnym zagadnieniem przy formułowaniu hipotez, oprócz określenia kie-
runku i kształtu zmiany, jest określenie poziomu zmiany. Z reguły badacze wymie-
niają dwa interesujące, będące przedmiotem oceny, poziomy. Po pierwsze, może nas 
interesować po prostu to, w jaki sposób zmiany wpływają na całą grupę obserwacji. 

a) liniowa (pozytywna i negatywna)

RYSUNEK 8. przyKłaDy różnych form zmiany wzglęDem czasU

b) nieliniowa

b) nieciągła

czas czas

czas czas

czas czas

ŹRÓDŁO: ployhart r.e., VanDenberg r.j., the theory, Design, anD analysis of change, joUrnal of ma-negement, 
2010, s. 100, rys. 1.
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Oznacza to, że wszystkie obserwacje podlegają tej samej formie zmian, a kluczową 
kwestią jest to, czy cała grupa jednostek doświadcza podobnej zmiany. Dla przykła-
du, można przewidywać, że wyniki korporacji wzrosną w czasie w sposób liniowy, 
a ponadto wszystkie oddziały korporacji będą wykazywały tę samą liniową formę 
zmiany. Po drugie, interesować nas może analiza międzyjednostkowych różnic  
w międzyjednostkowych formach zmian. Inaczej mówiąc, każda jednostka ob-
serwacji może zmieniać się w inny sposób; dlatego skupiamy się na zrozumieniu 
międzyjednostkowych różnic w międzyjednostkowych zmianach – por. Ilies i wsp. 
(2006). Dla przykładu, możemy przypuszczać, że pewne oddziały korporacji do-
świadczą pozytywnej zmiany w czasie, podczas gdy w wypadku innych oddziałów 
zmiany mogą być negatywne. 

Rysunek 9 ilustruje w formie graficznej różnice pomiędzy tymi dwoma podejściami.

Rys. 9a przedstawia dla wszystkich jednostek objętych badaniem jedną formę zmiany  
(w postaci średniej ogólnej), podczas gdy na rys. 9b każdej jednostce obserwacji odpowia-
da inna forma zmiany. Ważne jest, aby pamiętać, że skupianie się na średniej zmianie gru-
py w sytuacji, gdy istnieje duże zróżnicowanie wewnątrz danej grupy (patrz rys. 9b), może 
być mylące. W związku z tym, średnia zmiana grupy traktuje wszystkie jednostki w grupie 
jako posiadające tę samą formę zmiany w czasie, podczas gdy zmiana międzyjednostkowa 
pozwala na przedstawienie faktu istnienia różnic pomiędzy jednostkami. Zarówno zmia-
na średnia grupy, jak i zmiana międzyjednostkowa mogą zawierać predyktor wyjaśniający 
zmianę, ale predyktory te wyjaśniają różne przyczyny wariancji (np. ogólną średnią zmia-
nę lub różnice międzyjednostkowe w zmianach między jednostkowych). 

a) zmiana średniej ogólnej dla grupy  
jednostek

b) zmiana dla pojedynczych jedno-
stek (wewnątrz) i zmiana średniej 
ogólnej dla grupy jednostek 

czas czas

RYSUNEK 9. różnice pomięDzy zmianą śreDniej grUpowej i zmianą mięDzy-jeDnostKową

ŹRÓDŁO: pr.e. ployhart, r.j. VanDenberg, the theory, Design, anD analysis of change, joUrnal of manegement, 
2010, s. 102, rys. 2.
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W pracach socjologicznych oprócz określenia zmiany i jej opisu zwraca się uwagę 
na mechanizm przyczynowości. Może być on ilustrowany różnie, jako efekt wpływu 
jednej zmiennej na drugą w badanym okresie, gdzie kształty tego wpływu powią-
zań są różne względem czasu – por. Blossfeld, Rohwer (1992); Frątczak (1999); May-
er (2004). Mechanizm ten może być objaśniany za pomocą procesów równoległych  
i zdarzeń je tworzących. Rys. 10 zamieszcza graficzną interpretację przyczynowości, 
czyli to, jak można obserwować efekt przyczynowości w studiowaniu dwóch pro-
cesów równoległych. Wystąpienie zdarzenia w Procesie 1 powoduje lub nie zmiany  
w Procesie 2, czego efektem jest podział pierwszego epizodu w Procesie 2 na subepizody.

Oczywiście jest to tylko jeden ze sposobów studiowania przyczynowości. W litera-
turze polskiej w odniesieniu do procesów demograficznych czytelnik może spotkać 
rozważania na ten temat w pracach: Frątczak, Józwiak, Paszek, (1991), (1966); Frąt-
czak (1999); Ptak-Chmielewska (2005). W literaturze anglojęzycznej zagadnienie 
mechanizmu przyczynowości jest szeroko dyskutowane, m.in. w pracach: Blossfeld, 
Rohwer (1992); Blossfeld, Hamerle Mayer (1989); Blossfeld, Golosch, Rowher 
(2007); Pearl (2010).

ŹRÓDŁO: mayer K.U., EvEnt History AnAlysis: BAsic ModEls, lifE coursE rEsEArcH, tHEorEticAl issuEs, EMpiricAl  
ApplicAtions And MEtHodologicAl proBlEMs. sociological methoDology worKshop, series acaDemia sinica, taipei, 
taiwan, 20-24.09.2004, slajD nr 6.

Subepizody w procesie 2

Proces 2

Proces 1

y

y2

y1

x

x2

x1

t

tt4t3t2t1

RYSUNEK 10. procesy równoległe – efeKt przyczynowości 
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3.	Charakterystyka	i	podstawowe	własności	danych	wzdłużnych

Dane pochodzące z badań wzdłużnych charakteryzują się określonymi własnościami. 
W ekonometrycznej analizie danych panelowych Baltagi (1995) wymienia sześć 
potencjalnych korzyści wynikających z analizy danych panelowych:

1. Możliwość kontroli heterogeniczności dla poszczególnych jednostek. 
2. Więcej informacji o danych: większa zmienność, mniej współliniowości, więcej 

stopni swobody i większa efektywność.
3. Lepsza zdolność do badania dynamiki zjawiska, np., na podstawie badania 

przekrojowego można powiedzieć, jaki jest procent osób bezrobotnych, ale  
w wyniku badania panelowego można określić podział okresów bezrobocia. 

4. Możliwość identyfikacji i pomiaru efektów, które nie są wykrywalne w badaniu 
przekrojowym lub w tradycyjnej analizie szeregów czasowych. 

5. Możliwość budowy i testowania bardziej skomplikowanych modeli zachowań 
(behawioralnych), niż z danych badań przekrojowych czy szeregów czasowych.

6. Unikanie stronniczości agregacji – wynika z faktu, że większość danych 
panelowych jest na poziomie mikro danych.

Do wymienionych sześciu własności Allison (2010) dodaje kolejne, a mianowicie:

1. Możliwość kontroli nieobserwowalnych zmiennych, co może być realizowane 
poprzez modele efektów stałych.

2. Możliwość włączenia do analizy rozwiązania przyczynowo-skutkowego: Czy X 
wpływa na Y, czy Y wpływa na X? Takie analizy są realizowane przez jednoczesne 
oszacowanie modeli z opóźnieniem zmiennych. Metody, które umożliwiają takie 
oszacowania dopiero stosunkowo niedawno zostały opracowane i nie są często 
stosowane. 

3. Zdolność do zbadania wpływu np. „procesu leczenia” na trajektorii wyniku 
(lub, ekwiwalentnie – równoważnie, badanie zmiany efektu leczenia) w okre-
ślonym czasie.

Według Heogarty (2006, rozdz. 1) badania longitudinalne wymagają większego wy-
siłku, jednak mają wiele zalet. Zalety te obejmują m.inn.:

1. Rejestrowanie czasów wystąpienia zdarzeń. Potencjalne badanie 
longitudinalne mierzy nowe wystąpienia zjawiska, np. choroby, zdarzenia jak 
default – niespłacanie kredytu, churn – odejście klienta z firmy telekomunikacyjnej. 
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Czas wystąpienia pierwszych objawów może zostać skorelowany z niedawnym 
wystawieniem pacjenta na ryzyko i/lub chronicznym ryzykiem.

2. Potencjalne potwierdzenie ryzyka. W potencjalnym badaniu notuje się 
status ryzyka uczestników podczas kolejnych badań. Może to zmniejszyć 
prawdopodobieństwo obciążenia pamięci, które powoduje, że jednostki 
kolejno zapadające na daną chorobę są bardziej skłonne do przypominania 
sobie czynników ryzyka (rodzaj błędu pomiaru). Dodatkowo analizowana 
jest chronologia występowania czynników ryzyka i ich rezultatów z uwagi na 
pomiar na poziomie jednostki. 

3. Pomiar indywidualnych zmian rezultatów. Głównym atutem badań 
longitudinalnych jest możliwość pomiaru zmian wyników i/lub czynników 
ryzyka na poziomie jednostki. Badania longitudinalne dają szansę na obserwację 
indywidualnych wzorców zmian. 

4. Rozdzielenie wpływu czasu poprzez pomiar trzech jego wymiarów: 
kohorty, okresu, wieku (trzech składników zmiany) . 

Mówiąc o badaniach wzdłużnych, należy podkreślać nie tylko zalety, ponieważ 
podejście longitudinalne jest też obciążone pewnymi kosztami. Związane są one 
z kilkoma utrudnieniami (można je określić jako wady, ułomności, problemy),  
z którymi należy sobie poradzić, aby wyniki analiz i ewentualnie prognozowania nie 
były obarczone zbyt dużymi błędami. 

Do utrudnień w badaniach longitudinalnych – por. Heath (2004); Fitzzmaurice, 
Ravichandran (2008); Diggle, Reeve, Stanton (2011); Andreß, Golsch, Schmidt 
(2013); Fitzmaurice, Laird, Ware (2011) – zalicza się:

Zbilansowane i niezbilansowane dane

Zazwyczaj badania wzdłużne z powtarzanymi pomiarami zakładają jednakową licz-
bę pomiarów dla wszystkich jednostek objętych badaniem we wspólnych punktach 
czasowych. Jeśli wszystkie jednostki mają tę samą liczbę powtórzonych w wyzna-
czonych odcinkach czasu, taki zestaw danych nosi nazwę zbilansowanych w czasie 
(balanced over time).

Zakładając, że Yij to j-ty pomiar dla i-tej jednostki, a tij to moment pomiaru Yij, za-
kres zbilansowany oznacza, że tij=tj dla wszystkich jednostek i. Niespełnienie tego 
warunku implikuje, że zbiór danych jest zbiorem niezbilansowanym.

Wiele wcześniejszych metod statystycznych rozwijanych do analizy danych wzdłuż-
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nych, jak np. analiza wariancji dla powtórzonych pomiarów (repeated – measures 
ANOVA) wymaga do analizy zbilansowanej liczby pomiarów. Niestety praktyka 
badań jest taka, że dość często, szczególnie gdy badania są rozciągnięte w czasie, 
zdarzają się braki pomiarów dla jednostek objętych badaniem w różnych punktach 
czasowych. W takim wypadku zbiór danych określa się zbiorem danych niezbilan-
sowanych w czasie (unbalanced over time). Gdy brakuje niektórych obserwacji, np. 
z powodu niezgłoszenia się na pomiar lub z powodu tzw. wypadnięcia z badania, 
mamy do czynienia z brakami danych (missing data), zjawisko to jest permanentną 
cechą badań wzdłużnych – wtedy dane są niezbilansowane, ale należy je rozróżnić 
w badaniu podłużnym od innych rodzajów danych niezrównoważonych, dane te są 
często określane jako niekompletne. Rozróżnienie to podkreśla fakt, że planowane-
go dla jednostki pomiaru nie można było uzyskać.

Uczestnictwo jednostek wylosowanych do badania w całym czasie jego realizacji

Istnieje ryzyko obciążenia statystycznego wywołanego niepełnym dalszym uczest-
nictwem lub „wypadnięciem” uczestników z badania. Jeśli uczestnicy, którzy są ba-
dani, do końca różnią się od tych, którzy przerwali badania, błędna analiza może 
dostarczyć wyników niereprezentatywnych dla pierwotnej grupy docelowej bada-
nia. Jest to dobrze znany, szczególnie w badaniach panelowych, ubytek responden-
tów/jednostek objętych badaniem (dropout, attrition), co generuje brakujące dane 
(missing data). Braki danych mogą być następstwem trwałego zniknięcia jednostki 
spod obserwacji (dropout, lost to follow-up) albo zniknięcia czasowego, po którym 
jednostka powraca do badania (intermittent missing values). Przykład jednej z ta-
kich sytuacji pokazuje rys. 11.

Dla jednostki obserwacji nr 1 (rys. 11) mamy wszystkie pomiary (łącznie 12), dla 
jednostki nr 2 ostatni pomiar był zarejestrowany o czasie 8, co daje łącznie osiem 
pomiarów. Jednostka nr 2 wypadła z badania o czasie 8. Oznacza to, że zbiór liczby 
pomiarów dla dwóch jednostek jest inny. W odniesieniu do jednostki nr 2 brakuje 
czterech obserwacji.

Żeby radzić sobie z ubytkiem danych, należy najpierw zrozumieć ich istotę, a potem 
przedsięwziąć określone działania. Nawet w wypadku najlepszych projektów badań 
longitudinalnych pojawi się zjawisko ubytku. Występują tak naprawdę dwa rodzaje 
brakujących danych. Pierwszy przypadek jest podobny do badań przekrojowych 
i dotyczy tego, czy próba respondentów w danym czasie jest reprezentatywna dla 
większej, interesującej nas populacji. Drugi jest właściwy dla badań longitudinalnych 
i dotyczy tego, czy próba respondentów w czasach późniejszych badań jest 
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reprezentatywna dla respondentów z czasów wcześniejszych. W badaniach 
terenowych nie jest niczym wyjątkowym odkrycie, że współczynnik odpowiedzi 
spadł o połowę lub nawet więcej pomiędzy pierwszym a ostatnim pomiarem – Chan 
(1998); Ployhart, Vandenberg (2010). Rys. 12 prezentuje dwie wybrane sytuacje 
związane z błędnym pomiarem, który generuje braki danych.

Według autorów: Fitzmaurice, Laird, Ware (2011) braki danych w badaniach 
longitudinalnych powodują trzy ważne implikacje dla analizy danych wzdłużnych. 
Po pierwsze, są to dane niezbilansowane, ponieważ nie do wszystkich jednostek 
udało się zgromadzić taką samą liczbę pomiarów. To powoduje komplikacje dla 
metod analizy danych wzdłużnych, które to metody zakładają zbilansowane zbiory 
danych, jakkolwiek braki wynikające z danych niezbilansowanych nie są dużym 
problemem w modelach regresji. Po drugie, jeśli występuje brak danych, to musimy 
się liczyć z utratą informacji, tym samym brak danych redukuje precyzję estymacji 
zmiany dla średniej odpowiedzi w czasie. Zagadnienie precyzji wiąże się z ilością 
braków danych, im jest ich więcej, tym większy spadek w precyzji oszacowań. 
Utrata precyzji powiązana jest też z metodą estymacji. Nie bez znaczenia pozostaje 
odpowiedź na pytanie, jak skorelowane są braki danych z danymi posiadanymi  
z obserwacji, co wpływa na utratę precyzji. Ważna jest lokalizacja braku danych, 
przez co należy rozumieć odpowiedź na następujące pytania: czy braki danych 

RYSUNEK 11. hipotetyczne Dane wzDłUżne Dla Dwóch jeDnosteK (Dwie trajeKtorie)

ŹRÓDŁO: opracowanie własne na poDstawie: heagerty, 2006
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w równym stopniu dotyczą wszystkich jednostek, czy koncentrują się tylko na 
wybranym czasie pomiaru i małej liczbie jednostek? Po trzecie, pod pewnymi 
warunkami braki danych mogą wprowadzić obciążenie wyników estymacji i tym 
samym prowadzą do błędnych wniosków o wartościach średniej zmiany. Dlatego 
dokładne określenie mechanizmu braku danych w badaniach wzdłużnych musi być 
brane pod uwagę przed przystąpieniem do analizy.

W literaturze na temat braków danych dobrze opisany jest mechanizm braku danych 
i jego klasyfikacja – por. Rubin (1976); Little, Rubin (1987); Diggle, Heagerty, Liang, 
Zenger (2013); Fitzmaurice, Ravichandron (2008); Fitzmaurice, Laird, Ware (2011); 
Laird (1988) .

Dla wyjaśnienia i omówienia czynników związanych z brakującymi danymi 
wygodnie jest przyjąć następujący zapis – podany za Laird (1988); Heagerty (2006):

Rij=1, jeśli obserwacja Yij została zaobserwowana, oraz

Rij=0, jeśli obserwacja Yij jest brakująca. 

Niech Ri = (Ri1, Ri2, …, Rin). Monotoniczne brakujące dane implikują, że jeśli Rij = 0, 
wtedy Rij+k = 0 dla wszystkich k > 0. 

Niech       oznacza podzbiór wyników Yi=(Yi1, Yi2,..., Yin) które są obserwowane, oraz 
niech      oznacza brakujące wyniki. Dla danych longitudinalnych klasyfikacja bra-
kujących danych jest oparta na tym, czy zaobserwowany lub niezaobserwowany 

a) zły wynik pomiarów (nieprawi-
dłowe czasy pomiarów powodują 
nie zaobserwowanie trendu)

RYSUNEK 12. KonseKwencje złego pomiarU lUb zbyt małej liczby powtórzonych pomiarów

ŹRÓDŁO: ployhart r.e., VanDenberg r.j., tHE tHEory, dEsign, And AnAlysis of cHAngE, JournAl of MAnEgEMEnt, 2010, s. 105, rys. 3.

b) zbyt mała liczba pomiarów – 
fałszywy obraz trendu (błędna 
interpretacja)

czas czas
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wynik jest predyktywny dla brakujących danych.

Brakujące całkowicie losowo (MCAR):  

Brakujące losowo (MAR):      

Nieignorowalne (NI):            zależy od 

Na rys. 11 przedstawiony jest przykład monotonicznego braku danych. Dla 
jednostki o nr 2 wszystkie obserwacje po 8 pomiarze są brakujące. Jeśli przyczyna 
braku danych jest zupełnie niezwiązana z wynikami (zaobserwowanymi lub nie), 
wtedy dane te nazywamy MCAR. Jednak jeśli zaobserwowane dane są predyktywne 
dla braku danych, wtedy nazywamy je MAR, a ich mechanizm wprowadza formę 
obciążenia selekcji (ubytku). Dane MAR mogą pojawić się, jeśli lekarz prowadzący 
badanie postanowi wyłączyć z niego dowolnego pacjenta, który zdaje się nie 
wykazywać efektów leczenia, szczególnie jeśli decyzja ta jest oparta na wartościach 
przeszłych pomiarów lub czynnikach związanych z przeszłymi wynikami Yij. 
Niezaobserwowane wyniki mogą być związane ze zjawiskiem braku, jeśli na 
przykład jednostki, które są najbardziej chore, odmówią podróży i w związku z tym 
stawienia się na zaplanowaną wizytę badawczą. 

Taksonomia braku danych przekłada się bezpośrednio na implikacje dla 
potencjalnego obciążenia wyboru. Jeśli dane są typu MCAR, wtedy zarówno 
brakujące, jak i zaobserwowane wyniki są reprezentatywne dla danej populacji. W 
związku z tym, w wypadku danych MCAR, standardowe podsumowania statystyczne 
oparte na danych zaobserwowanych są nadal prawidłowe. Jednak jeśli dane są typu 
MAR lub NI, wtedy podsumowania oparte na dostępnych przypadkach mogą 
być obciążone. Wracając do rysunku 11, jeśli opuszczenie badania dla jednostki  
o nr 2 wskazuje na ogólny proces, w którym podmioty o niższej wartości pomiaru 
nie powracają do badania, wtedy zaobserwowana średnia dla otrzymanych wyników 
nie będzie reprezentatywna dla tego, co mogłoby zostać zaobserwowane, gdyby 
badano całą populację. W tym przykładzie średnia dla jednostek badanych byłaby 
niedoszacowana względem średniej dla całej populacji w późniejszych, objętych 
badaniem jednostkach czasu. 

Zagadnienie braków danych i sposoby radzenia sobie z tym problemem zostało 
bardzo dobrze zdiagnozowane w literaturze przedmiotu. Najczęściej występujące 
sposoby radzenia sobie z brakiem danych to: imputacja brakujących danych, 
modelowanie z wykorzystaniem różnych technik brakujących danych i danych 
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wzdłużnych, ważenie wyników. W wielu pracach opublikowanych w ostatnich 
latach znajdzie czytelnik informacje na temat tych metod, w tym tradycyjne  
i nowoczesne metody imputacji danych, gdzie do modelowania wykorzystuje 
się zarówno klasyczne, jak i bayesowskie metody estymacji – por. Enders (2010); 
Graham (2012); Molenberghs, Kenward (2007); Allison (2002), (2009); Korczyński 
(2014); Szafer (1997). 

Analiza danych skorelowanych

Analiza statystyczna danych longitudinalnych wymaga metod, które odpowiednio 
uwzględnią wewnątrzpodmiotowe (jednostkowe) korelacje pomiarów odpowiedzi. 
Jeśli taka korelacja zostanie zignorowana, wtedy wnioskowanie statystyczne 
(estymacja i weryfikacja hipotez) może być znacząco niewłaściwa. Zagadnienie 
skorelowanych danych zostanie omówione w części czwartej tekstu. 

Włączenie zamiennych zależnych od czasu

Mimo iż projekty badań longitudinalnych oferują możliwość połączenia zmian  
w występujących czynnikach ryzyka ze zmianami w interesujących nas rezultatach, 
kierunek współzależności (przyczyna-skutek) może być skomplikowany przez 
„sprzężenie zwrotne” pomiędzy wynikiem a ryzykiem. Dla przykładu, w badaniu 
obserwacyjnym efektu działania leku na konkretne wskaźniki zdrowia obecny stan 
zdrowia pacjenta może wpływać na działanie leku lub dawkowanie zastosowane 
w przyszłości. Mimo iż celem badania jest określenie wpływu leku na zdrowie, 
przykład ten bierze pod uwagę wzajemny wpływ ryzyka i wyniku, oraz powoduje 
trudność analityczną, kiedy staramy się oddzielić wpływ leku na zdrowie od wpływu 
zdrowia na przyswajanie leku. 

Analiza zmiennych ukrytych

Cechy jednostek, obiektów, podmiotów etc. w badaniach wzdłużnych mogą 
być obserwowalne i nieobserwowalne. Analiza cech nieobserwowalnych jest 
utrudniona, ale jednocześnie bardzo przydatna. Odpowiedzią na zapotrzebowanie 
na taką analizę jest analiza zmiennych ukrytych. Generalnie można wyróżnić trzy 
główne obszary zastosowań modeli zmiennych ukrytych (por. Sikorska 2012): 
analizowanie określonych przypadków(sytuacji) i umieszczanie ich w segmentach 
(Latent Class Cluster Models), redukcję zmiennych (Latent Class Factor Models), 
konstrukcję skali oraz predykcje zmiennej zależnej (Latent Class Regression and 
Choice Models). Dla analizy danych wzdłużnych najbardziej przydatna jest analiza 
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przejść pomiędzy stanami ukrytymi, określana jako analiza stanów ukrytych 
(Latent Transition Analysis). LTA, która jest rozszerzeniem metodologii Latent Class 
Analysiss dla analizy danych wzdłużnych, umożliwia pomiar nasilenia i kierunku 
migracji w czasie pomiędzy nieobserwowanymi bezpośrednio stanami ukrytymi. 

Pozostałe zagadnienia

Są to m.in. koszty badania, które po części są generowane koniecznością posiadania 
wystarczająco dużej próby losowej i jej utrzymywania, aby zapewnić reprezentację 
populacji w czasie. Co zrobić, aby uzyskać dobre i wymierne względem czasu 
wartości pomiarów? Z pewnością takich pytań można zadać więcej, ale są one ściśle 
powiązane z celem i zakresem badania, jego hipotezami badawczymi i oczekiwanymi 
wynikami.

4.	Przegląd	wybranych	metod	analizy	i	modelowania	danych	
wzdłużnych

4.1. Specyfika wybranych modeli statystycznych 

Podstawowym celem analizy danych wzdłużnych jest ocena zmiany w pomiarach 
zmiennej wynikowej w czasie i opis czynników, które przyczyniają się do zmiany. 
Analiza danych wzdłużnych wymaga bardziej zaawansowanych technik analizy sta-
tystycznej ponieważ:

a) powtórzone pomiary w czasie dla tej samej jednostki/obiektu są zwykle po-
zytywnie skorelowane, chociaż wyniki empiryczne wskazują, że im większe są 
odstępy w czasie pomiędzy kolejnymi pomiarami, tym korelacja jest mniejsza; 

b) zmienność jest często heterogeniczna poprzez wszystkie wyniki pomiarów, 
oznacza to, że wariancja pomiarów jest zmienna w czasie. 

Źródłem korelacji w analizie danych wzdłużnych są: różnice pomiędzy jednostkami/
obiektami, zróżnicowanie wewnątrz jednostek związane z różnicami w pomiarach 
w czasie oraz błędy pomiaru. 

Te dwie charakterystyczne własności danych wzdłużnych naruszają podstawowe 
założenia o niezależności i jednorodności wariancji, które są podstawą w wielu 
standardowych modelach statystycznych (np. ANOVA, wielowymiarowa regresja 
liniowa). Aby uwzględnić te podstawowe własności, modele statystyczne dla danych 
wzdłużnych mają dwa główne składniki: model kowariancji pomiędzy powtarzany-
mi pomiarami oraz model do średniej pomiaru i jej zależności od współzmiennych 
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Pod pojęciem „kowariancji” należy rozumieć zarówno korelacje pomiędzy para-
mi powtarzanych pomiarów dla jednostki jak i zmienność odpowiedzi dla różnych 
pomiarów. Chociaż główne zainteresowania naukowe koncentrowały się zazwyczaj 
na modelu średniej odpowiedzi, wnioski o zmiany w odpowiedzi i jej stosunku do 
zmiennych towarzyszących są wrażliwe na wybrany model dla kowariancji pomię-
dzy powtarzanymi pomiarami. Zatem, korelacja i heterogeniczna zmienność 
muszą być uwzględniane w analizach i modelowaniu danych wzdłużnych w celu za-
pewnienia poprawnej oceny i wnioskowania o zmianie w czasie. Różnice w podej-
ściu do modelowania danych przekrojowych i wzdłużnych przedstawione zostaną 
z wykorzystaniem trzech zestawień zamieszczonych w Tablicy 1. Zestawienie nr 1 
zamieszcza dane przekrojowe, cztery jednostki obserwacji posiadają wyniki pomiaru 
dla dwóch zmiennych X i Y. Dla czterech pomiarów, macierz wariancji i kowariancji 
ma rozmiary 4 na 4. Mamy stałą wariancję na przekątnej, poza przekątną mamy zera. 
W regresji liniowej z wynikami ciągłej zmiennej wynikowej dla kolejnych pomiarów, 
założenia są takie, że odpowiedzi mają równe wariancje i są niezależne. Dlatego od-
chylenia wzdłuż przekątnej są sobie równe i kowariancje poza przekątną są równe 
zeru. Z danych wzdłużnych (por. Zestawienie nr 2) wynika, że każda jednostka ob-
serwacji obecnie posiada po trzy pomiary. Nie tylko można zbadać różnice pomiędzy 
jednostkami, ale można również zbadać zmiany w obrębie każdej jednostki w czasie. 
Dodatkowo, wyniki pomiarów można przedstawić graficznie i zaobserwować profil 
dla każdej z jednostek. Podsumowując, są cztery jednostki obserwacji, każda ma trzy 
pomiary. Jak dla takiego zbioru informacji zmieni się macierz wariancji i kowarian-
cji ? Odpowiedź na to pytanie zamieszcza Zestawienie nr 3. Ponieważ istnieją trzy 
powtarzane pomiary dla każdej jednostki obserwacji, wymiar macierzy wariancji  
i kowariancji jest 12×12. Na przekątnej mamy macierze blokowe – a blok odpowiada 
jednej jednostce obserwacji. Informacje wewnątrz bloków są skorelowane, a na ze-
wnątrz bloków traktuje się je jako niezależne.

Wyniki zamieszczone w Zestawieniu 1 i Zestawieniu 3 ilustrują różnice w kon-
strukcji macierzy wariancji i kowariancji dla danych przekrojowych i danych 
wzdłużnych. Właściwe rozpoznanie struktury macierzy wariancji i kowariancji,  
a następnie wykorzystanie jej do modelowania ma zasadnicze znaczenie w analizie 
danych wzdłużnych. Stąd zaleca się określone postępowanie w procesie modelowa-
nia danych wzdłużnych. Zwykle proces ten obejmuje kilka etapów – por. Diggle, 
Heagerty, Liang, Zeger (2002), (2013); Diggle, Reeve, Stanton (2011), Fitzmaurice, 
Davidian, Verbeke & Molenberghs (2008); Fitzmaurice, Laird, Ware (2011); Singer, 
Willet (2003); Weiss (2005)., 
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TABELA 1. pomiar – macierz wariancji i Kowariancji Dla  Danych przeKrojowych i wzDłUżnych

1
2
3
4

10
7

12
11

4
2
6
8

Jednostka Macierz wariancji inkowariancjiZmienna YZmienna X

σ2

σ2

σ2

σ2

0

0

zestawienie 2. Dane wzDłUżne – ilUstracja graficzna

Jednostka Zmienna X
Prezentacja graficzna 
danych wzdłużnych

Y(t=l) Y(t=l)Y(t=l)

1
2
3
4

10
7

12
11

4
2
6
8

6
5
9

14

6
3
8

16

4
4
4
2
2
2
6
6
6
8
8
8

1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3

1
1
1
2
2
2
3
3
3
4
4
4

10
6
6
7
5
3

12
9
8

11
14
16

zestawienie 3. macierz wariancji i Kowariancji w analizie Danych wzDłUżnych

Macierz wariancji i kowariancjiJednostka Zmienna X Zmienna YCzas

0

0V1

V4

V3

V2

ŻRÓDŁO: opracowanie własne na poDstawie DoKUmentacji sas institUte (2002), longitudinAl dAtA AnAlysis witH di-
scrEtE And continuous rEsponsEs. coUrse notes (sas institUte, cary, Usa)
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Etap pierwszy – pierwszym krokiem w każdym procesie budowania modelu jest 
przeprowadzenie dogłębnej analizy danych z wykorzystaniem różnych technik 
exploratacji danych (exploratory data analysis). Ma ona na celu zilustrowanie re-
lacji poprzecznych i wzdłużnych w danych, to jest relacji pomiędzy jednostkami  
i wewnątrz jednostek. Inaczej jej celem jest wykrycie wzorców zróżnicowania po-
między grupami jednostek/obiektów oraz wzorców zróżnicowania wewnątrz jed-
nostek względem czasu. Najczęściej w tym etapie wykorzystywane są różne metody 
graficzne, do których zalicza się:

• wykresy typu „spaghetti” (spaghetti plots),
• wykresy profili średniej dla zmiennej wynikowej (mean response plots),
• nieparametryczne wygładzanie, najczęściej z wykorzystaniem funkcji (metody) 

Kernela (non-parametric smoothing – Kernel smoothing),
• wykresy rozproszenia parami (pairwise scatterplots),
• wiarogramy (viarograms), – dla wyznaczenia których potrzebne są wyniki esty-

macji reszt dla modelu regresji dla średniej odpowiedzi (zmiennej wynikowej). 
Stąd ta technika exploratacji jest ściśle powiązana z etapem drugim. W środo-
wisku informatycznym exploratacja danych oznacza pozyskiwanie (odkrywa-
nie) wiedzy z danych. 

Etap drugi to estymacja modelu regresji dla średniej odpowiedzi (zmiennej wy-
nikowej) z wykorzystaniem metody MNK, dla którego wyniki estymacji, w tym 
wartości oszacowanych reszt stanowią podstawę do przygotowania wiarogramu. 
Wiarogram, a dokładniej otrzymane wzorce z wiarogramu, stanowią podstawę do 
wyboru właściwej struktury kowariancji. 

Etap trzeci to estymacja liniowego modelu mieszanego z wykorzystaniem wybra-
nej struktury kowariancji, ocena założeń modelu wraz z diagnostyką, w tym m.in. 
ocena informacji nietypowych i odstających. Bardziej zawansowane modelowanie 
związane jest ze specyfiką danych wzdłużnych, które mogą pochodzić z badań pa-
nelowych i z powtórzonych pomiarów oraz z badań kohortowych retrospektyw-
nych lub prospektywnych. 

4.2. Modele i metody analizy danych wzdłużnych 

W tej części zostały ogólnie scharakteryzowane najczęściej stosowane metody i mo-
dele do analizy danych panelowych i danych pochodzących z powtórzonych pomia-
rów. Do grupy metod, modeli można zaliczyć: 
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Jednowymiarową i wielowymiarową analizę wariancji, ANOVA, MANO-
VA (Univariate and Multivariate Analysis of Variance) do analizy danych wzdłuż-
nych. Metody te są dobrze opisane w literaturze i stosunkowo łatwe w użyciu. 
Stosowanie obu modeli wymaga, aby dane do analizy zwierały informacje o po-
miarach w określonych odstępach czasu, zakładały błędy o rozkładzie normalnym 
i ich homogeniczność na przestrzeni różnych grup. Zdaniem Nakai i Ke (2009) 
słabą stroną tych metod jest fakt, iż szacują i porównują one średnie wartości dla 
grupy, a nie dostarczają informacji na temat indywidualnego wzrostu. Co więcej, 
w założeniu metody te muszą mieć ściśle określone punkty czasowe. Innymi 
słowy, każdy podmiot/obiekt/jednostka powinien posiadać równomiernie lub 
nierównomiernie rozłożone punkty pomiarów w czasie. Główną różnicą pomiędzy 
ANOVA i MANOVA jest fakt, iż podejście MANOVA musi pozbyć się ze zbioru 
danych wszystkich braków w danych. Aplikacja MANOVY wymaga kompletnych 
danych, ponieważ traktuje powtarzające się pomiary jako jeden wektor, a wektor 
nie może posiadać brakujących informacji. Jeśli występują braki w pomiarach, 
jednostka/obiekt jest usuwany z bazy danych. Ponadto, MANOVA zakłada ogólną 
postać dla korelacji pomiarów powtarzalnych w czasie, podczas gdy ANOVA zakła-
da znacznie bardziej restrykcyjną formę symetrii złożonej. Obie metody są dobrze 
oprogramowane w wielu pakietach statystycznych, dla przykładu w SAS estymuje-
my je z wykorzystaniem procedury GLM (SAS Institute 1992, SAS 9.4. Online Doc).

Modele regresji – to olbrzymia gama narzędzi statystycznych stosowanych  
w analizie danych wzdłużnych. W tym obszarze analizy obserwuje się bardzo szyb-
ki rozwój zarówno w zakresie doskonalenia klasy modeli, jak i metod estymacji  
i co za tym idzie aplikacji. Świadczy o tym m.in. duża liczba nowych podręczników  
i artykułów. W literaturze przedmiotu można spotkać różną klasyfikację tej grupy 
modeli w zależności od formuły i postaci modelu, od struktury i rodzaju danych. 
Do tej grupy modeli zalicza się: 

• modele regresji z efektem stałym, 
• modele regresji z efektem losowym,
modele mieszane, w tym: 

• liniowe modele mieszane, 
• uogólnione liniowe modele mieszane, 
• uogólnione nieliniowe modele mieszane. 

W zależności od postaci zmiennej wynikowej modele regresji do analizy danych 
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wzdłużnych można podzielić na następujące grupy: 

• modele do analizy danych wzdłużnych z ciągłą zmienną wynikową (np. liniowy 
model mieszany z różną strukturą macierzy wariancji i kowariancji),

• modele do analizy danych wzdłużnych z dyskretną i policzalną zmienną wyni-
kową (uogólnione modele mieszane, uogólnione równania estymujące). 

Ze wszystkich wymienionych powyżej klasyfikacji modeli najczęściej  
w zastosowaniach preferowane są modele mieszane. Zdaniem E. Demidenki (2004), 
modele mieszane przenoszą statystykę na nowy wyższy poziom modelowania 
statystycznego. Ogólnie mówiąc, model mieszany jest liniowym, uogólnionym lub 
nieliniowym modelem statystycznym, który ze względu na obecność parametrów 
wariancji daje duże możliwości definiowania i estymacji różnej klasy modeli 
statystycznych. W literaturze polskiej obszerny przegląd modeli mieszanych (teorii 
i aplikacji) zamieszcza Frątczak, Mianowska (2012). Używając notacji macierzowej, 
trzy postacie modeli liniowych można zapisać następująco – por. Frątczak, 
Mianowska (2012, s. 227-228).

Y=Xβ+      +ε    model efektów stałych,

Y=       Zγ+ε    model efektów losowych,

Y=Xβ+Zγ+ε    model mieszany,

gdzie poszczególne składowe modeli oznaczają:

Y – wektor obserwowanych wartości zmiennej zależnej,

X – znana macierz układu oparta na specyfikacji modelu,

β – wektor nieznanych parametrów efektów stałych,

Z – znana macierz układu dla efektów losowych,

γ – wektor nieznanych parametrów efektów losowych,

ε – wektor błędów losowych.

SAS należy do platformy analitycznej, która daje duże możliwości estymacji 
modeli mieszanych, są to: liniowe modele mieszane (Linear Mixed Models – 
LMM), uogólnione liniowe modele mieszane (Generalized Linear Mixed Models – 
GzLMM), nieliniowe modele mieszane (Nonlinear Mixed Models – NLMM) oraz 
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liczne odmiany modeli w ramach każdej z grup. Dla przykładu są to modele dla 
bloków całkowicie zrandomizowanych (Randomized Block Design Models –RBDM), 
hierarchiczne modele liniowe (inaczej modele wielopoziomowe) oraz modele 
podzielonych poletek (Multilevel Herarchical Models and Split-Plot Desings Models), 
modele dla danych zbilansowanych i niezbilansowanych (Balanced Incomplete Block 
and Unbalanced Incomplete Block) itd. Oddzielną część modelowania w ramach 
modeli mieszanych stanowią modele mieszane włączające podejścia bayesowskie 
w zakresie zarówno formułowania modelu, jak i jego estymacji. Można zadać 
pytanie, skąd tak duża popularność modeli mieszanych w modelowaniu danych 
wzdłużnych? Jedna z możliwych odpowiedzi jest następująca: modelowanie  
danych wzdłużnych ma za zadanie możliwość studiowania zmian w czasie wewnątrz 
jednostek/ obiektów i zmiany w czasie między jednostkami (grupami jednostek).  
Z zapisu modelu mieszanego postaci:

Y=Xβ+Zγ+ε    

wynika, że

β – wektor nieznanych parametrów efektów stałych zakłada, że parametry są 
takie same dla wszystkich jednostek/obiektów i reprezentuje czynniki, które 
wpływają na wartości współczynników regresji, które określa się jako jednostkowe 
(inaczej przedmiotowe); γ – wektor nieznanych parametrów efektów losowych, 
jest wektorem parametrów, które mogą się zmieniać w czasie i mierzą (inaczej 
odzwierciedlają) naturalną heterogeniczność w populacji. Zatem tak klasa modeli 
odpowiada doskonale na cele analizy danych wzdłużnych. Jest wiele publikacji  
z zakresu wykorzystania modeli regresji do analizy danych wzdłużnych. Wybrane 
z nich to m.in. Allison (2005); Burzykowski, Gałecki (2013); Demidenko (2004); 
Twisk (2010); Verbeke, Molenberghs (2000); West, Welch, Gałecki (2007); SAS for 
Mixed Models (2007); Hox, Roberts (2011), Frątczak, red. (2012).

Uogólnione równania estymujące (Generalized Estimating Equations – GEE)

Jest to kolejne podejście z zakresu analizy regresji wykorzystywane do wnioskowania 
na podstawie danych longitudinalnych, przedstawionych po raz pierwszy w pracy 
Liang i Zeger (1986). Są one rozwinięciem uogólnionego modelu liniowego (GLM) 
wykorzystanym do analizy longitudinalnej przy pomocy estymacji opartej na funk-
cji quasi-wiarygodności. Podstawowym założeniem podejścia GEE jest przyjęcie, że 
badacz jest zainteresowany głównie parametrem regresji i nie interesuje go macierz 
wariancji-kowariancji powtarzalnych pomiarów. Koncepcja zakłada dwa modele. 
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Najpierw definiowany jest model regresji dla średniej odpowiedzi. Forma mode-
lu regresji jest całkowicie elastyczna i może być to model liniowy, model regresji 
logistycznej, logarytmiczny model liniowy lub dowolny uogólniony modelem li-
niowym – por. McCullagh i Nelder (1989). Następnie definiowany zostaje model 
korelacji wewnątrz podmiotowej (wewnątrz jednostkowej). Model korelacji spełnia 
dwie funkcje: pierwsza – używa się go do obliczania wag (odwrotność kowariancji), 
które stosuje się do wektorów obserwacji każdego z podmiotów w celu obliczenia 
estymatorów współczynników regresji; druga – model korelacji jest również wyko-
rzystywany do określenia błędów standardowych oszacowanych współczynników 
regresji. 

GEE – to narzędzie modelowania, które stało się bardzo popularną metodą analizy 
dyskretnych danych wzdłużnych. Może być wykorzystane zarówno dla danych zbi-
lansowanych, jak i niezbilansowanych oraz w sytuacji braków danych. Modelowa-
nie jest oprogramowane i powszechnie dostępne w wielu pakietach statystycznych. 
W SAS do estymacji GEE wykorzystuje się procedurę GENMOD. 

4.3. Modele i metody danych przeżycia (survival data)

Modele przeżycia, modele analizy historii zdarzeń to specyficzna grupa modeli, która 
do analiz statystycznych została wprowadzona bardzo dawno temu. Najstarszym 
historycznie modelem przeżycia był model tablic trwania życia opracowany przez  
J. Graunta w 1666 roku. Więcej na temat historii modelowania, m.in. Frątczak 
(1997), Frątczak i inni (2005). Ta grupa modeli, która włącza do analizy zdarzenia, 
czasy wystąpienia zdarzeń, zdarzenia powtarzalne i rekurencyjne ma zastosowanie 
w wielu dyscyplinach naukowych, a aplikacje tej grupy mają charakter uniwersalny, 
pod warunkiem, że prawidłowo zostanie zdefiniowany proces z właściwą 
przestrzenią stanów i czasem, który jako zmienna losowa może być dyskretny 
lub ciągły. Uniwersalność tej grupy modeli i stosowanie w różnych dyscyplinach 
spowodowały, że ta sama grupa metod ma odmienne nazwy: dla przykładu  
w medycynie, demografii – nosi nazwę analizy przeżycia (survival analysis),  
w socjologii – analizy historii zdarzeń (event history analysis) – w ekonomii, 
naukach społecznych – analizy trwania (duration analysis) lub analizy przejścia 
(transition analysis), w inżynierii – analizy niezawodności (reliability analysis) lub 
analizy czasu(ów) niepowodzeń (porażek) (failure time analysis).

Dla wektora zmiennych niezależnych od czasu z funkcja dożycia definiowana jest 
następująco: 
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modele nieparametryczne,

modele parametryczne – modele o przyśpieszonym czasie wystąpienia 
zdarzenia,

modele semiparametryczne – model proporcjonalnych hazardów, modele 
nieproporcjonalnych hazardów.

 jest określona w postaci skumulowanego ryzyka (hazardu) o postaci: 

               
, gdzie  h(t /z

oznacza funkcję ryzyka (inaczej intensywności, hazardu, granicznego przejścia). 
Przedstawiona zależność pomiędzy funkcją dożycia a skumulowanym hazardem 
nie jest jedyną w odniesieniu do stosowanych miar. Inny przykład powiązań to 
zależność pomiędzy funkcją dożycia a funkcją hazardu o postaci: 

Inne użyteczne i stosowane w analizie przeżycia miary (por. Gardiner, 2010) to: 

Średni czas przeżycia: 

Średni czas przeżycia ograniczony do czasu L: 

Centyle czasu przeżycia: 

Średnia czasu pozostałego do przeżycia o czasie t: 

Rozkłady czasu przeżycia są często rozkładami o dużej skośności (asymetrii), 
dlatego zaleca się stosowanie do ich opisu nie miar klasycznych, ale pozycyjnych 
jak: mediany, centyli czy średniej czasu pozostałego do przeżycia. Cechą 
charakterystyczną, która odróżnia tę grupę modeli od innych modeli regresji jest to, 
że zmienną zależną w tej grupie modeli jest funkcja ryzyka, inaczej intensywności, 
która w postaci empirycznej nie występuje, natomiast wyniki estymacji modeli 
dostarczają informacji o jej wartościach. W tej grupie modeli wyróżnia się: 

Pozostałe rodzaje modeli to: modele ryzyka konkurencyjnego, modele wielostanowe, 

modele rekurencyjne oraz włączając zagadnienia estymacwji.

Zdecydowana większość modeli estymowana jest z wykorzystaniem metody 
największej wiarygodności lub metody częściowej największej wiarygodności.  
W ostatnich latach wzrasta znaczenie i zainteresowanie wykorzystaniem do 

p
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estymacji tej grupy modeli nie tylko metod klasycznych estymacji, ale również 
estymacji Bayesowskiej. W SAS do estymacji modeli przeżycia wykorzystuje się 
następujące procedury: LIFETEST, LIFEREG, PHREG, RELIABILITY, QLIM. 

O modelach nieparametrycznych dla zmiennej losowej T (czas trwania, czas 
przeżycia) mówimy wtedy, kiedy nie jest określona postać analityczna rozkładu 
dana funkcją gęstości bądź funkcją rozkładu prawdopodobieństwa dla zmiennej 
T. Modele nieparametryczne służą do oceny przebiegu intensywności zdarzeń  
z wykorzystaniem ocen estymatorów funkcji, takich jak: funkcja hazardu, funkcja 
dożycia, dystrybuanta, skumulowana funkcja hazardu. Podstawowe metody 
estymacji modeli to: metoda tradycyjna, metoda Kaplana-Meiera Product-Limit-
Estimation oraz z wykorzystaniem estymatora Nelsona-Aalena. Modele mogą być 
szacowane dla jednej cechy posiadającej kilka kategorii i dawać odpowiedź, czy 
różnice w przebiegu estymowanych funkcji są statystycznie istotne dla wszystkich 
wyróżnianych kategorii cechy. Dość często wyniki estymacji funkcji dożycia 
bądź funkcji hazardu, skumulowanego hazardu (które mają kształt schodkowy) 
są wygładzane. Dość często ma w takim przypadku zastosowanie wygładzanie 
nieparametryczne ( non-parametric smoothing – Kernel smoothing). Więcej na 
temat modeli nieparametrycznych w pracach, Allison (2010), (2014), Frątczak i inni 
(2005); Blossfeld, Rohwer (2002); Shenyang Guo (2010); Box-Steffensmeier (2004); 
Mills (2011); Hosmer, Lemeshow (1999); Lawless (2003); Klein, Moeschberger 
(1997); Blossfeld, Golsch, Rowher (2007); Frątczak, Jóźwiak, Paszek (1991), (1996). 

O modelach parametrycznych dla zmiennej losowej T (czas trwania,  czas 
przeżycia) mówimy, gdy znana (określona) jest postać analityczna gęstości rozkładu 
prawdopodobieństwa. Oprócz funkcji gęstości znane są inne funkcje opisujące 
rozkład, tj. funkcja hazardu, funkcja dożycia oraz parametry rozkładu, to jest: wartość 
oczekiwana, wariancja, odchylenie standardowe. Do rozkładów parametrycznych 
zalicza się: rozkład wykładniczy i jego modyfikacje, rozkład Weibulla, rozkład 
Gompertza, rozkład wartości ekstremalnych, rozkład logarytmiczno-normalny  
i wiele innych. Modele estymowane są bez zmiennych i ze zmiennymi. Jeśli do 
modelu dodajemy zmienne, to modele noszą nazwę parametrycznych modeli 
regresji. Najczęściej stosowaną metodą estymacji jest Metoda Największej 
Wiarygodności. Do tej kategorii modeli zalicza się modele o przyśpieszonym 
czasie do wystąpienia zdarzenia (Accelerated Failure Time Models – AFT). 
Model AFT definiowany jest następująco logT=μ+σε z parametrami położenia  
i skali odpowiednio μ i σ. Do tej grupy modeli zalicza się model logarytmiczno-
normalny, wykładniczy, Weibull’a – więcej na temat tej klasy modeli: Allison 
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(2010); Broström (2012); Lee, Wang (2013); Liu (2012). 

Popularnym narzędziem w analizie historii zdarzeń są modele semiparametryczne, 
których zastosowanie w analizach demograficznych, medycznych, społecznych, 
ekonomicznych i biznesowych znacznie wzrasta, począwszy od lat 70. Początek 
popularności modeli związany jest z opublikowaniem przez Davida R. Coxa artykułu 
pt. Regression Models and Life Tables (with discussion) w „Journal of the Royal 
Statistical Society” (1972, B. 34, s. 187-220). Cox zaproponował model nazywany 
powszechnie modelem proporcjonalnego hazardu. Ta nazwa może być trochę myląca 
dla Czytelnika, który dopiero wchodzi w problematykę modeli semiparametrycznych. 
Model Coxa może być równie dobrze określany jako model nieproporcjonalnego 
hazardu. Wzór wprowadzony przez Coxa modeluje wskaźnik hazardu następująco2:

)exp()(),( 0 ztzt βλλ =

lub bardziej szczegółowo – rozpisując wyrażenie )exp( zβ  jako

)...exp()()( 22110 jkkiii xxxtt βββλλ +++=

gdzie:

)(0 tλ  – pierwszy składnik modelu jest niewyspecyfikowaną parametrycznie 

funkcją czasu t, określoną w literaturze anglosaskiej jako a baseline hazard i nie 
może on przyjmować wartości ujemnych; ponadto należy go interpretować jako 
funkcję hazardu, dla której wszystkie zmienne przyjmują wartość 0,

)exp( zβ – drugi składnik modelu jest wyspecyfikowaną funkcją wykładniczą, przy:

b – )1( −p – wektor nieznanych parametrów,

z – wektor zmiennych w modelu.

Koniec XX w. i XXI w. przyniosły znaczący rozwój teorii w zakresie modeli 
semiparametrycznych, ich różnych modyfikacji oraz udoskonalenie metod estymacji. 
Cox swoimi publikacjami z 1972 i 1975 wprowadził nie tylko „ genialną” postać 
modelu, ale opracował nową metodę estymacji: Metodę Częściowej Największej 
Wiarygodności, dostarczającą estymatorów o własnościach podobnych do Metody 
Największej Wiarygodności. Modele semiparametryczne mogą być modelami 

2. W literaturze można spotkać również następujący zapis modelu: )exp( )(),( 0 zthzth β= .



Statystyka – zastosowania biznesowe i społeczne Rozdział 4       [ 117 ]

proporcjonalnych jak i nieproporcjonalnych hazardów, włączać zmienne stałe  
w czasie, zmienne zależne od czasu, zmienne jakościowe i ilościowe oraz interakcje 
między nimi. Modele Cox’a mogą być również definiowane jako modele ryzyka 
konkurencyjnego itd. Jest bogata i obszerna literatura przedmiotu na ten temat, 
dla przykładu prace: Cox (1972), (1975); Cox, Oaxes (1984); Therneau, Grambsch 
(2000); Allison (2010); Broström G., (2012); Lee, Wang (2013); Liu (2012); Frątczak 
i inni (2005); Crowder (2012); Aalen, Borgan, Gjessing (2008); Collet (2003). 

4.4. Model łączny – połączone modele: danych wzdłużnych  
i danych przeżycia 

Jak sama nazwa wskazuje, modele łączne (joint models) to połączenie dwóch typów 
modeli: modeli przeżycia i modeli analizy danych wzdłużnych (longotudinalnych). 
Ich celem jest lepsze wyjaśnienie badanego procesu i jego uwarunkowań. Od lat 90. 
następuje wzrost publikacji na ten temat, a w literaturze przedmiotu można spotkać 
różne strategie konstrukcji tego typu modeli, jak również różne metody ich estymacji. 
Strategia modeli zależy przede wszystkim od natury problemu statystycznego, 
hipotez, które weryfikujemy i pytań, na które szukamy odpowiedzi. Przykładami 
takiej różnorodności niech będą publikacje: Crowther, Abrams, Lambert (2011); 
Henderson, Diggle, Dobson (2000); Tsiatis, Davidian (2004); Sousa (2011), Little, 
Rubin (2002); Little (1993), (1995); Diggle (1988); Hogan, Laird (1997a), (1997b); 
Faucett, Thomas (1996); Cox (1999); Sousa (2011); Rizopoulos (2012). Krótki 
przegląd istoty modelowania łącznego został oparty na dwóch publikacjach: Sousa 
(2011) oraz Rizopoulos (2012). Przystępując do konstrukcji modelu łącznego, 
należy dokładnie określić założenia teoretyczne, aby odróżnić istotę, a co za tym 
idzie terminologię, dla dwóch procesów: procesu longitudinalnego i procesu do 
czasu wystąpienia zdarzenia. W modelu łącznym przedmiotem rozważań są dwa 
procesy – por. Sousa (2011, s. 67-71) longitudinalny Y i czasu przeżycia (czasu do 
wystąpienia zdarzenia) F, z możliwymi połączeniami. Istotnym problemem dla 
obu procesów są braki danych i mechanizm, który te braki generuje. Brak danych 
może wynikać z braku pomiaru lub braku zdarzenia. Kiedy zdarzenie nie zostaje 
zaobserwowane, proces braku jest nazywamy cenzorowaniem C, a brak pomiaru jest 
brakiem danych wzdłużnych D. Proces cenzurowania C jest zazwyczaj uznawany 
za nieinformacyjny, w tym sensie, że uważany jest za niezależny od procesów 
wzdłużnych i czasu do wystąpienia zdarzenia. Cała klasyfikacja braków danych 
omawiana wcześniej, to jest: MCAR, MAR, MNAR(NI) ma tutaj zastosowanie  
i powinna być brana pod uwagę. Stąd, analiza powinna brać pod uwagę wszystkie 
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cztery procesy: proces longitudinalny Y, proces „ubycia–wypadnięcia” D, proces 
przeżycia (czasu do wystąpienia zdarzenia) F oraz proces cenzurowania C. Należy 
przyjąć odpowiednie założenia dotyczące możliwych zależności pomiędzy tymi 
procesami. Dla przykładu: możemy założyć, że interesującym nas zdarzeniem jest 
moment „wypadnięcia”, więc procesy D i F są tym samym. Jest to założenie wielu 
badań klinicznych, ponieważ nie ma zapisu rzeczywistego czasu do wystąpienia 
zdarzenia, a czas ostatniej obserwacji jest uważany za czas niepowodzenia. Co 
więcej, brakujące pomiary longitudinalne, spowodowane momentem „wypadnięcia”, 
mogą być powiązane z czasem do wystąpienia zdarzenia, to jest MNAR. Możliwe 
są inne powiązania pomiędzy procesami, na przykład takie, że czas do wystąpienia 
zdarzenia jest dostępny w zbiorze danych, a zdarzenie generuje brakujące dane. 
To implikuje zjawisko, gdy czas do wystąpienia zdarzenia całkowicie determinuje 
proces „wypadnięcia”. Rys. 13 przedstawia tę sytuację w formie graficznej. Może być 
też taka sytuacja, że oba badane procesy nie są ze sobą powiązane. 

Do estymacji modelu łącznego wykorzystywana jest Metoda Największej Wiarygodności 
służąca do estymacji parametrów modelu w rozkładzie łącznym pomiarów wielokrotnych  
i czasu do wystąpienia zdarzenia. Modele łączne modelują łączny rozkład [Y,F] 
dla Y i F będących zmiennymi losowymi odpowiednio: pomiarów wielokrotnych  
i czasu niepowodzenia (wystąpienia zdarzenia). Wnioskowanie na temat parametrów 
modeli odbywa się poprzez rozłożenie wiarygodności całkowitej. Niemniej jednak, nie 
jest to prosty rozkład łączny dla tych dwóch zmiennych. W związku z tym w modelach 
łącznych łączny rozkład jest rozkładany na czynniki za pomocą reguły Bayesa. 

Dwa sposoby rozłożenia na czynniki rozkładu łącznego powoduje powstanie 
dwóch różnych strategii modeli z kontrastującymi interpretacjami. Są to modele: 
mieszaniny schematów (pattern-mixture models) i modele wyboru (selection 
models) – por. Little, Rubin (2002); Little (1993), cyt. za Sousa (2011, s.71) – których 
rozkład na czynniki jest następujący:

RYSUNEK13. graficzne przeDstawienie możliwych powiązań pomięDzy procesami: longitUDinalnym, 
czasem Do wystąpienia zDarzenia i „Ubyciem”

ŹRÓDŁO: soUsa i., A rEviEw of Joint ModElling of longitudinAl MEAsurEMEnts And tHE tiME to EvEnt dAtA, 
reVstat – statistical joUrnal, 2011, nr 9(1), rys. 1, s. 68.

Y

D
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 Modele mieszaniny schematów               Modele wyboru

                        [Y,F)=[F) [Y|F)   [Y,F)=[Y) [F|Y)

Parametry związane z każdym ze składników tych modeli mają inne interpretacje,  
w jednym z modeli są parametrami rozkładu warunkowego, a w drugim są 
parametrami rozkładu brzegowego. Zależnie od kontekstu, interesujące nas 
parametry użyte do wnioskowania również będą różne. Należy pamiętać, że jeśli 
wydarzeniem jest „ubycie”, F=D w terminologii przyjętej w modelowaniu. Jeśli 
proces brakujących danych jest typu MCAR, to obie strategie modeli są równoważne, 
ponieważ oba procesy są niezależne. Modele wyboru stosuje się głównie, kiedy 
chcemy uzyskać parametry modelu czasu do wystąpienia zdarzenia, umożliwiając 
nam lepsze wnioskowanie poprzez korelację w pomiarach longitudinalnych.  
Z drugiej strony, jeśli głównym celem analizy jest trajektoria longitudinalna, która 
może być związana ze schematem zdarzenia, zazwyczaj używa się modeli mieszaniny 
schematów. W rezultacie oba te podejścia prowadzą do wnioskowania dotyczącego 
parametrów modeli i ich odmiennego zrozumienia oraz do innego poglądu na kwestię 
gromadzenia danych. Powyższe modele mogą zostać rozszerzone tak, aby uwzględniały 
efekty losowe. W takim wypadku nazywane są modelami losowej mieszaniny efektów 
i modelami losowego wyboru. Poszczególne niezaobserwowane efekty losowe w 
modelach wyboru są uwzględnione w brzegowych modelach longitudinalnych, podczas 
gdy w wypadku modeli mieszaniny schematów pojawiają się w rozkładzie brzegowym 
czasów zdarzenia. W związku z tym, kiedy modelujemy łącznie powtarzalne pomiary Y, 
czasy wystąpienia zdarzenia F oraz efekty losowe U, rozkład łączny ma postać:

   Modele losowej mieszaniny efektów Modele losowego wyboru

 [Y,F,U) = [U) [F|U) [Y |F)   [Y,F,U) = [U) [Y |U) [F|Y ) 

Diggle (1998) – cyt. za Sousa (2011, s. 70) – definiuje dodatkową, odrębną klasę 
modeli łącznych, modele efektów losowych. Modele łączne efektów losowych 
zakładają, że zarówno wielokrotne pomiary, jak i czas wystąpienia zdarzenia zależą 
od niezaobserwowanych efektów losowych, określonych poprzez konkretny rozkład 
dwuwymiarowy. Model łączny efektów losowych jest opisywany przy założeniu 
warunkowej niezależności pomiędzy Y i F dla efektów losowych U=(U1,U2) jako

                 Model efektów losowych

                  [Y,F,U)=[U)[Y|U1)[F|U2)

W modelach łącznych efektów losowych powiązanie pomiędzy pomiarami 
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longitudinalnym a czasami do wystąpienia zdarzenia jest determinowane 
całkowicie przez strukturę korelacji pomiędzy dwoma efektami losowymi U1 i U2. 
Te trzy odmienne strategie modelowania rozkładu łącznego mogą być rozróżnione 
graficznie na schemacie zaprezentowanym przez Diggle’a (1998) i zamieszczonym 
na rys. 14. Schematy na rys. 14 przedstawiają wykresy niezależności warunkowej 
dla trzech zmiennych losowych. Brak krawędzi oznacza warunkową niezależność 
pomiędzy dwoma wierzchołkami krawędzi, biorąc pod uwagę trzeci wierzchołek 
zamieszczony na schemacie. Na rys. 14a przedstawiony jest model nasycony, gdzie 
wszystkie powiązania są możliwe. Rys. 14b przedstawia model wyboru, gdzie na 
pomiary longitudinalne ma wpływ ich indywidualny efekt losowy. To realizacja 
procesu pomiaru, a nie efekt losowy, będzie miała wpływ na wydarzenie. Przeciwna 
sytuacja jest przestawiona w modelu mieszaniny schematów, rys. 14c – indywidualny 
efekt losowy określa czas wystąpienia zdarzenia, który po zastaniu zdefiniowanym 
rozwinie indywidualny profil longitudinalny obarczony pewnym błędem. Jeśli 
chodzi o model łączny efektów losowych, to – jak sugeruje rys. 14d, oba procesy są 
łączną odpowiedzią na niezaobserwowany określony proces indywidualny i zależą 
od tego, czy odpowiedzi są niezależne od siebie. 

Różne odmiany modeli, o których mowa, omawiają Little (1995); Hogan i Laird 

ŹRÓDŁO: soUsa i., A rEviEw of Joint ModElling of longitudinAl MEAsurEMEnts And tHE tiME to EvEnt dAtA, 
„reVstat – statistical joUrnal”, 2011, 9(1), rys. 2, 68 (cyt. za Diggle, 1998).

RYSUNEK 14. graficzne przeDstawienie moDeli: nasyconego, wyborU, mieszaniny schematów i efeKtów losowych
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(1996). Większość modeli łącznych estymuje się dwustopniowo z wykorzystaniem 
dwóch submodeli, to jest najpierw definiowany jest sub-model przeżycia,  
a następnie sub-model longitudinalny. W zależności od strategii modelowania i typu 
modelu, np. do pierwszego modelu może być wykorzystane modelowanie Coxa do 
drugiego submodelu – np. model mieszany. Takie postępowanie wykorzystano do 
modelowania zależności pomiędzy poziomem markera longitudinalnego a ryzykiem 
wystąpienia zdarzenia, biorąc pod uwagę cechy tego pierwszego – Rizopoulos 
(2012), rozdział 4: Joint Models for Longitudinal and Time-to-Event Data i rozdział 
5. Extension of the Standard Joint Model. Intuicyjne wyniki takiego modelowania 
pokazuje rys. 15. i rys. 16. 

Bardziej zaawansowane wyniki estymacji związane z rozszerzeniem standardowej 
wersji modelu łącznego z uwzględnieniem efektu interakcji i slopów ( nachylenia) 
współczynników w wyodrębnionych odcinkach czasu pokazuje rys. 16. 

Panel górny zamieszcza ocenę funkcji hazardu w czasie. W panelu dolnym linia 
przerywana odpowiada trajektorii longitudinalnej w rozszerzonej estymacji Coxa, 
a linia ciągła odpowiada przybliżeniu modelowi wspólnemu (łącznemu). W istocie 
estymacja modeli łącznych wymaga własnego oprogramowania z wykorzystaniem 

RYSUNEK 15. intUicyjne przeDstawienie moDeli łącznych. w panelU Dolnym linia przerywana oDpowiaDa trajeKto-
rii longitUDinalnej w rozszerzonej estymacji coxa, a linia ciągła oDpowiaDa przybliżeniU moDelowi wspólnemU
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anD hall, boca raton, 2012, rys. 4.1., s 55.    
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określonych procedur w pakietach statystycznych stosownie do koncepcji modelu  
i nie należy do trywialnych.

Podsumowanie

Badania wzdłużne i metody ich analizy to obszar statystyki szeroko definiowanej, 
którego dość intensywny rozwój obserwuje się od co najmniej 30 lat. Na 
przyśpieszenie tego rozwoju bez wątpienia wpływ miał postęp związany  
z technologią realizacji badań wzdłużnych, obróbki baz danych i powszechnym 
dostępem do oprogramowania tej klasy modeli w wielu pakietach statystycznych, 
jak: SAS, STATA, SPSS, R. W tekście rozdziału podjęto próbę syntezy dorobku  
i doświadczeń z tego obszaru. Przedstawiono przegląd podstawowych definicji 
danych wzdłużnych i badań, które takie dane generują. Zagadnienie zmiany i jej 
pomiaru to filozofia i teoria, wokół której skupia się modelowanie danych wzdłużnych. 
Ale modelowanie jest ściśle powiązane z własnościami danych wzdłużnych, które 
to własności determinują określony zakres modelowania statystycznego. W pracy 
metody i modele analizy danych wzdłużnych podzielono na trzy grupy: typowe 
modele dla analizy danych wzdłużnych, modele do analizy danych przeżycia oraz 
modele łączne. Zaleca się, aby każde modelowanie danych wzdłużnych poprzedzała 
analiza wstępna danych określana jako eksploracja danych. 

RYSUNEK 16. graficzne przeDstawienie wyniKów estymacji moDeli łącznych. parametryzacja nachyleń 
(slopes) wzglęDem czasU
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Lidia	Białoń

Dylematy pomiaru innowacyjności

Drogą do sukcesu całej gospodarki jak również poszczególnych podmiotów gospo-
darczych jest umiejętne zarządzanie innowacyjnością, tzn. podejmowanie decyzji, 
które po realizacji prowadzą do osiągnięcia coraz korzystniejszych wyników z ogól-
nogospodarczego i społecznego punktu widzenia.

Podejmowanie wiarygodnych decyzji wymaga właściwej, pełnej, rzetelnej infor-
macji, w tym informacji statystycznej, co oczywiście dotyczy także problematyki 
innowacyjności. Wiadomo też, że pomiar wszelkich zjawisk ekonomiczno-spo-
łecznych z jednej strony budzi zawsze wiele uzasadnionych kontrowersji, z drugiej 
zaś, że wskaźniki z ich obszaru niezbędne sa w ustalaniu strategii, polityki i pla-
nów. Wskaźniki innowacyjności obliczone na podstawie opracowanych mierników 
mogą być wielce przydatne do: tworzenia polityki innowacyjnej kraju, ukierunko-
wania systemów kształcenia, sporządzania strategii rozwoju firmy, regionu, kraju, 
wystąpienia z wnioskami do władz terenowych czy krajowych o wsparcie procesów 
innowacyjnych, uzupełnienia luk w istniejącym potencjale innowacyjnym, uzy-
skania wiedzy o dynamice działalności innowacyjnej na tle innych firm krajowych 
czy zagranicznych, porównań potencjałów innowacyjnych innych krajów. Ponadto 
umożliwią poszukiwanie partnerów do współpracy (co dotyczy w szczególności in-
nowacji otwartych), doprowadzą do wzrostu zdolności eksploracyjnej gospodarki, 
wzrostu nakładów na B+R. Najogólniej – przyczynią się do tworzenia kultury i kli-
matu innowacyjności.

Stąd też właściwe, adekwatne do istoty zjawiska opracowane mierniki wykorzysty-
wane do prognozowania kierunków rozwoju, w naszym przypadku kierunków roz-
woju innowacyjności, mają kluczowe znaczenie w ocenie zjawisk ekonomiczno – 
społecznych. Powstaje pytanie – czy publikowane rankingi innowacyjności krajów 
czy firm odzwierciedlają rzeczywistość.
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Wziąwszy pod uwagę powyższe rozważania celem niniejszego referatu jest zastano-
wienie się nad głównymi dylematami pomiaru innowacyjności i ich źródłami.

Wychodzę z założenia, iż istniejące mierniki innowacyjności nie odzwierciedlają jej 
istoty. Aby założenie to przybliżyć, należy zastanowić się nad próbą odpowiedzi na 
następujące pytania:

• jak zbudowane są mierniki tego agregatu, jakim jest innowacyjność?

• jaka jest przydatność wskaźników innowacyjności w polityce proinnowacyjnej?

• w jaki sposób można wykorzystać wskaźniki innowacyjności w poprawie jako-
ści funkcjonowania firm, regionów, kraju, ostatecznie w poprawie życia zawo-
dowego i prywatnego członków społeczeństwa?

Dylemat	1

Co mierzyć?

Punktem wyjścia każdego pomiaru jest definicja obiektu, zjawiska, bądź rodzaju 
działalności podlegającej pomiarowi. Natomiast terminy związane z pojęciem inno-
wacyjności są różnie rozumiane i interpretowane, zarówno przez kadrę kierowniczą 
wszystkich szczebli jak i przez badaczy tego problemu. Jedni przez innowacyjność 
rozumieją nowy sposób myślenia, inni podkreślają, iż należy ją traktować jako po-
stawę pozwalająca kreować przyszły wzór rozwoju przedsiębiorstwa, jeszcze inni 
uważają, iż jest pomysłem, kluczem pozwalającym uzyskanie przewagi konkuren-
cyjnej przedsiębiorstwa. Różne określenia innowacyjności można sprowadzić do 
stwierdzenia, iż innowacyjność należy rozumieć jako zdolność do szybkiego wpro-
wadzania nowoczesnych rozwiązań zarządczych i organizacyjnych, technicznych 
i technologicznych a także marketingowych i jest ona motorem rozwoju konku-
rencyjności gospodarki. Bardzo często z innowacyjnością mylona jest innowacja. 
Pomijam w tym miejscu dyskusyjność jednego i drugiego pojęcia. Przypomnieć na-
leży, ze innowacja jest wprowadzaniem zmian do układów gospodarczych i społecz-
nych, których efektem jest wzrost użyteczności produktów, usług, procesów tech-
nologicznych oraz systemów zarządzania poprzez racjonalność gospodarowania, 
ochronę i poprawę środowiska przyrodniczego, lepszą komunikację międzyludzką 
oraz ostatecznie poprzez jakość życia zawodowego jak i prywatnego społeczeństwa 
(L. Białoń 2010, s.19). 

Przytoczona definicja innowacyjności i innowacji wyraźnie pokazuje, że pojęcie in-
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nowacyjności jest znacznie szersze w porównaniu z definicją innowacji. Definicja 
innowacji kładzie nacisk na efekty, do których zalicza się efekty produktowe, tech-
nologiczne, środowiskowe, kontakty międzyludzkie, poprawę poziomu życia społe-
czeństwa. Definicja innowacyjności podkreśla natomiast zdolności do wprowadza-
nia zmian pozytywnych oraz skutków tych zmian. Co mierzyć? Zarówno zdolności 
do wdrażania zmian jak i efekty zmian. Jednakże zarówno „zdolności” jak i „skutki” 
sa zbiorem przeróżnych elementów wymagających szerszego wyjaśnienia. Skutki te 
mogą bowiem dotyczyć jednostki (człowieka), firmy, regionu, kraju a także świata. 
Mogą to być skutki techniczne, ekonomiczne, ekologiczne i społeczne. Zdolność do 
wprowadzania zmian jest właśnie pojęciem znacznie szerszym.

O zdolności do wprowadzania zmian decyduje niewątpliwie potencjał innowacyjny. 
W tym miejscu znów pojawiają się problemy interpretacyjne. Nie można bowiem 
postawić znaku równania pomiędzy zasobem a potencjałem (por. rys. 1, ), co bar-
dzo często bywa.

Można też zastanowić się nad utożsamianiem „zdolności” z potencjałem i również 
odpowiedź na pytanie - co mierzyć – brzmiałaby: potencjał – efekty. A ponieważ 
innowacja powstaje w procesie innowacyjnym wówczas korygujemy odpowiedź co 
mierzyć: potencjał – praca – efekty. Przy czym potencjał nauki, techniki i gospodar-
ki występuje na różnych poziomach zarządzania działalnością innowacyjną i składa 
się z takich elementów jak zatrudnienie, informacja, wiedza, wyposażenie, system 
ekonomiczno-finansowy, relacje międzyludzkie (rys. 2 zawiera tylko część elemen-
tów, potencjału innowacyjnego).
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ŹRÓDŁO:  l. białoń, ZArZądZAniE dZiAłAlnością innowAcyJną, placet 2010.
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Działalność innowacyjna wymaga bardzo zróżnicowanego potencjału na różnych 
poziomach zarządzania. Na każdym poziomie zarządzania, np. na poziomie firm 
wdrażających, realizacja nowych stanów rzeczy w ramach poszczególnych faz pro-
cesu innowacyjnego również wymaga zróżnicowanych potencjałów, albowiem każ-
da firma realizuje różne cele cząstkowe. Wymienione elementy potencjału podlega-
ją pomiarowi i są częścią odpowiedzi na pytanie co mierzyć?

Do potencjału działalności innowacyjnej należy zaliczyć tzw. Pozytywny Potencjał 
Organizacyjny (POP), na który składa się Pozytywna Kultura Organizacji (PKuO) 
oraz Pozytywny Klimat Organizacji (PKIO). To powoduje Prorozwojowe Zachowa-
nia Pracowników (PZP) i w następstwie rozwój organizacji. (J.M. Stankiewicz 2010).

Dylemat	2

Jak mierzyć innowacyjność, jakie mierniki zastosować aby uzyskać właści-
wy obraz innowacyjności?

Oprócz dylematów interpretacyjnych – co mierzyć pojawia się wiele pytań o zbiór 
źródeł informacji. Ten sam składnik innowacji czy innowacyjności może być różnie 
wyrażony i opisany.
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ŹRÓDŁO:  l. białoń, ZArZądZAniE dZiAłAlnością innowAcyJną, placet 2010.
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Pomiar innowacji jest z pewnością prostszy w porównaniu z pomiarem innowacyj-
ności, choć również rodzi wiele pytań. Szczególne trudności jak już wspomniałam 
sprawia zdefiniowanie zdolności, jako pojęcia wysoce złożonego. Pojęcie to obej-
muje zarówno elementy kultury i organizacyjnej, innowacyjnych działań marke-
tingowych i różnorodnych, wielorakich i różnorodnych stosunków międzyludzkich 
w firmach i instytucjach zajmujących się działalnością innowacyjną. Podkreślenia 
wymaga fakt a jednocześnie powstaje pytanie czy części składowe kultury inno-
wacyjnej i klimatu innowacyjnego podmiotów nie pokrywają się równocześnie  
i czy poddają się pomiarowi. Stąd bezdyskusyjną wydaje się propozycja stosowania 
i zbudowania modelu ocen jakościowych.

Generalnie rzecz biorąc, innowacyjność jest tym zjawiskiem społecznym, w odnie-
sieniu do którego głównie odnoszą się analizy i oceny jakościowe.

Innowacyjność analizowana jest w oparciu o:

• mierniki ilościowe;
• mierniki jakościowe;
• mierniki jakościowo-ilościowe.

Wymienione grupy wskaźników wyliczonych na podstawie zbudowanych i zastoso-
wanych mierników posłużą do wnioskowania na temat zależności między poszcze-
gólnymi elementami, np. potencjałów czy procesów innowacyjnych a uzyskanymi 
efektami, a w dalszej kolejności do korekty tych elementów, które stanowią bariery 
osiągania optymalnych rezultatów działalności innowacyjnej. 

Dylemat 3

Czas objęty pomiarem

Efekty i skutki wdrożenia innowacji występują w różnym czasie. Tak samo nakła-
dy i koszty na działalność innowacyjną ponoszone są w różnym czasie. Można je 
identyfikować jako kształtowanie potencjału innowacyjnego np.   w systemie edu-
kacyjnym na tworzeniu nowych kierunków studiów (efekty uzyskane są w mało 
przewidywalnym czasie) czy nakłady i koszty związane bezpośrednio z problemami 
projektowymi i wdrożeniowymi w czasie teraźniejszym. Problem czasu występo-
wania efektów jest bardzo często czynnikiem przeszkadzającym w podejmowaniu 
przedsięwzięć innowacyjnych przez przedsiębiorców. Mapa efektów związanych  
z poszczególnymi fazami procesów innowacyjnych może obejmować przykładowo 
pięć poziomów (L. Białoń 2010, s. 51);
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• bezpośrednie efekty, które może uzyskać organizacja po uruchomieniu przed-
sięwzięcia innowacyjnego (np. w jednostce B+R może to być publikacja a jed-
nostce gospodarczej – oszczędność materiałów);

• efekty poziomu drugiego mają bardziej ogólny charakter – może to być np. for-
mułowanie nowych standardów produkcji;

• efekty poziomu trzeciego – jeszcze bardziej odległe w czasie – np. konieczność 
uruchomienia nowych kierunków studiów;

• efekty poziomu czwartego to ogólnie mówiąc, wzrost świadomości innowacyj-
nej, zmiana stylu życia, zmiana struktury konsumpcji;

• efekt piąty to ukształtowanie społeczeństwa wiedzy;

• ostatnim efektem może być ukształtowanie społeczeństwa wartości, w którym 
najważniejszymi kryteriami są wyznawane uniwersalne wartości, efekt najbar-
dziej odległy w czasie.

Wszystkie wymienione efekty odczytywać należy jako skutki skumulowanych pro-
cesów innowacyjnych, które na ogół uwzględnia się w trakcie programowania kie-
runków innowacji w kraju, regionie a także w skali międzynarodowej. Można także 
przedstawić mapę kosztów i nakładów jako z jednej strony skutek działalności inno-
wacyjnej, z drugiej strony jako proces tworzenia nowych wartości. Pomiar zarówno 
elementów występujący w polu efektów jak i nakładów i kosztów jest niezbędnym 
tworzeniem przyszłości. Problem czasu jest dyskusyjny w przypadku szacowania 
efektów, gdyż nie zawsze wiadomo czy określony wydatek spowoduje zawsze efekt 
dodatni, np. energetyka atomowa. Problem uwzględniania czasu w ocenie innowa-
cyjności jest bardzo aktualny. W statystykach innowacyjności, ze względu na dłu-
gotrwałość procesów innowacyjnych, powinno się stosować mierniki dla dłuższych 
przedziałów czasowych.

Dylemat 4

Jak stworzyć podstawy do wnioskowania o poziomie intensywności i de-
terminantach kształtowania innowacyjności (dla firm i kraju)?

Do stworzenia podstaw wnioskowania o poziomie intensywności i determinantach 
kształtowania innowacyjności potrzebne są szeregi danych (wskaźników wyliczonych 
na podstawie zaproponowanych mierników), z pomocą których można ustalić kore-
lacje pomiędzy np. potencjałem – procesem a efektem innowacji. Zbiór mierników 
aktywności innowacyjnej firm proponuję sklasyfikować według trzech kryteriów:
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A. Potencjału działalności innowacyjnej;
B. Procesu innowacyjnego;
C. efektów procesów innowacyjnych (wdrożeniowych).

Ad. A. Przykład stosowanych mierników potencjału działalności innowacyjnej:

•	 nakłady na działalność innowacyjną w stosunku do wartości sprzedaży innowacji,
•	 nakłady na prace B+R w stosunku do sprzedaży ogółem,
•	 zatrudnienie pracowników z wykształceniem wyższym w stosunku do ogółu 

zatrudnionych pracowników,
•	 wydatki na szkolenia w przeliczeniu na jednego pracownika,
•	 wartość aparatury badawczej do ogólnej wartości środków trwałych,
•	 liczba zawartych kontraktów w ramach UE,
•	 liczba firm krajowych współpracujących z danym przedsiębiorstwem w sieci,
•	 wartość programów informatycznych wdrożonych w przedsiębiorstwie,
•	 posiadane zasoby informacyjne – biblioteka, dział informacji naukowej, tech-

nicznej, marketingowej, bazy danych,
•	 koszty poniesione na marketing nowych produktów do wartości ich sprzedaży.

Ad. B. Przykłady stosowanych mierników procesów innowacyjnych

•	 liczba pracowników zaangażowanych w procesy innowacyjne w stosunku do 
ogólnej liczby pracowników,

•	 liczba zespołów twórczych zaangażowanych w realizację projektów innowacyjnych,
•	 liczba prowadzonych projektów innowacyjnych na przestrzeni np. 3 lat,
•	 liczba stanowisk formalnych zajmujących się realizacją projektów innowacyjnych,
•	 częstotliwość różnego typu narad i seminariów na temat projektów 

innowacyjnych w firmie,
•	 zużycie materiałów z odpadów w stosunku do ogólnego zużycia materiałów,
•	 wydatki na badania własne (B+R) oraz zakup wyników badań do ogółu wydat-

ków na działalność innowacyjną. Jest to miernik nauko chłonności,
•	 wydatki j.w. plus wydatki na szkolenia oraz marketing nowych produktów. Jest 

to miernik wiedzo chłonności.

Ad. C. Przykład stosowanych mierników efektów procesów innowacyjnych

•	 ilość (wartość) wdrożonych innowacji w danym roku w porównaniu z latami ubiegłymi,
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•	 przyrost klientów w związku z komercjalizacją innowacji,
•	 zyski ze sprzedaży innowacji produktowych w stosunku do zysku ze sprzedaży 

produktów ogółem,
•	 oszczędności w wyniku wdrażanych innowacji procesowych,
•	 oszczędności w wyniku wdrażanych innowacji organizacyjnych,
•	 wzrost sprzedaż na rynku krajowym oraz na rynkach zagranicznych,
•	 poprawa środowiska przyrodniczego,
•	 poprawa warunków pracy,
•	 liczba publikacji pracowników (kadry menedżerskiej) prezentujących dorobek roz-

szerzający wiedzę i doświadczenie we wdrażaniu przedsięwzięć innowacyjnych,
•	 liczba zgłoszonych (uzyskanych) patentów w związku z prowadzeniem działal-

ności innowacyjnej,
•	 liczba zorganizowanych seminariów, konferencji prezentujących dorobek firmy 

w prowadzeniu działalności innowacyjnej,
•	 udział w targach krajowych, międzynarodowych prezentujących innowacje 

firm z ostatnich 4 lat.
Wymienione mierniki i obliczone na ich podstawie wskaźniki można też wykorzy-
stać do klasyfikacji firm ze względu na poziom ich innowacyjności.

Z treści przedstawionych mierników wynika, że te z grupy B i C także mogą być 
pomocne w formułowaniu wniosków o potencjale innowacyjnym firm, szczególnie 
w aspekcie jego wykorzystania i gospodarowania nim. Niekorzystne kształtowa-
nie wskaźników grupy B i C może wskazywać na straty potencjału innowacyjnego  
i jednocześnie jest sygnałem do ingerencji w jego korektę.

Podstawą propozycji mierników związanych zarówno z działalnością innowacyjną 
jak i jej ocena jest zrozumienie logiki i celów, dla których ją się prowadzi.

Dylemat 5

Czy wskaźniki innowacyjności są przydatne dla celów prognostycznych, 
dla polityki innowacyjnej?

Wskaźniki innowacyjności można by wykorzystać w polityce innowacyjnej w przy-
padku względnie ustabilizowanej sytuacji gospodarczej. Problematyka prognozo-
wania rozwoju nauki i techniki oraz innowacyjności jest dziedziną, w której do-
świadczenia ciągle ewoluują. 
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W latach 1950-1960 przez innowacyjność i innowacje rozumiano technikę i techno-
logię a miejscem gdzie one występowały był przemysł i militaria. Od roku 1950 wy-
różnia się cztery generacje polityki innowacyjnej, co ogólnie jest aktualne i obecnie:

1. Polega na linearnym rozwoju innowacji, od sfery B+R do rynku;
2. Uznaje istnienie wielorakich sprzężeń zwrotnych występujących w procesie in-

nowacji - tworzone są systemy innowacji (narodowe, regionalne, sektorowe);
3. Aktualnie realizowana innowacja znajduje się w centrum uwagi na takich płasz-

czyznach jak: badania, edukacja, konkurencja, polityka regionalna itp.
4. Jest w początkowym stadium kształtowania się. W polu zainteresowania znaj-

dują się wiedza i współpraca sieciowa.

W wymienionych generacjach stosowane były w praktyce innowacyjnej różne mierniki.

Tabela 1 wskazuje, iż porównywalność w czasie jest utrudniona. Wynika to z pro-
blemów gromadzenia danych źródłowych. Ponadto, słusznie, w tytułach generacji 
mamy termin „wskaźnik” a nie miernik, gdyż w gruncie rzeczy nie wiadomo jaką 
postać mógłby ów miernik przyjąć.

Pojęcie i zjawisko innowacji i innowacyjności rozwinęło się jednakże i w latach 
2000 plus i można je odnieść do szerokiego wachlarza dziedzin życia społeczno-
gospodarczego. Obecnie wyróżnia się trzy rodzaje kodów innowacyjności (K.Polak, 
M.Żurawicka-Koczan 2010):

1. Rezydualne – kody przeszłości, w których głównym przesłaniem był moder-
nizm, postęp;

ŹRÓDŁO: na poDst. s. łobejKo, świt innowAcyJności, parp 2013 (rozDz. 3).

TABELA 1. ewolUcja miar innowacji wg generacji polityKi innowacyjnej

Wskaźniki 1. Wskaźniki 2. Wskaźnik 3. Wskaźnik 4.

generacji (wkładu) generacji (efektów) generacji generacji

(lata 1950-1960) (lata 1970-1980) (lata 90.) (lata 2000+)

• nakłady na B+R
• zatrudnienie w 

nauce i technice
• kapitał
• intensywność 

techniki 

• patenty
• publikacje
• produkty
• zmiany jakości

• badania innowa-
cyjności

• indeksowanie
• benchmarking 

zdolności do 
innowacji

• wiedza
• niematerialne
• sieci
• popyt
• klastry
• techniki zarzą-

dzania
• ryzyko/zwrot
• dynamika systemu
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2. Dominujące – używane w teraźniejszości a głównym hasłem jest tu humaniza-
cja i „ocieplenie” technologii;

3. Emergentne – kody jutra, aktualnie rodzące się, których symptomem jest po-
wrót do natury.

Wymienione rodzaje kodów znajdują odzwierciedlenie w prognozach i strategiach 
innowacyjności. Trzeba też wspomnieć, że występuje też wyraźna tendencja do 
skrótowego ujmowania obrazu innowacyjności, co powoduje niekiedy odejście od 
jej szerokiego ujęcia oraz, że również od dawna – od lat 50 ub. wieku podkreśla się 
w literaturze, iż wartość statystyki innowacji i jej użyteczność w polityce proinno-
wacyjnej mogłaby znacznie wzrosnąć, gdyby respondenci lepiej rozumieli pojęcie  
i logikę procesów innowacyjnych.

Prace nad ustaleniem mierników innowacyjności w UE są zaawansowane, co zwią-
zane jest z realizacją Strategii Europy 2020. Wyróżnić można (por. S. Łobejko 2008, 
s. 44):

1. Community Surwey (badania statystyczne innowacji w gospodarce – 1993);
2. European Innovation Scorebard plus Innobarometer (Europejska karta Wyników 

EIS plus Barometr Innowaacyjności w sektorze publicznym – 2001);
3. Innowation Union Scorebard (Europejska Karta Wyników – 2010), w którym to 

dokumencie wyróżnić można pięć następujących grup wskaźników:

a) napędzające innowacje,
b) tworzenie wiedzy,
c) innowacyjność i przedsiębiorczość,
d) zastosowanie innowacji w praktyce,
e) własność intelektualna.

W sumie IUS obejmuje 25 mierników, do których można mieć zastrzeżenia czy 
odzwierciedlają one obraz innowacyjności.
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Podsumowanie

1. Obowiązujące mierniki innowacyjności prezentują tylko cząstkę tego pojęcia.
2. W każdym „dylemacie” obserwować można błąd pomiaru.
3. Rozszerzające się pojęcie innowacyjności zgodnie z obserwowanymi kodami 

innowacyjności (kody rezydualne, dominujące, emergentne) sugeruje, iż w jej 
ocenie w coraz większym stopniu wykorzystać należy oceny jakościowe.

4. Nie ma pewności czy można przewidzieć przyszłość, kierunek rozwoju firm, 
regionów, krajów na podstawie mierników działalności innowacyjnej.

5. Przyszłość – potrzebna jest ścisła współpraca statystyków ze specjalistami z za-
kresu innowacyjności. Jak podkreśla między innymi J. Kozłowski „podręcznik 
statystyki musi zawężać i operacjonalizować pojęcia ogólne”.
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Bogdan	Stefanowicz

O interpretacji informacji

Wstęp

Zapewne niejeden lekarz powie, że wielu jego kolegów potrafi przeprowadzić bada-
nie USG, ale niewielu będzie w stanie poprawnie odczytać otrzymane wyniki. Wielu 
też obywateli bywa oburzonych z powodu „przekłamań” w statystyce, polegających 
na podawaniu przez GUS innych danych o średnich zarobkach niż to wynika z kwot, 
jakie mają w swoich portfelach. Niejeden z nas doświadczył skutków niewłaściwej 
interpretacji naszych wypowiedzi, kiedy to musieliśmy się tłumaczyć, że „przecież 
nie to mieliśmy na myśli”. Takie sprostowania często słyszymy z ust polityków. 

Przykładów błędnych interpretacji informacji można przytoczyć więcej. Ale już te 
skłaniają do wniosku, że jednym z istotnych zagadnień w sferze komunikowania 
się jest interpretacja informacji, czyli próba znalezienia odpowiedzi na pytanie: co 
opisuje otrzymana informacja? Co może z tego wynikać? A to ma czasami wpływ na 
całe życie człowieka. Józef Tischner, filozof i kapłan, kiedyś powiedział, że właściwa 
interpretacja usłyszanego słowa „kocham” przekłada się na całe życie i mówiącego, 
i tego, do którego słowo to było kierowane (Tischner 2011). Duża porcja docierają-
cych do nas informacji często sprawia, że nie rozumiejąc ich czujemy się zagrożeni, 
atakowani przez nieprzyjazne otoczenie. 

Analiza powyższego zagadnienia w sposób oczywisty wiąże się z definicją terminu 
informacja. Na przykład trudno badać interpretację informacji na tle Shannonowskiej 
teorii komunikacji, gdzie autor wprowadza pojęcie entropii i potem formułuje tezę, że 
informacja jest miarą uporządkowania rozpatrywanego otoczenia (Shannon 1948). 

Nie wdając się w rozpatrywanie różnych propozycji w tym zakresie, za Bo Sund-
grenem (1973) ograniczymy się do założenia, że informacja oznacza treść opisują-
cą wyróżniony obiekt, że jest swoistym obrazem tego obiektu. Przy tym obraz taki 
jest zawarty w otrzymanym przekazie-komunikacie, komunikat zaś jest zbudowany  
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z trzech podstawowych elementów: wyróżnika (identyfikatora) owego opisywane-
go obiektu, identyfikatora rozpatrywanej cechy tego obiektu oraz elementu-czasu,  
w którym obiekt jest analizowany. Wymienione elementy noszą nazwę danych. Ta-
kie podejście w literaturze jest określane jako podejście infologiczne. 

1.	Istota	zagadnienia	

Słownik współczesnego języka polskiego (1996) tak pisze na temat hasła interpreto-
wać: „1. odczytywać sens, często niejasny, czegoś; wyjaśniać, tłumaczyć, komento-
wać: interpretować wydarzenia polityczne, fakty z przeszłości, czyjeś oświadczenia, 
wystąpienia (…) przepisy. 2. odtwarzać utwór muzyczny, poetycki, teatralny, grać 
rolę w teatrze, w filmie, poszukując ukrytego znaczenia w tekstach (…)”

Zgodnie z tą wykładnią interpretację informacji należy odczytywać jako próbę wy-
jaśnienia, wytłumaczenia sensu otrzymanej treści, próbę odczytania i zrozumienia 
tego, co ona opisuje i co z tego wynika. Jest to próba włączenia „nowej perły” do 
skarbca posiadanej wiedzy – do posiadanego tezaurusa pojęciowego. A trzeba do-
dać, że ma to duże znaczenie w każdym obszarze naszego działania. Na przykład 
poprawne odczytanie sensu odebranej informacji w gospodarce otwiera możliwości 
dostrzeżenia sygnalizowanych przez nią nieznanych zjawisk i procesów, które dają 
szanse na podjęcie stosownych decyzji. Mogą to też być sygnały ostrzegawcze przed 
zbliżającymi się zagrożeniami, symptomy grożące upadłości firmy. Decydent, który 
pierwszy poprawnie odczyta taką treść i poprawnie ją zinterpretuje, może uzyskać 
istotną przewagę nad konkurencją.

Interpretacja informacji ma charakter operacji innowacyjnej, jest próbą rozwiąza-
nia zadania typu odkryć: odkryć to, co zostało zawarte w odebranym komunikacie. 
I nie każdemu to się udaje. Zapewne steki tysięcy oczu widziało ślady odciśnięte 
w skałach w okolicy Kielc, ale dopiero dwóch polskich paleontologów – Grzegorz 
Niedźwiecki i Piotr Szrek – zdołało odczytać ich znaczenie: odkryć, że tędy prze-
szedł najstarszy na świecie czworonóg. 

Interpretacja informacji to temat wcale nienowy: jest znany od starożytności. 
Współczesne jego ujęcie przedstawia dziedzina zwana hermeneutyką. Jedną z waż-
nych tez jest założenie, że interpretacja docierających do nas treści wymaga ich ana-
lizy na różnych poziomach. Taką konieczność wielopoziomowej interpretacji z ła-
twością dostrzegamy w baśniach i legendach: tam nigdy nie wystarczy ich odbiór na 
poziomie samego napisanego (lub zasłyszanego) tekstu. Trzeba niejako wznieść się 
ponad sam tekst i dostrzec jego przesłanie na temat przyjaźni, dobroci, mądrości, 
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trzeba doszukać się morału. Warto tutaj odwołać się do historyjek mądrościowych, 
które zawsze pod powłoką żartobliwego tekstu kryją głębokie i mądre przesłanie. 
Dla przykładu można przytoczyć bogatą listę takich historyjek podanych przez 
Norberta Lechleitnera (2007).

Poziomy te wynikają z przyjętego pojmowania istoty informacji – z przyjętej defi-
nicji. Jak już podkreśliliśmy, w artykule przyjmujemy, że informacja jest swoistym 
odwzorowaniem, obrazem (słownym, graficznym, dźwiękowym) wyróżnionego 
wycinka rzeczywistości – pewnego obiektu. Obraz taki jest przekazywany przez ce-
lowo dobrane dane. 

Przy tych założeniach można wyróżnić kilka poziomów interpretacji informacji: po-
ziom danych, poziom komunikatu oraz poziom kontekstu. Zapewne bardziej docie-
kliwi badacze wyróżnią więcej takich poziomów. W szczególności można spotkać się 
z opinią, że taką analizę należy rozpocząć od poziomu znaku. Zwolennicy tego poglą-
du argumentują, że już na tym poziomie pojawia się określona treść. Nie wykluczając 
tego punktu widzenia, warto dodać, że będzie to zależało od definicji znaku: inne 
wnioski zapewne można będzie wysnuć przy semiotycznej interpretacji tego terminu, 
a inne – przy interpretacji informatycznej, zakładającej, że znak to układ bitów.

• Poziom danych 

Na tym poziomie interpretacja komunikatu polega na jego analizie z punktu widze-
nia występujących w nim danych. Zadanie polega na identyfikacji poszczególnych 
danych i ustaleniu ich znaczenia i roli w komunikacie. Ten poziom dominuje wśród 
informatyków, którzy swoją uwagę skupiają na ilościowych aspektach wymiany in-
formacji. Ograniczenie się do tego poziomu uzasadnia spotykaną w informatyce 
tezę, że informacja to zestaw uporządkowanych danych. 

• Poziom komunikatu 

Poziom ten wiąże się z próbą zrozumienia treści komunikatu – zrozumienia zawartej 
w informacji. Dane to tylko elementy składowe komunikatu. Żadna z nich z osobna 
nie niesie żadnej treści, nie dostarcza żadnego opisu (obrazu) obiektu. Podobnie 
jak pojedyncze litery nie zastąpią słów, a stos cegieł nie wystarczy do ustalenia, jaki 
obiekt zostanie z nich zbudowany. Treści dostarczają dopiero celowo dobrane dane 
złączone w całość, włączone do wspólnego komunikatu. Ten poziom interpretacji 
towarzyszy w szczególności procesom zarządzania w środowiskach operacyjnego  
i taktycznego szczebla podejmowania decyzji. 
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Miarą poprawności interpretacji staje się zgodność treści, jaką zrozumiał odbiorca, 
z treścią rzeczywiście nadaną przez nadawcę. 

• Poziom kontekstu 

Tak jak pojedyncze dane nie niosą żadnej informacji, tak żadna jednostkowa in-
formacja, zawarta w pojedynczym komunikacie, nie stanowi wyczerpującego opisu 
rozpatrywanego obiektu. Jest zaledwie jednostkowym, wybiórczym spojrzeniem na 
obiekt z punktu widzenia występującej w komunikacie cechy. Pełniejszy opis obiek-
tu wymaga uwzględnienia także szeregu innych jego cech, a także jego powiązań  
z innymi obiektami. Toteż pełniejsze zrozumienie, pełniejsza interpretacja treści in-
formacyjnej wymaga odwołania się do innych analogicznych komunikatów i zbada-
nia ich wzajemnych relacji – wymaga wzięcia pod uwagę kontekstu, w jakim infor-
macja pojawia się. Anna Piekarczyk i Kazimierz Zimniewicz (2010) już we wstępie do 
swojej interesującej książki dowodzą, że próba zrozumienia każdej sprawy, każdego 
problemu wymaga zbudowania i zbadania złożonej sieci powiązań wielu pojęć. Tylko 
wtedy możemy mieć nadzieję, że nasze rozumienie będzie pełniejsze, bogatsze. 

W ogólnym ujęciu kontekst oznacza okoliczności, otoczenie, tło lub powiązania roz-
patrywanego obiektu z innymi obiektami. To właśnie kontekst problemu sprawia, 
że ta sama informacja przez różnych odbiorców może być jednocześnie traktowana 
jako ekonomiczna, statystyczna, polityczna, społeczna itd. To kontekst rozmowy 
pozwala człowiekowi właściwie zinterpretować wieloznaczność wyrazów języka na-
turalnego w komunikowaniu się z otoczeniem. Kontekst ujawnia się w słownictwie 
– w podzbiorze słów, wyrażeń i terminów, którymi rozmówca (lub system sztuczny, 
na przykład system ekspercki) posługuje się w procesie wymiany informacji z oto-
czeniem. Na tej podstawie możemy na przykład poprawnie interpretować słowo 
rekord w znaczeniu sportowym, innym zaś razem w znaczeniu informatycznym, to 
znów w rozumieniu potocznym jako stan zasługujący na wyróżnienie, odnotowanie 
(„zapisać to w kominie!”). Podobnie ma się sprawa z mnóstwem innych wyrazów, 
jak natura, zamek, babka. Tylko powiązanie informacji z jej przeznaczeniem, jakie 
zakłada użytkownik – czyli z kontekstem wynikającym z rozpatrywanego proble-
mu, umożliwia dokonanie właściwej jej oceny pod względem użyteczności i innych 
charakterystyk, które mają znaczenie przy jej wykorzystaniu w poszukiwaniu wyja-
śnienia i rozwiązania tego problemu.

Jak zauważyliśmy, ważnym odniesieniem jest dziedzina, w ramach której prowa-
dzone są analizy otrzymanych informacji, a wśród nich – ekonomia i powiązane  
z nią informacje ekonomiczne. 
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Pojęcie informacji ekonomicznej jest różnie określane. Interesująca jest opinia, że 
jest to informacja opisująca stosunki międzyludzkie poprzez rzeczy – za pośred-
nictwem dóbr znajdujących się na rynku, między sprzedającymi a kupującymi  
w procesie przemyślanych transakcji handlowych (Szymański 1989). 

Informacja ekonomiczna ma charakter obiektywny w tym znaczeniu, że występu-
je wraz z pojawieniem się (zaistnieniem) faktu, którego dotyczy – bez względu na 
to, czy fakt taki został rozpoznany i zarejestrowany (będzie to wtedy informacja 
potencjalna). W analizach ekonomicznych i procesach podejmowania decyzji go-
spodarczych informacja taka podlega wszakże interpretacji subiektywnej i wtedy 
nabiera charakteru subiektywnego. Tłumaczy to fakt, że te same informacje mogą 
prowadzić do różnych interpretacji ekonomicznych, co daje się wyraźnie dostrzec 
na przykład w dyskusjach działaczy reprezentujących różne partie. 

•	 Duże znaczenie praktyczne ma umiejętność dostrzeżenia (odkrycia) informa-
cji-sygnałów o charakterze prefiguracyjnym: czasem ostrzegających przed poja-
wiającymi się poważnymi zagrożeniami i podejmowaniem ryzykownych działań, 
czasem zaś sygnalizujących zarysowujące się nowe korzystne perspektywy. In-
formacje takie stanowią kluczowe zasoby w systemach wczesnego informowania. 
Ich odczytanie w napływających komunikatach buduje przewagę konkurencyjną. 

2. Czynniki	towarzyszące	

W praktyce nie da się całkowicie wyeliminować błędów i pomyłek w interpretacji 
informacji. Można jednak dążyć do ich minimalizacji dzięki znajomości czynników, 
które mają na to wpływ. Czynniki takie można podzielić na dwie kategorie: czynniki 
sprzyjające poprawnej interpretacji (nazwiemy je czynnikami pozytywnymi) oraz 
czynniki negatywne, utrudniające lub wręcz wypaczające odebrane treści.

Czynniki pozytywne

Wśród czynników sprzyjających poprawnej interpretacji informacji, tzn. odczyta-
nia takiej treści, jaką zamierzał przekazać nadawca oraz konsekwencji, jakie mogą  
z tego wynikać, zwrócimy uwagę na następujące. 

•	 Język zapisu danych w komunikacie. 

Dane są to znaki, symbole, słowa, a niekiedy całe wyrażenia, służące do przedsta-
wienia obiektu opisywanego w komunikacie, jego wyróżnionej cechy oraz – ewen-
tualnie – innych niezbędnych elementów składowych (por. Stefanowicz 2010).  
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W procesach komunikowania się istotne jest, aby język stanowiący podstawę skon-
struowania komunikatu uwzględniał terminy i pojęcia znane odbiorcy – jego tezau-
rus pojęciowy, by był językiem rzeczowym, pozbawionym zabarwienia insynuacyj-
nego. W wielu sytuacjach celowe jest posługiwanie się terminami i zwrotami, jakimi 
posługują się specjaliści w danej dziedzinie – na przykład terminologią ekonomicz-
ną w procesach komunikowania się wśród ekonomistów. Z pewnością przyczyni się 
to do uniknięcia narażenia odbiorcy na dwuznaczność otrzymanej treści. Odnosi 
się to w szczególności do wszelkich dokumentów, przepisów i instrukcji urzędo-
wych: powinny one być redagowane tak, aby były zrozumiałe dla adresata. Jeżeli te 
warunki nie będą spełnione, to odbiorca informacji zapewne przyjmie, że w komu-
nikacie jest zawarta zupełnie inna treść niż miał na myśli nadawca. 

•	 Inteligencja odbiorcy

Inteligencja to sprawność intelektualna człowieka (pomijamy tutaj dyskusję na te-
mat inteligencji zwierząt). Wyraża się ona m.in. w umiejętności obserwowania ota-
czającej rzeczywistości, w rozumieniu pola obserwacji, formułowaniu wniosków. 

Ważnym czynnikiem jest także wykształcenie, które rozwija tę sprawność i pozwa-
la pełniej rozumieć otaczającą rzeczywistość. Wzbogaca także tezaurus pojęciowy 
człowieka. Głębszą i wnikliwszą analizę jest w stanie przeprowadzić osoba znająca 
języki obce, literaturę, potrafiąca dyskutować, mająca wiedzę z różnych obszarów, 
jest otwarta na świat, jest pozytywnie nastawiona na otoczenie, zna przynajmniej 
podstawy logiki.

•	 Umiejętność porzucenia własnych schematów myślowych. 

Własne schematy myślowe to utarte ścieżki rozumowania: jeżeli A, to bez wątpienia 
B. Tworzą one swoiste „końskie okulary”, uniemożliwiające pogodzenie się z fak-
tem, że jeżeli nawet dotąd A pociągało za sobą B, to teraz to samo A może świadczyć 
o zaistnieniu C. Dużą rolę odgrywają przy tym przyjmowane zasady etyczne (straż-
niczki etyczne), które strzegą przed świadomą manipulacją w nadawaniu informacji 
treści niewynikających z odebranego komunikatu. Człowiek lepiej widzi i pojmuje 
świat, kiedy nie przesłaniają mu go własne uprzedzenia. Jest to jednak nader trud-
na sztuka, ponieważ każdy z nas patrzy na otaczającą rzeczywistość przez pryzmat 
swoich doświadczeń i wynikających z nich uprzedzeń. 

•	 Rozwinięta kultura informacyjna 

Kultura informacyjna ma różne interpretacje. Tutaj przyjmiemy, że jest to zbiór po-
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jęć, terminów i procesów towarzyszących wymianie informacji w społeczeństwie. 
Jest to także świadomość różnorodności informacji, znajomość jej własności, wie-
lorakich funkcji. To także świadomość tego, że procesy odbioru i interpretacji infor-
macji są narażone na rozmaite błędy i zniekształcenia docierających treści. W celu 
ich uniknięcia, a przynajmniej minimalizacji, Stefan Garczyński (1984, s. 151-152) 
proponuje kierować się następującymi pytaniami: „Czy opieram moje sądy i decyzje 
na informacjach pewnych, pełnych, dostatecznie dokładnych i szczegółowych? Czy 
uczciwie słucham informacji sprzecznych z tymi, na których się opieram? Czy je 
uwzględniam? Czy nie mylę moich informacji z domysłami? Czy nie daję się zwo-
dzić własnemu nastawieniu lub cudzej sugestii?”.

•	 Czas 

Ważną rolę odgrywa czas: im więcej ktoś go ma do przemyśleń, tym większą można 
mieć pewność, że jego rozpoznanie i zrozumienie nowej informacji będzie pełniejsze. 
Ograniczone ramy czasowe na ogół uniemożliwiają, a przynajmniej utrudniają budo-
wanie poprawnego obrazu rzeczywistości, jaką przekazuje analizowana informacja. 

Czynniki negatywne

Czynniki pozytywne to warunki konieczne w dążeniu do minimalizacji błędów po-
pełnianych w procesach interpretacji informacji. Czynniki zaś negatywne stano-
wią warunki wystarczające do zakłócenia tego procesu i do pojawienia się błędów. 
Wśród takich czynników warto wymienić następujące. 

•	 Zawiły i niezrozumiały dla odbiorcy język

Język taki często wręcz prowokuje do zastąpienia słów i zwrotów pojawiających się 
w komunikacie innymi słowami i zwrotami, które wnoszą inną treść niż to wynika  
z oryginalnych zapisów. Czasami jest to zabieg celowo stosowany, aby coś powiedzieć, 
a potem zaprzeczyć. Zwłaszcza pojawienie się nowych terminów i pojęć może stano-
wić poważne trudności w zapewnieniu jednoznaczności i precyzji w formułowaniu 
myśli w warstwie językowej. Także brak doprecyzowania pojęcia jest źródłem niepo-
rozumień. Na przykład powołanie się na termin standard bez doprecyzowania, o jaki 
standard chodzi, może zrodzić niejednoznaczną interpretację wypowiedzi. 

Czasami takie niedoprecyzowane wypowiedzi uzasadnia się dążeniem do skrócenia 
wypowiedzi. Ale jest to „droga na skróty”, która może prowadzić do poważnych 
nieporozumień. Konsekwencje tego dają się z łatwością zauważyć między innymi 
w edukacji. 
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•	 Nasze „końskie okulary” 

Pisaliśmy o nich już wcześniej. Teraz jednak wrócimy do tego tematu jako czynnika 
negatywnego. Są to wielorakie subiektywne presupozycje, które zakładają z góry 
przyjęte tezy, wręcz uniemożliwiające pogodzenie się z wiadomościami sprzecz-
nymi z własnym przeświadczeniem. Naturalnie, może to wynikać z pewnych oso-
bistych przeżyć i doświadczeń. Niemniej zawsze utrudni właściwą interpretację 
docierających informacji. Łatwiej przyjąć pochlebną wiadomość niż krytykę. Psy-
chologia dostarcza wielu dowodów na to, że nowe doznania interpretujemy na ogół 
zgodnie z naszymi dotychczasowymi doświadczeniami, przyswoją wiedzą i uprze-
dzeniami. Clair Payment (2011, s. 63) pisze: „Sądzę, że te błędne interpretacje są 
być może odzwierciedleniem naszych pokręconych myśli lub rozdętej pychy”. Czło-
wiek jest raczej skłonny uznać za prawdziwe informacje, które potwierdzają jego 
dotychczasowe przekonania i opinie oraz uznać za fałszywe takie, które przeczą jego 
przeświadczeniom. Te pierwsze przyjmuje nawet wtedy, kiedy w rzeczywistości są 
nieprawdziwe, i odrzuca drugie, chociaż mogą być rzetelne i wiarygodne. Zwłasz-
cza, jeżeli informacje napływają od osób nieakceptowanych. Dowodów dostarcza-
ją liczne zdarzenia z życia gospodarczego, kiedy to opinia opozycji jest odrzucana 
przez władze rządzące jako „polityczna” lub przynajmniej marginalizowana jako 
przesadna. 

•	 Brak wiedzy

W wielu przypadkach jest to przyczyna nieumiejętności formułowania poprawnych 
wniosków, opartych na otrzymanych informacjach. Tylko przynajmniej elementarna 
znajomość otaczającego świata daje podstawę do sformułowania opinii, czy to Słońce 
krąży wokół Ziemi, czy Ziemia wokół Słońca. „Brak wiedzy i doświadczenia ułatwia 
hulanie lekkomyślności” – czytamy u Garczyńskiego. Złudzenia i deformacje zacho-
dzą wtedy, gdy podsuwają je błędne skojarzenia, mylące podobieństwo lub sytuacja. 

•	 Stany emocjonalne odbiorcy

Wśród nich wspomniany Garczyński wymienia fałszywy wstyd, lenistwo, nadmiar 
pewności siebie, nienawiść, stronniczość, po linii sympatii: „oni – my”, cynizm, 
niedbałość umysłową, próżność, arogancję nieuctwa, pychę. W swojej znakomitej 
książce Z informacją na bakier, wprawdzie pochodzącej sprzed trzydziestu laty, ale 
nadal w pełni aktualnej, autor ten pisze (Garczyński 1984, s. 74): „Co widzę, nie jest 
tym, na co patrzę (widzę wilka, choć patrzę na psa) i podobnie to, co słyszę, nie jest 
tym, co mi mówią, albo czytając rozumiem coś innego, niż napisał autor”. 
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•	 Obciążone wadami procesy wnioskowania

Nierzetelność, nieuczciwość we wnioskowaniu, ignorowanie prawdy, przeinaczanie 
i przekłamywanie faktów, własna interesowność, nadmierna optymistyczna lub pe-
symistyczna interpretacja – to są źródła zniekształceń treści odebranych informacji. 
Obciążeniem staje się na przykład poszukiwanie treści na życzenie przełożonego.  
Z doświadczenia wiemy, że długo prosperuje kłamstwo, które zawiera element 
prawdy i najtrudniejszy do odkrycia jest fałsz, który jest tylko „niewinną” zamia-
ną jednego słowa na inne, wypaczającą treść odebranej informacji. Na przykład 
nadawca mówi o recesji w gospodarce, a odbiorca słowo „recesja” zmienia na słowo 
„kryzys” albo zdanie „ciasto nie udało się” na zdanie „ciasto nie udaje się”.

•	 Informacje obciążone złą intencją

Informacje propagujące cwaniactwo, pogardę dla wartości etycznych mają często 
większą „siłę przebicia”, utrudniając poprawną interpretację informacji wartościo-
wych, opisujących zachodzące w otoczeniu procesy i zjawiska.

Zakończenie

Przyjmując jako zasadną tezę w sprawie konieczności zwrócenia uwagi na inter-
pretację informacji w procesach komunikowania się, stykamy się z kilkoma pro-
blemami. Jednym z nich jest poziom interpretacji (przedstawiliśmy trzy, a zapewne 
można wyróżnić więcej). Innym zaś jest kwestia czynników towarzyszących temu 
procesowi i w konsekwencji – kwestia obiektywizmu. Wymieniliśmy kilka takich 
czynników, różnicując je na pozytywne i negatywne. Ale czynników takich jest 
niewątpliwie więcej. Ich identyfikacja pozostaje otwartym zadaniem. Trzeba przy 
tym pamiętać, że zarówno czynniki pozytywne, jak i negatywne mają zróżnicowany 
wpływ na wyniki interpretacji. Toteż w każdej sytuacji konieczne staje się poszuki-
wanie i ustalenie w pierwszym rzędzie tych z nich, które mają największy wpływ,  
i ustawienie na dalszym planie czynników o mniejszym potencjale oddziaływania. 
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Grażyna	Dehnel

Statystyka gospodarcza w świetle 

procesu reorganizacji statystyki 

publicznej w Polsce

Wstęp

Rozwój przedsiębiorczości jest podstawową determinantą rozwoju gospodarczego 
kraju. Mimo stosunkowo niedługiej historii funkcjonowania gospodarki rynkowej 
w naszym kraju notuje się wysoki poziom świadomości społecznej w zakresie ko-
nieczności rozwoju przedsiębiorczości. Zgodnie bowiem z wynikami badań opinii 
publicznej 75% mieszkańców Polski docenia wkład przedsiębiorców w zamożność 
kraju (Przedsiębiorczość w Polsce 2013).

Rozwój przedsiębiorczości wymaga dostępu do odpowiednich danych, a co za tym idzie 
generuje popyt na różnorodne informacje tak ze strony władz samorządowych, jak  
i potencjalnych inwestorów oraz przedsiębiorców. W ocenie przedsiębiorczości, oprócz 
wielu aspektów związanych z analizą rynków zbytu oraz sytuacji społeczno-demogra-
ficznej, zachodzi konieczność uwzględnienia kwestii związanych z tworzeniem nowych 
podmiotów gospodarczych, zmianami w sektorze przedsiębiorstw o charakterze struk-
turalnym szczególnie na niskim poziomie agregacji. Rosnące zapotrzebowanie na infor-
macje w mikroskali staje się coraz częściej nieodzownym czynnikiem wszelkiego rodza-
ju przedsięwzięć o charakterze gospodarczym. Statystyka przedsiębiorstw dostarczana 
przez urzędy statystyczne nie zawsze jest w stanie w pełni zaspokoić rosnący popyt. 

Poza wskazanym wyżej wzrostem popytu na informację dotyczącą przedsiębiorczo-
ści konieczność przekształceń wypływa także z innych względów. Procesy gospo-
darcze zachodzące na rynkach krajów Unii Europejskiej wymuszają konieczność 
wprowadzenia zmian w systemie statystyki, które mają umożliwić międzynarodową 
wymianę informacji o charakterze społeczno-gospodarczym. Chodzi tu między in-
nymi o zapewnienie koherencji zarówno klasyfikacji, jak i wskaźników dotyczących 
przedsiębiorczości obowiązujących w Krajach Członkowskich UE.

Ponadto dużym problemem w naszym kraju, na który od wielu lat zwracają uwagę 
władze Unii Europejskiej są znaczne obciążenia podmiotów gospodarczych o cha-



[ 158 ]           G. Dehnel, Statystyka gospodarcza w świetle procesu reorganizacji....

rakterze administracyjnym. Zgodnie z ustawą o statystyce publicznej, podmioty go-
spodarcze przekazują jednorazowo, systematycznie lub okresowo informacje i dane 
statystyczne dotyczące prowadzonej działalności i jej wyników na ponad 400 różnych 
formularzach sprawozdawczych, kwestionariuszach i ankietach statystycznych.

Wszystkie wyżej wymienione względy wymuszają konieczność modyfikowania ist-
niejącego systemu informacji z zakresu statystyki gospodarczej. Wprowadzane zmia-
ny zmierzają w kierunku zaspokojenia potrzeb użytkowników,    poprawy jakości  
i zwiększenia efektywności prowadzonych szacunków, obniżenia kosztów, redukcji 
obciążenia   respondentów. Warto podkreślić, że działania te zgodne są z zasadami 
sformułowanymi w ramach Europejskiego Kodeksu Praktyk Statystycznych (EKPS) 
przyjętego przez Komitet ds. Europejskiego Systemu Statystycznego 28 września 2011 r. 

Celem niniejszego artykułu jest prezentacja i ocena wprowadzanych w statystyce gospo-
darczej modyfikacji na tle procesu reorganizacji statystyki publicznej w Polsce. Wymogi 
edytorskie nie pozwalają na charakterystykę wszystkich elementów, stąd też w niniej-
szym artykule ograniczono się do omówienia działań, które z punktu widzenia autora są 
najistotniejsze. Wynikają bowiem z konieczności stworzenia systemu umożliwiającego 
uzyskanie szybkiej informacji o podstawowych miernikach charakteryzujących działal-
ność gospodarczą w przedsiębiorstwach. Wśród wielu działań prowadzonych w ramach 
reorganizacji systemu statystyki gospodarczej na uwagę zasługuje:

1. Ujednolicenie badań,
2. Ujednolicenie klasyfikacji,
3. Utworzenie platformy elektronicznej sprawozdawczości, 
4. Elektroniczne upowszechnianie informacji,
5. Komunikacja z użytkownikami danych,
6. Modyfikacja organizacji badań.

1. Ujednolicenie	badań

(EKPS – zasada 8: Właściwe procedury statystyczne, zasada 11: Przydat-
ność. Statystyki europejskie zaspokajają potrzeby użytkowników)

System statystyki gospodarczej obejmuje kilkadziesiąt różnych badań podmiotów go-
spodarczych o charakterze pełnym lub częściowym, prowadzonych z różną częstością, 
dotyczących różnych sektorów przedsiębiorstw (por. tab.1). Wielkość badań z jednej 
strony pozwala na zgromadzenie wielu informacji, z drugiej zaś wiąże się w sposób 
bezpośredni ze znacznym obciążeniem respondentów - podmiotów gospodarczych. 
Służby statystyki publicznej coraz częściej spotykają się z przypadkami odmowy 
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udziału w badaniu. Z punktu widzenia statystyki gospodarczej kluczowy jest zatem, 
wskazany przez Prezesa GUS w publikacji Kierunki rozwoju polskiej statystyki publicz-
nej do 2017 roku (GUS 2012), cel mówiący o ujednoliceniu badań statystycznych pod 
względem informacyjnym, metodologicznym i organizacyjnym. Chodzi tu przede 
wszystkim o zwiększenie efektywności wykorzystania istniejących źródeł informacji. 
Wymaga to uwzględnienia dwóch elementów: nowoczesnych technik estymacji oraz 
dostępu do informacji zgromadzonych w rejestrach administracyjnych. Modyfikacja 
organizacji badania polegająca na szerokim wykorzystaniu przez statystykę publiczną 
zewnętrznych źródeł informacji w konsekwencji umożliwi redukcję kosztów oraz ob-
ciążeń podmiotów nadmierną sprawozdawczością statystyczną.

Proces ujednolicania wspierany będzie wynikami prowadzonych prac metodolo-
gicznych. Ich tematyka wynika bezpośrednio ze zmian zachodzących w systemie 
statystyki na poziomie europejskim i dotyczy wykorzystania nowoczesnych metod  
i technik statystycznych. Kierunki badań prowadzonych w ramach aktualnie reali-
zowanych prac metodologicznych wytyczają takie dokumenty jak strategia lizboń-
ska, program badań Eurostatu oraz Narodowa Strategia Spójności i Narodowa Stra-
tegia Rozwoju Regionalnego (Szutkowska 2009). 

            statystyka długookresowa
B-01, B-02 Sprawozdanie o sprzedaży produkcji budow.-montaż. R
F-02 Statystyczne sprawozdanie finansowe R
F-03 Sprawozdanie o stanie i ruchu środków trwałych R
H-01a Ankieta o działalności sklepów detalicznych i stacji paliw R
H-01 (3) Ankiety dotyczące sprzedaży detal. i hurtowej R
P-01 Sprawozdanie o produkcji R
SP Roczna ankieta przedsiębiorstwa R
SP-3 Sprawozdanie o działalności gospodarczej przedsięb. R 5%
Z-06 Sprawozdanie o pracujących, wynagrodz. i czasie pracy R 5% 10%
Z-02 Sprawozdanie o kosztach pracy co 4 l. 20% 20%
Z-12 Sprawozdanie o strukturze wynagrodzeń wg zawodów co 2 l. 20% 20%
PL-2,PL-1 Panelowe badanie przedsiębiorstw R

       statystyka krótkookresowa
F-01/I-01 Sprawozdanie o przychodach, kosztach i WF K
C-06 C-06 Sprawozdanie o cenach usług K d.cel. d.cel.
H-01/k Badanie przychodów w przedsięb. handlowych K
Z-03 Sprawozdanie o zatrudnieniu i wynagr. K 5% 10%
C-01 Sprawozdanie o cenach producentów wyrobów i usług M d.cel. d.cel.
C-01b Sprawozdanie o cenach producentów robót budow.-montaż. M d.cel. d.cel.

C-02 (7) Notowania cen detalicznych towarów i usług M d.cel. d.cel. d.cel.

C-03 - C-05 Sprawozdanie o cenach M d.cel. d.cel.
DG-1 Meldunek o działalności gospodarczej M 10%
P-02 Meldunek o produkcji wyrobów i zapasach M
AK (7) Ankieta koniunktury gospodarczej M
Oznaczenia: R - roczne d.cel.   - dobór celowy

K - kwartalne   - badanie częściowe
M - miesięczne   - badanie pełne

Symbol 
badania Rodzaj badania Częstość

Rodzaj podmiotów

Mikro Małe Średnie 
Duże

ŹRÓDŁO: opracowanie własne na poDstawie informacji zawartych na stronie internetowej gUs 

TABELA 1. schemat systemU baDań z zaKresU statystyKi gospoDarczej 
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Zgodnie z określonymi przez GUS celami (GUS 2012), badaniami objęte zostaną 
nowe, ważne zjawiska oraz zmiany w sferze społecznej i ekonomicznej. Zaprzestane 
natomiast będą badania o tematyce nie mającej istotnego znaczenia dla charaktery-
styki obecnej sytuacji społeczno-gospodarczej kraju. Ponadto coraz większa dyna-
mika zjawisk gospodarczych wymusza na statystyce publicznej konieczność opra-
cowania systemu szybkiego dostarczania wstępnych szacunków (flash estimates, 
preliminary estimates). System wstępnych szacunków obejmuje niektóre wskaźniki 
aktywności gospodarczej (np. wskaźniki produkcji, cen) i pozwala na stworzenie 
najszybszego obrazu gospodarki zgodnego z koncepcją rachunków narodowych. 
Program Statystyczny Statystyki Publicznej uwzględniał będzie priorytety badaw-
cze sformułowane w europejskim programie statystycznym na lata 2013-2017.

2. Ujednolicenie	klasyfikacji	PKD

(EKPS – zasada 14: Spójność i porównywalność)

Jednym z pierwszych kroków podjętych w ramach modyfikacji systemu statystyki 
gospodarczej było wprowadzenie z początkiem 2009 roku nowej klasyfikacji dzia-
łalność gospodarczej – PKD2007 spójnej z obowiązującą w UE klasyfikacją działal-
ności gospodarczej NACE Rev 2. 

PKD 2007 została opracowana na podstawie statystycznej klasyfikacji działalności go-
spodarczej NACE Rev2, wprowadzonej rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego 
i Rady. W związku z powyższym zachowuje pełną spójność i porównywalność meto-
dologiczną, pojęciową, zakresową i kodową z klasyfikacją NACE Rev.2. Do momentu 
wprowadzenia PKD 2007 obowiązywała klasyfikacja PKD 2004, która składała się z 17 
sekcji i 62 działów. PKD 2007 wyróżnia 21 sekcji i 88 działów. Większość sekcji moż-
na porównać z poprzednią wersją klasyfikacji. W ramach czterech sekcji wydzielono 
jednak nowe jednostki (np. sekcja dotycząca informacji). Sprawiło to, że bezpośrednie 
porównanie pomiędzy PKD 2007, a jej poprzednią wersją jest niemożliwe i wymaga 
wprowadzenia odpowiednich modyfikacji w metodologii prowadzonych badań. Zmia-
ny w organizacji badań i sprawozdawczości gospodarczej wynikają jednak nie tylko ze 
zmian klasyfikacji PKD, ale również z bardziej kompleksowego ujęcia systemu statystyki 
gospodarczej, którego podstawę stanowi wykorzystanie rejestrów administracyjnych.

3. Utworzenie	platformy	elektronicznej	sprawozdawczości 

(EKPS – zasada 9: Unikanie nadmiernego obciążania respondentów)

W ramach reorganizacji systemu statystyki gospodarczej wprowadzona została 
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możliwość przekazywania sprawozdań statystycznych GUS-owi za pomocą platfor-
my elektronicznej. Przebieg procesu wprowadzania elektronicznej sprawozdawczo-
ści na przykładzie badania DG1 przedstawiony jest na wykresie 1.

Od roku 2009 jest to forma obowiązkowa – tylko w nielicznych, uzasadnionych 
przypadkach stosowany jest nadal formularz papierowy. Sprawozdawczość elektro-
niczna przyczynia się do poprawy jakości badań, ponieważ eliminuje błędy podczas 
zbierania informacji (formularz elektroniczny zawiera wbudowane założenia do 
kontroli logiczno-rachunkowej) oraz skraca fazę przetwarzania danych.

4. Elektroniczne	upowszechnianie	informacji	

(EKPS – zasada 15: Dostępność i przejrzystość) 

Wiele informacji dotyczących statystyki gospodarczej dostępnych jest w formie elek-
tronicznej poprzez stronę internetową GUS. Dane liczbowe zestawione w formie 
tabelarycznej mają format plików programu excel, co znacznie ułatwia użytkowni-
kom prowadzenie różnego rodzaju analiz. Poprzez strony internetowe dostępne jest 
także bogate archiwum publikacji. Z punktu widzenia statystyki gospodarczej na 
szczególną uwagę zasługują dwa elementy: Bank Danych Lokalnych oraz Dziedzi-
nowe Bazy Danych.

ŹRÓDŁO: Us poznań

0

10

20

30

40

50

60

90

100

80

70

91
88 87 87

91 91 91
92

8787 88 87

76

88 88

82

50

2929
26

26
23

43
37

34323130

I/2
008

II/2
008

III/
2008

IV/2008
V/2008

VI/2
008

VII/2
008

VIII/
2008

IX/2008
X/2008

XI/2
008

XII/2
008

I/2
009

II/2
009

III/
2009

IV/2009
V/2009

VI/2
009

VII/2
009

VIII/
2009

IX/2009
X/2009

XI/2
009

I/2
010

XII/2
009

II/2
010

III/
2010

IV/2010
V/2010

WYKRES 1. UDział eleKtronicznej sprawozDawczości na przyKłaDzie baDania Dg1 w latach 2008-2010



[ 162 ]           G. Dehnel, Statystyka gospodarcza w świetle procesu reorganizacji....

Bank Danych Lokalnych

Bank Danych Lokalnych jest największym w Polsce uporządkowanym zbiorem 
informacji o sytuacji społeczno-gospodarczej, demograficznej, społecznej, stanie 
środowiska. Gromadzi on, systematycznie uzupełnia i aktualizuje informacje staty-
styczne o poszczególnych jednostkach podziału terytorialnego. Dla Banku Danych 
Lokalnych stworzony został bardzo przyjazny interfejs , który umożliwia dostęp do 
danych nawet na poziomie tzw. miejscowości statystycznej, stwarza możliwość spo-
rządzania wykresów oraz zestawień tabelarycznych na poziomie NTS5.

Dziedzinowe Bazy Danych

Dziedzinowe Bazy Danych tworzone są w ramach projektu „System Informacyjny 
Statystyki Publicznej 2007-2013” prowadzonego przez Urzędy Statystyczne w Pol-
sce. Przedmiotem Zadania 5 projektu jest zaprojektowanie, zbudowanie i wdroże-
nie Dziedzinowych Baz Danych statystycznych, obejmujących określone dziedziny 
między innymi statystyki przedsiębiorstw. Pomiędzy urzędy statystyczne rozdzie-
lone zostały pewne dziedziny – obszary tematyczne jak np. przedsiębiorczość, in-
nowacyjność, wskaźniki makroekonomiczne, demografia, ochrona zdrowia. Zada-
niem każdego z urzędów jest utworzenie bazy danych dotyczącej danej dziedziny 
pozwalającej na prowadzenie analizy na niskim poziomie agregacji.

5. Komunikacja	z	użytkownikami	danych 

(EKPS – zasada 11: Przydatność. Statystyki europejskie zaspokajają potrze-
by użytkowników)

Z perspektywy badań wzajemna komunikacja pomiędzy urzędami statystycznymi, 
a odbiorcami danych jest niezbędna z co najmniej z dwóch powodów. Respondenci 
muszą zrozumieć dlaczego dane, które przesyłają urzędom statystycznym są nie-
zbędne dla statystyki publicznej i w jaki sposób zostaną spożytkowane tzn. jakie-
go rodzaju informacje i charakterystyki zostaną na ich podstawie opublikowane. 
Wzajemna komunikacja jest niezbędna także w celu zachęcenia odbiorców danych 
do zapoznania się z publikacjami (włączając w to uwagi metodologiczne), a tym 
samym zrozumienia, co dane statystyczne oznaczają oraz jakie są ograniczenia  
w ich zastosowaniu.

Jakość i poziom komunikacji w badaniach uzależniona jest w znacznym stopniu od 
zainteresowania respondentów przekazywaniem danych statystyce publicznej oraz 
od jakości informacji, która do nich dociera zwrotnie z urzędów statystycznych. To 
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z kolei ma wpływ na jakość otrzymywanych statystyk. 

Wyniki prowadzonych badań ankietowych wskazują, że respondenci oczekują wię-
cej informacji na temat organizacji badania, potrzeby prowadzenia badania, uży-
teczności jego wyników, poufności, wskazania miejsca, gdzie publikowane są wyni-
ki (np. link do strony internetowej). Potwierdzają ponadto, że poziom i użyteczność 
komunikacji z odbiorcami danych statystycznych zależą w dużym stopniu także od 
jakości publikowanych analiz statystycznych oraz rodzajów produktów oferowa-
nych użytkownikom przez statystykę publiczną. Odbiorcy danych chcą mieć łatwy 
i szybki dostęp do statystyk, do metadanych, bieżącą informacje o zmianach uregu-
lowań i zasad, zgodnie z którymi prowadzone są badania. 

Jednym z przejawów zmian jakie następują w statystyce publicznej w ramach Ko-
munikacji z użytkownikami danych była ankieta zatytułowana „Badanie satysfakcji 
z elementami potrzeb użytkowników korzystających z informacji statystycznych 2013 
roku” zamieszczona na stronie internetowej GUS pod koniec 2013 roku. Składała się 
ona z 11 pytań, które dotyczyły oceny jakości usług świadczonych przez statystykę 
publiczną w zakresie udostępniania danych. Zwrócono się w niej także z prośbą 
o uwagi, propozycje udoskonaleń, zapewniających pełniejsze zaspokojenie potrzeb 
informacyjnych użytkowników.

Śledząc zmiany zachodzące na mapie strony internetowej GUS można zauważyć, 
że pojawia się coraz więcej elementów świadczących o przywiązywaniu dużej 
wagi do komunikacji z użytkownikami danych. Wspomniany już wcześniej BDL 
jest narzędziem dynamicznie rozwijającym się także pod wpływem uwag zgłaszanych 
przez użytkowników banku za pośrednictwem ankiety stanowiącej integralną część BDL.

6.	Modyfikacja	organizacji	badań	

(EKPS – zasada 7: Rzetelna metodologia, zasada 9: Unikanie nadmiernego 
obciążania respondentów, zasada 12: Dokładność i rzetelność) 

Europejski Kodeks Praktyk Statystycznych w ramach zasady 7 – rzetelna metodo-
logia – stwierdza, że u podstaw jakości statystyki musi leżeć solidna metodologia. 
Wymaga to odpowiednich procedur, narzędzi i wiedzy fachowej. Podstawy me-
todologiczne muszą być zgodne z europejskimi normami, wytycznymi i dobrymi 
praktykami. Konieczne jest zwrócenie uwagi na stosowanie standardowych pojęć, 
definicji i klasyfikacji w każdej dziedzinie statystyki. Bardzo ważny jest wkład pra-
cowników naukowych w rozwój i doskonalenie metodologii. Jakość i efektywność 
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wdrożonych metod powinna podlegać ocenie. Zgodnie z trendami wynikającymi z 
zasad Europejskiego Kodeksu Praktyk Statystycznych i jego wdrażania w Europej-
skim Systemie Statystycznym (ESS), metodologia badań powinna zapewnić dobrą 
jakościowo informację najmniejszym kosztem i bez nadmiernego obciążenia obo-
wiązkami sprawozdawczymi.

Doskonałym przykładem wdrażania w życie tych zasad do systemu statystyki pu-
blicznej jest program MEETS (the Modernisation of European Enterprise and Tra-
de Statistics), który dotyczy europejskiej statystyki przedsiębiorstw i handlu.

Udział Polski w projekcie MEETS stworzył niepowtarzalną możliwość podjęcia 
działań zmierzających w kierunku poprawy istniejącej sytuacji w zakresie statystyki 
gospodarczej. Podjęte prace dotyczyły realizacji jednego z czterech tematów progra-
mu „Wspomaganie wdrożenia bardziej skutecznych sposobów gromadzenia danych”, 
w ramach którego badano „Wykorzystanie danych administracyjnych w statystyce 
przedsiębiorstw”. 

Celem projektu było:

•	 zbadanie użyteczności dostępnych źródeł administracyjnych dla krótkookreso-
wej i rocznej statystyki przedsiębiorstw,

•	 zwiększenie efektywności prowadzonych badań w sytuacji niepełnych danych 
poprzez zastosowanie estymacji kalibracyjnej, 

•	 zwiększenie efektywności prowadzonych szacunków poprzez zastosowanie no-
wych metod estymacji pośredniej reprezentowanych przez statystykę małych 
obszarów,

•	 rozszerzenie zakresu przekrojów, w których prezentowane są dane.

Realizacja Programu przebiegała dwuetapowo. Pierwszy etap zrealizowany został  
w 2009 roku i dotyczył sektora mikroprzedsiębiorstw (podmiotów gospodarczych  
o liczbie pracujących do 9 osób), por. GUS, 20091. Drugi etap realizowano w 2010 roku. 
Badaniem objęto wówczas małe, średnie i duże podmioty gospodarcze, por. GUS, 20112. 

Na potrzeby realizacji projektu wykorzystano rejestry administracyjne przekazane 

1 Prace objęte projektem były realizowane przez zespół osób składający się z pracowników GUS, 
Urzędów Statystycznych w Bydgoszczy, Łodzi i Warszawie.

2 Prace objęte projektem były realizowane przez zespół osób składający się z pracowników 
Urzędów Statystycznych w Poznaniu i Katowicach przy wsparciu merytorycznym pracowni-
ków naukowych Katedry Statystyki Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
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GUS przez Ministerstwo Finansów oraz Zakład Ubezpieczeń Społecznych .

Zadania zrealizowane w ramach projektu miały charakter wieloaspektowy. Ich 
wyniki składają się na pełną analizę, której efektem jest opracowana koncepcja 
zmniejszenia obciążeń sprawozdawczych przedsiębiorstw oraz poprawa jakości 
statystyki poprzez rozszerzenie wykorzystania danych zawartych w źródłach ad-
ministracyjnych. 

W ramach realizacji Programu zostały wykonane prace w zakresie trzech obszarów 
tematycznych. Pierwszy obszar tematyczny obejmował prace o charakterze diagno-
stycznym (przeglądowym i identyfikacyjnym) oraz analitycznym. Zidentyfikowa-
ne i opisane zostały systemy administracyjne stanowiące potencjalne bezpośrednie 
i pośrednie źródła danych dla krótkookresowej i rocznej statystyki przedsiębiorstw. 
Wśród nich znalazł się System podatkowy (system informacyjny prowadzony przez 
Ministerstwo Finansów, zasilany danymi z deklaracji i zeznań podatkowych oraz  
z formularzy zgłoszeń identyfikacyjnych) oraz System ubezpieczeń społecznych (sys-
tem informacyjny prowadzony przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, tzw. Kom-
pleksowy System Informatyczny Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (KSI ZUS), za-
silany danymi z dokumentów ubezpieczeniowych dotyczących płatników składek  
i ubezpieczonych). Warto wskazać, że bezpośrednie wykorzystanie informacji po-
chodzących z rejestrów administracyjnych przez statystykę gospodarczą nie należy 
do łatwych. Przeszkodę stanowią tu rozbieżności wynikające ze stosowania różnych 
zakresów pojęciowych zmiennych oraz definicji. Stwarza to konieczność przeprowa-
dzenia analizy, której celem byłoby rozpoznanie i wyeliminowanie różnic pomiędzy 
sprawozdawczością rachunkową przedsiębiorstw, a sprawozdawczością statystyczną.

Drugim obszarem tematycznym było badanie dotyczące zastosowania metod propo-
nowanych przez statystykę małych obszarów (SMO) do szacunku podstawowych cha-
rakterystyk przedsiębiorstw w odniesieniu do krótkookresowej i rocznej statystyki. Sze-
rokie wykorzystanie danych administracyjnych w tworzeniu statystyki przedsiębiorstw 
nie rozwiązuje w pełni problemów związanych ze statystyką gospodarczą. Rozkłady 
podmiotów według analizowanych zmiennych charakteryzuje bowiem bardzo silna 
asymetria prawostronna, ogromne zróżnicowanie i silna koncentracja. Stąd też potrze-
ba stosowania nowych nieklasycznych metod estymacji, które z założenia są bardziej 
odporne na wartości odstające. Wykorzystanie metodologii estymacji pośredniej z jed-
nej strony może przyczynić się do poprawy precyzji szacunku, z drugiej zaś umożliwia 
prowadzenie estymacji z częstotliwością miesięczną w przekroju, dla którego uzyskanie 
szacunku do tej pory nie było możliwe (Kordos 2004, Kordos 2005). 
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Trzeci obszar tematyczny dotyczył badania możliwości wykorzystania informacji po-
chodzących z różnych źródeł administracyjnych do estymacji kalibracyjnej w sytuacji 
niepełnych danych dla celów krótkookresowej i rocznej statystyki przedsiębiorstw. 
Jak pokazały wyniki przeprowadzonego w ramach projektu eksperymentu symula-
cyjnego, zastosowanie w badaniu podmiotów gospodarczych podejścia kalibracyjne-
go, przyczyniło się do poprawy jakości estymacji krótkookresowej i rocznej statystyki 
przedsiębiorstw. Wykorzystanie wszelkich dostępnych informacji na temat wybranych 
zmiennych opisujących działalność podmiotów gospodarczych może zniwelować ne-
gatywny wpływ braków odpowiedzi, poprzez redukcję obciążenia i zwiększenie efek-
tywności estymatorów. Zastosowanie podejścia kalibracyjnego może stanowić swego 
rodzaju remedium na występujące w sprawozdawczości gospodarczej braki danych, 
a w połączeniu z metodologią oferowaną przez statystykę małych obszarów, znacznie 
zwiększa wachlarz metod estymacji, które mogą zostać wykorzystane w badaniach 
podmiotów gospodarczych. Wykorzystanie danych administracyjnych w tworzeniu 
statystyki przedsiębiorstw mimo, że nie rozwiązuje w pełni problemów związanych ze 
statystyką gospodarczą (skrajnie prawostronne rozkłady, występowanie wartości od-
stających, bardzo duże zróżnicowanie i silna koncentracja) to w istotny sposób przy-
czynia się do „złagodzenia” ich ujemnych skutków.

Omawiając modyfikacje organizacji badań z zakresu statystyki gospodarczej nie 
sposób pominąć aktualnie realizowanego działania wpisującego się również w cele 
programu MEETS. Jest nim projekt modernizacji statystyki działalności gospodar-
czej Methodology for Modern Business Statistics (MeMoBuSt) prowadzony przez 
Urząd Statystyczny w Poznaniu. Koordynatorem po stronie polskiej projektu jest 
prof. A. Młodak. Cele projektu to: wspieranie wdrażania coraz efektywniejszych 
metod uzyskiwania, przetwarzania i analizy danych statystycznych z zakresu wy-
twórczości i handlu, redukcja obciążenia odpowiedzi, doskonalenie jakości poprzez 
optymalizację projektowania badań i przetwarzania danych, wykorzystanie istnieją-
cych źródeł informacji (rejestry), zastosowanie nowoczesnych środków gromadze-
nia danych (zwłaszcza w kontekście rozwoju technologii informacji i komunikacji) 
oraz nowych metod estymacji. Wynikiem działań prowadzonych w ramach progra-
mu będzie opracowanie podręcznika metodologicznego w zakresie pozyskiwania, 
gromadzenia, analizy i rozpowszechniania danych statystycznych z zakresu staty-
styki gospodarczej krajów UE (Młodak 2012).
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Podsumowanie	

Zachodzące obecnie przekształcenia systemu informacji z zakresu statystyki gospo-
darczej zmierzają w kierunku zaspokojenia potrzeb użytkowników, poprawy jakości 
i zwiększenia efektywności prowadzonych szacunków, obniżenia kosztów, redukcji 
obciążenia  respondentów, zmniejszenie nakładów finansowych przeznaczonych na 
monitowanie, zwiększenie dokładności danych, zmiany w profilu wykorzystania 
zasobów osobowych w urzędach statystycznym polegającej na rozszerzeniu zespo-
łu pracowników zajmujących się analizą danych, kosztem pracowników odpowie-
dzialnych za pozyskanie danych. 

Wśród podejmowanych działań zmierzających w kierunku zmian w zakresie staty-
styki gospodarczej sektora MSP należy wymienić:

• modyfikowanie systemu tworzenia informacji z zakresu statystyki gospodar-
czej w kierunku pełnego wykorzystania danych pochodzących z rejestrów 
administracyjnych. Wykorzystanie danych administracyjnych pozwoli na po-
prawę kompletności i dokładności danych statystycznych – co przekłada się 
bezpośrednio na pełniejsze pokrycie badanej zbiorowości, lepszą jakość opera-
tów oraz możliwość kalibracji i imputacji w oparciu o dodatkowe informacje. 
Ponadto z uwagi na sposób tworzenia rejestrów administracyjnych skróceniu 
ulega czas pomiędzy wystąpieniem zdarzenia, a uwzględnieniem go w prezen-
towanych wynikach badania. Istotną rolę odgrywa tu również zmniejszenie 
kosztu pozyskania danych oraz ograniczenie obciążenia przedsiębiorców z ty-
tułu obowiązków wynikających z ustawy o statystyce publicznej. 

• tworzenie i rozwój metod integracji, imputacji i kalibracji danych pochodzą-
cych z różnych źródeł administracyjnych. Bezpośrednie wykorzystanie infor-
macji pochodzących z rejestrów administracyjnych przez statystykę gospo-
darczą stanowi duże wyzwanie ze względu na rozbieżności definicyjne, a co za 
tym idzie, konieczność wyeliminowanie różnic pomiędzy sprawozdawczością 
rachunkową przedsiębiorstw, a sprawozdawczością statystyczną.

• rozwój nieklasycznych metod estymacji pośredniej, których istotę stanowi 
wykorzystanie zmiennych pomocniczych (wspomagających) pochodzących 
z rejestrów administracyjnych. Parametry charakteryzujące populację przed-
siębiorstw jednoznacznie wskazują na potrzebę stosowania nowych niekla-
sycznych metod estymacji, które z założenia są bardziej odporne na wartości 
odstające. Charakteryzują się bardziej zindywidualizowanym podejściem do 
szacunków dokonywanych w ramach proponowanych regionalno-branżowych 
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przekrojów. Do nich zaliczyć można takie metody jak estymacja odporna, czy 
modyfikacje uogólnionego estymatora regresyjnego znanego zarówno z meto-
dy reprezentacyjnej jak i statystyki małych obszarów. 

• analiza najlepszych praktyk dotyczących wykorzystania danych administra-
cyjnych w statystyce przedsiębiorstw. Podstawą modyfikacji systemu statystyki 
sektora MSP, która ma również na celu zmniejszenie dystansu polskiej statystyki 
przedsiębiorstw do Europejskiego Systemu Statystycznego powinny być doświad-
czenia krajów UE w zakresie włączenia do badań źródeł administracyjnych. 
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Ilona	Błaszczak-Przybycińska	

Wycena wartości dodanej  

w europejskich satelitarnych 

rachunkach produkcji domowej
1. Zapotrzebowanie	na	statystykę	społeczną	 
w	dokumentach	wspólnotowych

Duże zainteresowanie badaniami społecznymi w obszarze statystyki publicznej po-
jawiło się w drugiej połowie XX wieku. Odczuwano brak badań, które dawałyby 
możliwość oceny i międzynarodowych porównań poziomu rozwoju społecznego. 
W 1954 r. w ramach ONZ powołano Komisję ds. Wypracowania Metod Oceny 
Standardu Życia. Przez wiele lat prowadzono działania na rzecz utworzenia systemu 
statystyki społecznej i demograficznej. Opublikowany w 1975 r. Raport Stone’a był 
ogromnym krokiem naprzód na rzecz utworzenia takiego systemu1.

Zainteresowanie zagadnieniami społecznymi oraz towarzyszące mu oczekiwania  
w zakresie informacji statystycznej widać w wielu europejskich dokumentach 
wspólnotowych. W artykułach 117 oraz 118 Traktatu Rzymskiego z 1957 r. podkre-
ślano konieczność promowania przez państwa członkowskie działań mających na 
celu polepszenie warunków życia i pracy pracowników oraz ich ujednolicania przez 
stały postęp. Rosnącą wagę problemów odnoszących się do spraw społecznych od-
zwierciedla Europejska Karta Socjalna podpisana w Turynie w 1961 r. Na szczycie 
Paryskim w 1972 r. stwierdzono, że działania w sferze socjalnej są nie mniej istotne 
niż dążenie do jedności ekonomicznej i monetarnej. 

W tym czasie, w latach 70-tych i 80-tych XX wieku, równolegle prowadzono in-
tensywne prace nad rozwojem wskaźników społecznych dla krajów członkowskich  
w ramach OECD2.

W podpisanym w 1992 r. Traktacie z Maastricht, wśród celów polityki społecznej 
Unii Europejskiej i krajów członkowskich, wymieniono m.in. polepszenie warun-

1 Towards a System of Social and Demographic Statistics, Ser. F, no.18, UN, New York 1975.

2 The OECD List of Social Indicators, OECD, Paris 1982.
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ków życia, walkę z wykluczeniem społecznym i ubóstwem. W dołączonym do Trak-
tatu Porozumieniu o Polityce Socjalnej krajom członkowskim przyznano kompe-
tencje m.in. w zakresie określania wskaźników ubóstwa. Zielona księga europejskiej 
polityki społecznej (1993) oraz biała księga europejskiej polityki społecznej (1995) 
zawierały zapisy o koordynacji polityk w zakresie zwalczania biedy oraz w zakresie 
ochrony socjalnej.

Za początek procesu wdrażania i konkretyzacji unijnej strategii spójności i walki z ubó-
stwem przyjmuje się szczyt Unii Europejskiej w Lizbonie w 2000 r. Ważnym etapem 
kształtowania polityki społecznej był Traktat Lizboński uzgodniony i przyjęty w 2007 r.

Wiele prac na rzecz harmonizacji badań w obszarze statystyki społecznej prowa-
dzonych jest w ramach Eurostatu. Istotnym uzgodnieniem było zdefiniowanie no-
wej struktury wskaźników społecznych, określenie zasad ich budowy i interpretacji 
oraz tworzenia bazy danych3.

Aktualnie zaobserwować można rosnące zapotrzebowanie na dane z zakresu staty-
styki społecznej. Rośnie znaczenie wielu zjawisk społecznych, towarzyszy temu ko-
nieczność ich rozpoznawania, diagnozy i oceny. Następuje wzrost zapotrzebowania 
na statystykę zharmonizowaną i porównywalną, przydatną głównie przy formuło-
waniu różnych kierunków polityki społecznej i gospodarczej4.

Wśród prac w obszarze statystyki społecznej, prowadzonych w ramach Eurostatu, 
podjęto także działania na rzecz utworzenia zharmonizowanych i porównywalnych 
satelitarnych rachunków produkcji domowej. Prace w tym zakresie zapoczątkowa-
no 16 lat temu, kiedy to w 1997 r. powołano w Eurostacie pierwszy zespół zadanio-
wy, którego celem było opracowanie propozycji rachunków produkcji domowej dla 
krajów europejskich. W ramach tych prac uzgodniono i zaproponowano ogólny za-
kres i ramy tych rachunków. Do tej pory nie jest jeszcze uzgodniona ich ostateczna 
forma. Aktualnie propozycje Eurostatu w tym zakresie testowane są w wybranych 
krajach i przedstawiane są eksperymentalne wyniki takich wycen.

Powtarzalne, regularnie prowadzone rachunki produkcji domowej dostarczałyby 
cennych informacji o produkcji, która do tej pory pozostaje „niewidzialną” czę-
ścią gospodarki narodowej. Stanowiłyby one źródło aktualnych informacji na te-

3 Atkinson T., Cantillon B., Marlier E., Nolan B. (2002), Social Indicators: The EU and Social Inclu-
sion, Oxford University Press, Oxford.

4 Kordos J. (2007), Statystyczne badanie zjawisk społecznych [w:] Statystyka społeczna, pr. zb. 
pod red. T. Panka, PWE, Warszawa.
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mat przesunięć w ramach wolumenu i rodzaju w ramach produkcji domowej, jak 
również przemieszczeń w obszarze usług pomiędzy gospodarstwami domowymi, 
rynkiem a sektorem publicznym. Otworzyłyby możliwość nowego podejścia w ba-
daniach poziomu rozwoju społecznego5.

2.	Nakłady	pracy	domowej	i	ich	wycena	w	rachunku	 
produkcji	domowej

W pełnej sekwencji rachunku produkcji domowej uwzględnia się nakłady pracy, 
konsumpcję pośrednią oraz nakłady kapitału. W ujęciu wartościowym wartość do-
dana jest największą częścią produkcji domowej – według eksperymentalnych osza-
cowań empirycznych wykonanych w wybranych krajach europejskich stanowi ona 
od 70% do 80% łącznej wartości produkcji domowej. 

Aktualnie w szacowaniu wartości produkcji wyrobów i usług w gospodarstwach do-
mowych dla potrzeb rachunków narodowych uwzględniane są tylko trzy elementy: 
wartość produktów rolnych przeznaczonych na własne spożycie gospodarstw rolni-
ków, dochód umowny właścicieli mieszkań oraz wartość usług wytwarzanych przez na-
jemną pomoc domową. Nie jest jednak uwzględniana cała grupa prac wykonywanych  
w gospodarstwie domowym, w efekcie której tworzone są produkty i usługi konsumo-
wane w gospodarstwie. Mowa tu o takich pracach, jak np. robienie przetworów, upra-
wa roślin i hodowla zwierząt przez osoby niezwiązane z rolnictwem, prace opiekuńcze. 
Wprowadzenie rachunków satelitarnych w zakresie produkcji własnej pozwoliłoby 
uwzględnić także i tę część produkcji wykonywanej w gospodarstwach domowych.

Praca na rzecz gospodarstwa domowego posiada niekwestionowaną wartość, cho-
ciaż nie ma ceny rynkowej, gdyż nie jest bezpośrednio przedmiotem obrotu rynko-
wego. Dlatego też jej wycena musi być dokonywana z użyciem metod pośrednich. 

Do rachunków produkcji domowej można wykorzystać metodę wyniku lub metodę 
nakładu. Ze względu na trudności w stosowaniu metody wyniku, które pojawiają 
się już na etapie zdefiniowania produkcji domowej, proponuje się, aby w rachun-
kach europejskich stosować metodę nakładów6. Wśród szczegółowych metod po-

5 Stiglitz J.E., Sen A., Fitoussi J.P. (2009), Report by the Comission on the Measurement of Econom-
ic Performance and Social Progress, www.stiglitz-sen-fitoussi.fr; Stiglitz J.E., Sen A., Fitoussi J.P. 
(2013), Błąd pomiaru. Dlaczego PKB nie wystarcza, PTE, Warszawa.

6 Household Production and Consumption. Proposal for a Methodology of Household Satellite Accounts, Euro-
stat (2003); Holloway S., Short S., Tamplin S. (2002), Household Satellite Account (experimental) Methodology, 
UK Office for National Statistics, http://www.statistics.gov.uk/hhsa/downloads (data dostepu 2014.10.01)..
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średnich wykorzystywanych do wyceny produkcji dodanej najwięcej zwolenników 
ma metoda stawek rynkowych. Nakłady pracy wycenione są poprzez nakłady czasu 
przeznaczanego na wytwarzanie produkcji domowej. Czas ten jest wyjątkowo wy-
soki w przypadku kobiet i wynosi dla nich około 4,5 godziny na dobę.

3. Baza	danych	do	wyceny	wartości	dodanej	i	sposób	wyceny

Badania budżetów czasu ludności, będące podstawowym źródłem informacji do 
wyceny metodą nakładów, są badaniami zharmonizowanymi w ramach krajów UE.  
W Polsce badania budżetów czasu realizowane w ramach statystyki publicznej były 
przeprowadzane czterokrotnie. Pierwsze próby wykorzystania badania budżetów cza-
su do wyceny pracy domowej były podejmowane w Polsce już pod koniec lat 70-tych7. 
Ostatnie badanie, realizowane w latach 2003-2004, było pierwszym badaniem zhar-
monizowanym z badaniami w innych krajach europejskich. Próba liczyła ponad 20 
tys. osób. Badanie to stanowiło bazę danych do określenia nakładów czasu przezna-
czanego na produkcję domową i na tej podstawie została przeprowadzona komplek-
sowa wycena pracy domowej w Polsce zgodnie z propozycjami Eurostatu8.

W Polsce od 1996 r. prowadzone jest badanie wynagrodzeń według zawodów, które 
może być bazą danych o godzinowych stawkach wynagrodzeń, które można wyko-
rzystać do wyceny poszczególnych prac domowych według ich rodzaju. Liczebność 
próby do tego badania wynosi blisko 700 tys. osób. Badanie budżetów czasu ludno-
ści oraz badanie wynagrodzeń według zawodów mogą być trwałym i wiarygodnym 
źródłem informacji do wyceny wartości dodanej, która będzie stałym elementem 
w zharmonizowanych europejskich rachunkach satelitarnych produkcji domowej.

Proponowana metoda wyceny nakładu pracy domowej, oparta na rynkowych 
stawkach za wykonanie prac odpowiadających określonym czynnościom wykony-
wanym na rzecz gospodarstwa domowego (metoda stawek rynkowych) opiera się 
na założeniu, że wartość pracy domowej można wyznaczyć jako sumę iloczynów 
średniego czasu przeznaczanego na poszczególne prace domowe i przeciętnego go-
dzinowego wynagrodzenia brutto dla zawodów odpowiadających tym pracom. Wy-

7 Szczerbińska L. (1980), Wycena pracy gospodarstw domowych, Z Prac ZBSE, zeszyt 118, GUS, 
Warszawa.

8 Błaszczak-Przybycińska I. (2008), Produkcja gospodarstw domowych jako czynnik dochodo-
twórczy, Of. Wyd. SGH, Warszawa; Błaszczak-Przybycińska I. (2005), Wycena pracy własnej 
gospodarstw domowych na podstawie badania budżetu czasu [w:] Budżet czasu ludności 1 VI 
2003-31 V 2004, GUS, Warszawa.
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cenie podlegają tylko czynności produkcyjne, tj. takie, które mogłyby być wykonane 
przez trzecią osobę na zasadach rynkowych, czyli odpłatnie, ale nie zmieniłoby to 
ich użyteczności dla członków gospodarstwa domowego (kryterium M. Reid)9.

W celu oszacowania wartości prac domowych w Polsce z wykorzystaniem ogól-
nopolskiego badania budżetów czasu wyznaczono średni czas trwania wyspecy-
fikowanych czynności domowych. Średni czas trwania a-tej czynności domowej  
w ramach j-tej grupy czynności dla poszczególnych dni tygodnia wyznaczony został 
odrębnie dla kobiet i mężczyzn.

Na podstawie średniego czasu dla poszczególnych dni tygodnia obliczony został 
średni czas przeznaczony na prace domowe, w którym uwzględniono wagi według 
dni tygodnia. Ostatecznie przeciętną miesięczną wartość pracy domowej dla kobiet 
i mężczyzn uzyskano na bazie wartości tygodniowych: 

         (1)

         (2)

gdzie:

• KHl – miesięczna wartość pracy domowej kobiety należącej do l-tej klasy,
• MHl – miesięczna wartość pracy domowej mężczyzny zaliczonego do l-tej klasy.
• K lajt – średni tygodniowy czas trwania a-tej czynności z j-tej grupy dla kobiet  

z l-tej klasy,
• M lajt – średni tygodniowy czas trwania a-tej czynności z j-tej grupy dla męż-

czyzn z l-tej 
• klasy,
• saj – stawka godzinowa przypisana a-tej czynności z j-tej grupy.

Na podstawie przeciętnych miesięcznych wartości pracy domowej oraz wykorzy-
stując miesięczne wskaźników dynamiki wynagrodzeń brutto wyznaczono roczną 
wartość pracy domowej w Polsce, uwzględniając wybrane struktury ludności we-
dług NSP.

9 Reid M. (1934), Economics of Household Production, John Wiley, New York, cyt. za: Household 
Production and Consumption. Proposal for a Methodology of Household Satellite Accounts, 
Eurostat (2003).
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4. Wyniki	empiryczne	wyceny	prac	w	gospodarstwach	domowych	 
w	Polsce	w	2013	r.

Wartość pracy domowej została wyceniona z podziałem na cztery grupy, odpowia-
dające głównym funkcjom gospodarstwa domowego. Są to prace z zakresu: utrzy-
mania mieszkania, zapewnienia wyżywienia członkom gospodarstwa domowego, 
utrzymania odzieży oraz opieki nad dziećmi i dorosłymi wraz z czynnościami po-
mocniczymi w ramach tych czterech grup. Uwzględniono czas przeznaczony na 
wykonywanie 38 czynności rejestrowanych w zharmonizowanym badaniu budżetu 
czasu. Dodatkowo uwzględniono 9 czynności wykonywanych na rzecz innych go-
spodarstw domowych w charakterze wolontariatu. Każdej z nich przypisano godzi-
nową stawkę wynagrodzenia ustaloną na bazie godzinowych stawek wynagrodzeń 
dla zawodów odpowiadających czynnościom z zakresu zajęć i prac domowych.

Szacunek wartości pracy domowej wykonano odrębnie dla kobiet i mężczyzn.  
W wycenie uwzględniono zróżnicowane kryteria społeczno-demograficzne. Do 
najsilniejszych determinant wartości pracy domowej zaliczyć można płeć, status na 
rynku pracy, posiadanie dzieci, wiek dzieci.

Przeciętna miesięczna wartość pracy domowej w maju 2013 r. wykonywana na rzecz 
własnego gospodarstwa domowego przez osobę w wieku 15 lat i więcej wyniosła –  
w przeliczeniu na jedną osobę – 1572 zł. Średnia miesięczna wartość pracy domowej wy-
konywanej przez kobiety była o 73,9% wyższa niż wartość pracy oszacowana dla męż-
czyzn – praca kobiet w gospodarstwie domowym została wyceniona na poziomie 1990 zł 
miesięcznie, podczas, gdy analogiczna kwota dla mężczyzn wynosiła 1144 zł (tabela 1 i 2).

Lp. Grupy prac domowych Ogółem
Kobiety

Razem Pracujące Niepracujące

1. Utrzymanie mieszkania 321,58 300,54 251,63 319,81
2. Zapewnienie wyżywienia 753,07 1031,71 896,09 1108,34
3. Utrzymanie odzieży 91,28 141,41 132,42 151,63

4.

Opieka 
w tym: 
opieka nad dziećmi
opieka nad dorosłymi
inna opieka

406,05

339,98
11,58
54,49

516,00

455,78
6,54

53,68

540,65

493,44
6,54

40,67

511,56

445,35
7,49

58,72

5. Prace w charakterze  
wolontariatu

110,08 99,86 61,78 143,80

6. Grupy 1-4 łącznie 1571,98 1989,66 1820,79 2091,34
7. Grupy 1-5 łącznie 1682,06 2089,52 1882,57 2235,14

TABELA 1. przeciętna miesięczna wartość pracy Domowej Dla Kobiet (w zł), maj 2013 r.

ŹRÓDŁO: opracowanie własne na poDstawie Danych gUs
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Wartość pracy domowej przypadającej na jednego mężczyznę w relacji do wartości 
pracy przypadającej na kobietę pozostawała w proporcji 1:0,575 (rys. 1). Średnia 
miesięczna wartość pracy domowej wykonywanej na rzecz własnego gospodarstwa 
stanowiła 42% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce 
narodowej w maju 2013 r. Średnia wartość pracy domowej kobiety stanowiła 54% 
przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, a mężczyzny – 31% przeciętnego mie-
sięcznego wynagrodzenia.

Przeciętna wartość pracy domowej w uzyskana dla kobiety niepracującej zawodowo 
była o 15% większa, niż dla kobiety pracującej zawodowo (rys. 2). Nie jest to różnica 

ŹRÓDŁO: opracowanie własne

RYSUNEK 1. strUKtUra wartości prac Domowych weDłUg płci, maj 2013 r. 
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Lp. Grupy prac domowych Ogółem
Mężczyźni

Razem Pracujący Niepracujący
1. Utrzymanie mieszkania 321,58 366,61 302,85 439,70

2. Zapewnienie wyżywienia 753,07 472,06 355,51 618,30

3. Utrzymanie odzieży 91,28 28,00 22,75 37,74

4.

Opieka 
w tym: 
opieka nad dziećmi
opieka nad dorosłymi
inna opieka

406,05

339,98
11,58
54,49

277,65

207,08
13,56
57,01

324,72

274,58
13,01
37,12

189,78

106,74
12,53
70,50

5. Prace w charakterze  
wolontariatu

110,08 105,99 76,29 159,19

6. Grupy 1-4 łącznie 1571,98 1144,32 1005,83 1285,52
7. Grupy 1-5 łącznie 1682,06 1250,31 1082,12 1444,71

TABELA 2. przeciętna miesięczna wartość pracy Domowej Dla mężczyzn (w zł), maj 2013 r.

ŹRÓDŁO: opracowanie własne na poDstawie Danych gUs
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bardzo duża i potwierdza ona tezę, że prace domowe są niezbędne do prawidłowego 
funkcjonowania gospodarstwa i kobiety pracujące zawodowo i tak muszą je wyko-
nywać – kosztem czynności czasu wolnego czy kosztem snu. W przypadku prac 
domowych wykonywanych przez mężczyzn różnica ta jest większa – wartość pracy 
domowej uzyskana dla mężczyzny niepracującego zawodowo była o 28% wyższa 
niż w przypadku mężczyzny, który pracował (rys. 3).

Wśród wymienionych czterech grup prac na rzecz gospodarstwa domowego naj-
większą wartość przypisano pracom związanym z zapewnieniem wyżywienia, które 
są wykonywane powszechnie. Wartość tych prac stanowiła 48% łącznej wartości 
pracy własnej w gospodarstwie domowym (tabela 3).

wolontariat

opieka

utrzymanie odzieży

zapewnienie wyżywienia

utrzymanie mieszkania
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Oszacowana miesięczna wartość pracy kobiet w zakresie zapewnienia wyżywienia 
wynosiła 1032 zł i była ponad dwukrotnie wyższa niż dla mężczyzn – dla nich war-
tość prac w zakresie zapewnienia wyżywienia wyznaczono na poziomie 472 zł (rys. 
1). W ramach prac poświęcanych na zapewnienie wyżywienia były takie, które wy-
konywane były głównie przez kobiety. Wśród nich były prace związane z przygoto-
waniem posiłków czy zmywaniem naczyń. Do nielicznych prac, które wyceniono 
wyżej dla mężczyzn niż dla kobiet, należały prace z zakresu ogrodnictwa i hodowli. 

Wysoką wycenę uzyskały także prace opiekuńcze. W tej grupie najwyższa była war-
tość prac w zakresie opieki nad dziećmi. Stanowiła ona 84 % ogólnej wartości tych 
prac. Miesięczną wartość pracy wyceniono na 516 zł dla kobiet oraz 278 zł dla męż-
czyzn. Była to średnia wartość pracy oszacowana dla wszystkich osób biorących 
udział w badaniu, a więc również z uwzględnieniem tych, które nie przeznaczały 
czasu na prace z tego zakresu. W przeciwieństwie do czynności z zakresu zapew-
nienia wyżywienia, które były wykonywane przez ponad 90% kobiet i około 70% 
mężczyzn niezależnie od dnia tygodnia, czynności z zakresu opieki nad dziećmi  
i dorosłymi wykonywane były przez około 40% kobiet i około 30% mężczyzn. 

Prace związane z utrzymaniem mieszkania wyceniono na kwotę 301 zł miesięcz-
nie dla kobiet oraz 367 zł dla mężczyzn. Była to jedyna grupa prac wśród czterech 
wymienionych, dla której uzyskano wyższą wartość prac dla mężczyzn. W ramach 
prac domowych związanych z utrzymaniem mieszkania znalazły się takie, których 
kobiety nie wykonywały wcale (budowa domu, przebudowa, remonty kapitalne; 
produkowanie, naprawianie i konserwacja sprzętu gospodarstwa domowego). Moż-
na jednak wymienić i takie, dla których wartość pracy kobiet została oszacowana na 
wyższym poziomie, niż w przypadku mężczyzn (sprzątanie mieszkania). Wysoka 
wartość prac związanych z utrzymaniem mieszkania wykonywanych przez męż-
czyzn wynikała – z jednej strony – z wyższego, niż w przypadku kobiet, średnie-

Lp. Grupy prac domowych 
Struktura w %

Ogółem Kobiety Mężczyźni

1. Utrzymanie mieszkania 20,5 15,1 32,0

2. Zapewnienie wyżywienia 47,9 51,9 41,3

3. Utrzymanie odzieży 5,8 7,1 2,4

4. Opieka 25,8 25,9 24,3

5. Razem 100,0 100,0 100,0

TABELA 3. strUKtUra wartości pracy Domowej Kobiet i mężczyzn weDłUg roDzajU prac

ŹRÓDŁO: opracowanie własne na poDstawie Danych gUs
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go czasu trwania czynności, z drugiej strony była związana z relatywnie wysokimi 
stawkami godzinowymi przypisanymi tym pracom. 

Zdecydowanie najniższą wartość przypisano pracom na rzecz utrzymania odzieży. 
Wprawdzie miesięczna wartość pracy kobiet była aż pięciokrotnie wyższa od war-
tości pracy mężczyzn, ale i tak jej absolutny poziom był niski – wynosił 141 zł, co 
stanowiło zaledwie 7% wartości prac domowych ogółem. Wśród przyczyn niskiej 
względnej wartości prac z zakresu utrzymania odzieży należy wymienić względy 
ekonomiczne, tj. nieopłacalność własnoręcznej produkcji i reperacji odzieży w ak-
tualnych warunkach rynkowych, również wzrost dostępności takich płatnych usług 
związanych z utrzymaniem odzieży, jak pranie, maglowanie czy prasowanie.

Prace domowe wykonywane nieodpłatnie na rzecz innych gospodarstw zostały wy-
cenione na poziomie 100 zł dla kobiet oraz 106 zł dla mężczyzn. W tej grupie prac 
uwzględniona jest wartość pracy dziadków opiekujących się wnukami, zamieszkujących 
oddzielnie. 

RYSUNEK 4. strUKtUra wartości prac Domowych wyKonywanych przez Kobiety  weDłUg typU roDziny, 
maj 2013 r.
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Wskazać można, że do zmiennych najbardziej różnicujących wartość pracy w go-
spodarstwie domowym należy obecność małych dzieci w rodzinie. Z punktu wi-
dzenia wyceny pracy w gospodarstwie domowym zarówno obecność dzieci w go-
spodarstwie domowym, ale przede wszystkim wiek dzieci wchodzących w skład 
gospodarstw, to istotne determinanty różnicujące wartość pracy domowej. Zależ-
ność wartości pracy domowej od wieku dzieci w gospodarstwie domowym jest naj-
silniejsza w przypadku czynności z zakresu opieki. 

Najwyższą wartość prac domowych oszacowano dla kobiet z gospodarstw domowych, 
w których było dziecko w wieku 6 lat i mniej (rys. 4). Przeciętna miesięczna wartość 
pracy domowej wynosiła w tej grupie kobiet 3941,64 zł i była ona ponad dwukrot-
nie wyższa od analogicznej wartości oszacowanej dla kobiet ogółem. Wartość pracy 
domowej kobiet z gospodarstw domowych małżeństw z dziećmi w wieku 7-17 lat 
kształtowała się już na znacznie niższym poziomie (2302,16 zł). Pomiędzy nimi zna-

RYSUNEK 5. strUKtUra wartości prac Domowych wyKonywanych przez mężczyzn weDłUg typU 
roDziny, maj 2013 r.
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lazła się wartość pracy domowej matek samotnie wychowujących dzieci (3056,57 zł). 
W grupie tej znalazły się zarówno matki z małymi dziećmi, jak i z dziećmi starszymi.

Dla mężczyzn podobnie, jak w przypadku kobiet, najwyżej wyceniono miesięczną 
wartość pracy mężczyzny z gospodarstwa domowego małżeństw z najmłodszym 
dzieckiem w wieku 0-6 lat. Wynosiła ona 1439 zł i była wyższa o 58% od przeciętnej 
dla mężczyzn ogółem (rys. 5).

Na podstawie wyników oszacowania wartości pracy domowej w przeliczeniu na 
jedną osobę i uwzględniając wagi według wybranych struktur ludności Polski wy-
znaczyć można roczną wartość pracy domowej w kraju. W 2013 r. globalna wartość 
pracy w gospodarstwach domowych w Polsce, szacowana na bazie wyników bada-
nia budżetów czasu z lat 2003/2004, przekroczyła kwotę 684,9 mld zł i stanowiła 
ponad 42% w relacji do PKB.

5. Wybrane	problemy	szacowania	wartości	prac	domowych

Zgodnie z opinią niektórych autorów przeprowadzane wyceny w zakresie opieki 
nad dziećmi są przeszacowane. Ewentualnej przyczyny można by szukać w relatyw-
nie długim czasie deklarowanym jako czas opieki nad dziećmi, wpisywanym jako 
czynność główna w badaniu budżetu czasu, podczas, gdy pewna część tego czasu to 
opieka bierna – przebywanie z dzieckiem. Wydaje się, że należałoby dokonać korek-
ty listy czynności podlegających wycenie w ramach tej grupy prac. 

Zdecydowanie odwrotną sytuację dostrzec można w przypadku opieki nad doro-
słymi. Wbrew oczekiwaniom uzyskano tu bardzo niską wartość prac opiekuńczych. 
Możliwych przyczyn należy szukać w tym, że część z tych prac jest wykonywana  
w ramach czynności towarzyszących innej czynności głównej. Należałoby uzgodnić 
taki sposób uwzględniania tych prac w wycenie, który nie powodowałby tak istot-
nego zaniżenia ich wartości. Część z tych prac pozostaje ukryta wśród czynności 
towarzyszących, tzw. czynności równoległych. 

Problem wyceny czynności równoległych został dostrzeżony i uwzględniony w naj-
nowszych pracach Eurostatu10. Pojawiła się nowa propozycja, aby nie uwzględniać 
w wycenie tej części czasu przeznaczonego na opiekę nad dziećmi, dla której wystę-
puje czynność towarzysząca w postaci innej pracy na rzecz gospodarstwa domowe-
go, a wyceniać tylko tę pracę dodatkową. 

10 Hamunen E., Varjonen J. , Soinne K. (2012), Satellite Accounts on Household Production: Eurostat 
Methodology and Experiencies to Apply It, http://www.iariw.org
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Kolejnym ważnym problemem, który musi zostać rozstrzygnięty przy konstruk-
cji ostatecznego kształtu satelitarnych rachunków produkcji domowej jest dobór 
stawek przyjętych do wyceny. Badanie wynagrodzeń według zawodów, które jest 
prowadzone w Polsce co 2 lata, nie jest badaniem zharmonizowanym w ramach sta-
tystyki europejskiej. Podawane w tym badaniu godzinowe stawki wynagrodzeń dla 
zawodów i specjalności podlegają polskim przepisom w zakresie klasyfikacji, która 
jest zmienna w czasie. Wielu autorów podkreśla zalety korzystania w wycenie prac 
domowych ze stawek zróżnicowanych w zależności od rodzaju prac, chociaż jedno-
cześnie dostrzegana i podkreślana jest duża pracochłonność takiego rozwiązania. 
W wybranych wycenach eksperymentalnych przeprowadzonych dla krajów euro-
pejskich próbowano pominąć ten problem, zastępując zróżnicowane stawki prze-
ciętną godzinową stawką dla płatnej pomocy domowej. Jeszcze innym możliwym 
rozwiązaniem jest przyjęcie jednolitej stawki godzinowej na poziomie przeciętnego 
miesięcznego wynagrodzenia w poszczególnych krajach. To rozwiązanie wiąże się 
jednak z zawyżeniem wyceny, gdyż prace odpowiadające czynnościom domowym 
są wynagradzane znacznie poniżej stawek przeciętnych.

W oszacowaniach wartości dodanej na potrzeby zharmonizowanych satelitarnych 
rachunków produkcji domowej istotne jest wypracowanie takich rozwiązań meto-
dologicznych, co do których istniałaby powszechna akceptacja i możliwość wpro-
wadzenia ich do praktyki statystycznej. Istnieją bowiem duże oczekiwania związane 
z istnieniem i funkcjonowaniem stałych, powtarzalnych rachunków produkcji do-
mowej, które dadzą możliwość prowadzenia różnorodnych analiz w zakresie pozio-
mu i jakości życia oraz postępu społecznego. Rachunki takie będą przydatne w poli-
tyce społecznej, w szczególności w polityce rodzinnej, gdzie mogą być wykorzystane 
do bardziej efektywnego wykorzystania zasobów z uwzględnieniem efektywności 
instytucjonalnych form opieki nad dziećmi i dorosłymi wobec efektywności opieki 
w gospodarstwie domowym. Regularne szacowanie kategorii w ramach produkcji 
domowej będzie mogło być szeroko stosowane w praktyce. Tak istotny agregat, ja-
kim jest wartość dodana produkcji domowej, mógłby być stałym elementem wyko-
rzystywanym w orzecznictwie sądowym, w przypadku podziału majątku w związku 
z rozwodem, w sprawach związanych z opieką nad dzieckiem niepełnosprawnym  
i wysokością alimentów. W chwili obecnej stosowanie w praktyce tych rozwiązań 
jest bardzo ograniczone ze względu na brak stałych powtarzalnych rachunków spo-
łecznych w tym zakresie. 
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Adam	Korczyński 

Własności estymatorów –  
porównanie kalibracji i imputacji 
wielokrotnej
Wstęp

Jednym z problemów praktycznych, który związany jest z badaniami statystyczny-
mi są braki danych. Konsekwencją nieuzyskania odpowiedzi od części jednostek  
z próby jest spadek efektywności estymatorów. Zwykle braki danych prowadzą tak-
że do obciążenia estymatorów, ze względu na to, że nie pojawiają się one w próbie 
całkowicie losowo. W ostatnim trzydziestoleciu silnie rozwinęły się metody mające 
na celu redukcję błędu związanego z estymacją na podstawie niekompletnego zbio-
ru danych. Stosując bardzo ogólne ujęcie, metody te możemy podzielić na dwie 
grupy (por. Little i Rubin 2002, s. 19-20; Särndal i Lundström 2005, s. 17): 

• metody wagowe, 
• metody imputacyjne.

Każda z wymienionych grup metod opiera się na dodatkowej informacji, którą 
uwzględnia się przy estymacji. W przypadku metod wagowych korekta ze względu 
na braki danych odbywa się poprzez modyfikację wyjściowych wag. W imputacji 
dodatkowa informacja wykorzystywana jest do oszacowania tzw. modelu imputa-
cyjnego, na podstawie którego uzupełniane są braki danych1. 

W ramach wyróżnionych grup wykształciły się metody, które ze względu na swoje 
własności zasługują na szczególną uwagę. Metody te to kalibracja oraz imputacja 
wielokrotna. Wymienione metody znajdują nieco odmienne zastosowanie. Ich uży-
teczność z punktu widzenia analizy niekompletnej próby zależy od dwóch głów-
nych czynników: poziomu złożoności analizy oraz dostępnego wkładu informacyj-

1 W ramach grupy metod imputacyjnych możemy wyróżnić metody bazujących na rozkładach 
prawdopodobieństwa (likelihood-based approaches). Imputacja odbywa się w przypadku 
tych metod w sposób pośredni – dotyczy parametrów, nie zaś poszczególnych wartości bra-
kujących. Więcej nt. wskazanej grupy metod znajdziemy w pracach: Little i Rubin 2002, cz. II; 
Molenberghs i Kenward 2007, rozdziały 7-8.
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nego. Celem pracy jest porównanie własności estymatorów otrzymywanych przy 
zastosowaniu kalibracji oraz imputacji wielokrotnej. Weryfikacji poddano hipote-
zę, że imputacja wielokrotna jest metodą bardziej efektywną niż metoda kalibracji. 
Wiązać to możemy z faktem, że metoda ta nie prowadzi do utraty części informacji 
znajdującej się w próbie (por. Little i Rubin 2002, s. 53, Molenbergs i Kenward 2007,  
s. 119-133). Pozwala to na osiągnięcie podobnych wyników jakie otrzymujemy sto-
sując kalibrację przy mniejszych wymaganiach co do jakości informacji dodatkowej.

Porównanie obu metod przeprowadzono w oparciu o przykład estymacji wartości 
globalnej pewnej cechy. W punkcie pierwszym przedstawiono estymatory w postaci 
wyjściowej. W punktach drugim i trzecim opisane zostały odpowiednio metoda 
kalibracji i metoda imputacji wielokrotnej. Ostatni punkt pracy poświęcony jest 
opisaniu wyników zastosowania tych metod oraz ich podsumowaniu.

1. Braki	danych	w	badaniu	reprezentacyjnym

Załóżmy, że naszym celem jest estymacja parametru θY pewnej cechy Y na podsta-
wie n-elementowej próby losowej z populacji o liczebności N. Niech πi (i=1,2,…,n) 
oznacza prawdopodobieństwo inkluzji i-tej jednostki do próby wyznaczone zgod-
nie z przyjętym schematem losowania. Na podstawie prawdopodobieństw inkluzji 
obliczane są wagi di = 1/πi, które informują o tym ile jednostek z populacji repre-
zentowane jest przez jednostkę z próby. Mając dane wyniki z próby oraz wagi mo-
żemy oszacować θY. Przyjmujmy, że naszym celem jest estymacja wartości globalnej  
(θY =Y) zdefiniowanej następująco2:

                ,                  (1)

Do oszacowania (1) możemy zastosować estymator Horvitza-Thompsona: 

                                                                                       ,      (2)

który jest nieobciążony dla πi>0 (i=1,2,…,N) oraz przy założeniu, że próba jest kom-
pletna (por. Bracha, 1998, s. 35-37). W praktyce badawczej założenie o kompletno-
ści próby często nie jest spełnione. 

Niech r n≤ będzie liczbą znanych wartości cechy Y z próby. Oznacza to, że próba 
liczy n–r braków danych. Przyjmijmy, że braki danych są losowe (missing at random 
– MAR), przez co rozumiemy, że prawdopodobieństwo braku danych jest zależne 

2 Estymatory wybranych parametrów dla wybranych schematów doboru próby wyprowadzo-
ne przy założeniu dostępu do kompletnych prób znajdziemy w pracy Bracha (1998).
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od wartości znanych (por. Little i Rubin, s. 11-13). Jeżeli spełnione jest założenie  
o losowości braków danych, to oszacowanie otrzymane dla ograniczonej próby mo-
żemy skorygować posługując się dodatkową informacją o badanych jednostkach. 
Informacja dodatkowa może pochodzić z próby (np. cecha dodatkowa) lub ze źró-
deł zewnętrznych (np. rejestry administracyjne). 

2. Kalibracja

Kalibracja jest metodą, która polega na skorygowaniu wyjściowych wag w taki spo-
sób, aby możliwie najpełniej skompensować braki danych na analizowanej cesze. 
Do korekty wykorzystuje się informację pomocniczą zawartą w zbiorze danych lub 
pochodzącą ze źródeł zewnętrznych. Opis metody kalibracji wraz z przykładami za-
stosowań znajdziemy w pracach: Särndal i Lundström 2005; Paradysz i Szymkowiak 
2007; Szymkowiak 2010.

Metoda kalibracji polega na wyznaczeniu wag wi dla i=1,2,…,r które będą możli-
wie najbliższe wyjściowym wagom di otrzymanym dla danego schematu losowa-
nia próby, przy czym nowy system wag ma pozwalać na nieobciążone oszacowa-
nie zadanego parametru. Postawiony problem jest to zagadnienie optymalizacyjne,  
w którym szukamy wi, które minimalizują odległość pomiędzy wi oraz di. Przyjmując 
jako miarę odległość χ2 zadanie to polega na wyznaczeniu wi, dla którego zachodzi3: 

                                                                                                   ,    (3)

przy warunku:

                                                                                  ,    (4)

gdzie:

 ix  – wektor wartości cech pomocniczych,

 x  – wektor parametrów lub ich oszacowań (wkład informacyjny).

Dla zadanej miary odległości wagi wi możemy wyznaczyć za pomocą metody mnoż-
ników Lagrange’a. Funkcja Langrange’a jest w tym przypadku postaci:

3 Deville i Särndal (1992) wskazują, że wybór miary odległości nie ma istotnego wpływu na własno-
ści estymatorów otrzymywanych dla dużych prób. Kryterium doboru miary odległości pozostaje  
w takiej sytuacji to, czy przy zadanej mierze sformułowane zadanie optymalizacyjne ma rozwiązanie 
oraz to jakie własności posiadają skorygowane wagi. Z punktu widzenia własności wag istotne jest 
czy przyjmują one wartości ujemne oraz czy występują wagi znacznie wyższe od wag wyjściowych. 
W obu przypadkach może to prowadzić do niewłaściwych oszacowań dla podpopulacji.

1

r

i i
i

w
=

=∑ x x



[ 186 ]           A. Korczyński, Własności estymatorów...

                                                                                                              .   (5)

Funkcja (5) osiąga minimum lokalne dla4:

                                                                                                .   (6)

Przekształcając równanie (6) oraz przyjmując 1/2uT=λT otrzymujemy formułę, na 
podstawie której obliczane są skalibrowane wagi: 

    wi=di(1+λTxi).                  (7)

Wektor λT wyznaczamy podstawiając (7) do warunku (4):

       ,      (8)

zakładając, że macierz  jest nieosobliwa.

Estymator kalibracyjny wartości globalnej dla niekompletnej próby o liczebności 
r<n otrzymujemy podstawiając w miejsce di we wzorze (2) skalibrowane wagi wi:

                                         . (9)

Estymator kalibracyjny będzie bliski Y jeżeli pomiędzy badaną cechą oraz ce-
chami pomocniczymi występuje silna zależność (Deville i Särndal 1992).

Ostateczna postać estymatora zależy od wkładu informacyjnego. Jeżeli dla obser-
wacji z próby znane są wartości pewnej cechy ciągłej X, a ponadto możemy okre-
ślić wartość globalną tej cechy oraz liczebność populacji, to do estymacji możemy 
wykorzystać estymator regresyjny. Wektor wartości cech pomocniczych jest w tym 

przypadku postaci                 , natomiast wektor parametrów 
1
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=
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(Särndal i Lundström, 2005, s. 72). Mając dane xi i x możemy wyznaczyć λT (wzór 
(8)). Estymator regresyjny otrzymujemy podstawiając λT do wzoru (9): 

                                                       ,   (10)
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– średnia cechy X w populacji,

a:
                              .    (11)

Wyrażenie (10) może zostać zmodyfikowane w taki sposób, aby pozwalało na włą-
czenie do estymacji wiedzy o pewnej cesze skokowej. Niech k=1,...,p oznacza kate-
gorie pewnej cechy. Załóżmy ponadto że znane są liczebności tej cechy w popula-
cji N1 + … + Np = N. Estymator pozwalający wykorzystać zarówno wiedzę o cesze 
ciągłej (jak w przypadku (10)) jak i wiedzę o cesze skokowej jest postaci (Särndal  
i Lundström 2005, s. 74):

                                ,   (12)

gdzie Nk i rk odnoszą się odpowiednio do k-tej podpopulacji i k-tej warstwy próby.

Wariancja estymatora kalibracyjnego jest sumą wariancji wynikającej z losowego 
doboru próby ŜV  oraz wariancji wynikającej z braków danych N̂RV (Särndal i Lund-
ström 2005, s. 136-137):

                    ,    (13)

Składniki wariancji (13) dane są następującymi formułami:

                                                 ,  (14)

                        ,  (15)

gdzie dij = 1/πij, przy czym πij oznacza prawdopodobieństwo inkluzji drugiego rzędu, 
natomiast:
                 ,  (16)

                                           ,  (17)

Przy współczynniku ufności 1-α, przedział ufności dla wartości globalnej ŴY  wy-
znaczany jest zgodnie z formułą ˆ ˆ ˆ( )W WY u V Yα±  (Särndal i Lundström, 2005, s. 137):

3. Imputacja	wielokrotna

Imputacja wielokrotna polega na zastąpieniu każdego braku danych przez m war-
tości, w wyniku czego otrzymujemy m kompletnych zbiorów danych. Każdy z uzy-
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skanych zbiorów danych analizujemy korzystając z wybranej, standardowej metody. 
Ostateczne oszacowanie otrzymujemy uśredniając oceny otrzymane na przestrzeni 
poszczególnych zbiorów (Rubin 1987, s. 15).

W pierwszym kroku imputacji należy określić postać modelu imputacyjnego (im-
putation model), tj. modelu za pomocą którego uzupełniane będą braki danych. 
Wybór modelu zależy od charakteru zależności pomiędzy analizowanymi cechami,  
a także od wzorca brakujących danych5 (por. Schafer 1999, rozdział IV). Jednym z 
modeli imputacyjnych, który znajduje szerokie zastosowanie jest model bazujący 
na wielowymiarowym rozkładzie normalnym. W przypadku tego modelu, braki 
danych Ymis zastępowane są wartościami losowymi z warunkowych rozkładów nor-
malnych względem wartości zaobserwowanych Yobs (Schafer 1999 rozdział V):

    Ymis| Yobs ~ N(μ, Σ).   (18)

Analogicznie do przypadku rozważonego dla estymatora kalibracyjnego przyjmij-
my, że celem jest oszacowanie parametru opisującego rozkład Y przy czym w zbio-
rze znajdują się dwie cechy pomocnicze, z których jedna jest ciągła X1, a druga sko-
kowa X2. Dla uproszczenia przyjmijmy, że łączny rozkład tych cech jest normalny6:

                                                                                        ,                    (19)

                                                                                                             (20)

Niech Y~N(μ3, σ3) będzie rozkładem brzegowym analizowanej przez nas cechy dla 
której wystąpiły braki danych, natomiast [ ]1 2

Tx x=x będzie wektorem wartości 
cech pomocniczych. Zgodnie z powyżej sformułowanym modelem braki danych 
Ymis zastępowane są wartościami losowanymi z rozkładu normalnego z warunkową 
wartością oczekiwaną (por. Schafer 1997, podrozdział 5.2.4):

                                                                                                             (21)

5 Wzorzec brakujących danych określa to w jaki sposób braki danych rozkładają się względem 
siebie w zbiorze danych.

6 Więcej nt. założenia normalności łącznego rozkładu dla różnego typu cech znajdziemy  
w pracy Schafera (1997), rozdział V.

( )Óì ,~| NYY obsmis
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                                                                                                           (22)

Parametry (21) i (22) rozkładu warunkowego (18) szacowane są zwykle z wykorzy-
staniem metod algorytmicznych. Jednym z algorytmów ogólnej postaci, który znaj-
duje zastosowanie w tym przypadku jest algorytm EM (expectation-maximization) 
(patrz: Little i Rubin 2002, rozdział VIII). 

Krok drugi imputacji wielokrotnej polega na przeprowadzeniu standardowej anali-
zy, oddzielenie dla każdego z m uzupełnionych zbiorów danych (z=1,2,…,m). Osta-
teczne oszacowanie parametru θ otrzymujemy za pomocą formuły:

                                                                                 .                         (23)

Wariancja estymatora (23) jest sumą wariancji wewnątrzimputacyjnej W oraz wa-
riancji międzyimputacyjnej B:

                                                                                       ,                   (24)

gdzie:

                                                                                  ,                   (25)

przy czym Sz jest wariancją obliczoną dla z-tego zbioru, natomiast: 

                                                                                         .             (26)

Wariancja wewnątrzimputacyjna odzwierciedla zróżnicowanie wynikające z losowe-
go doboru próby, zaś wariancja międzyimputacyjna pozwala ocenić zróżnicowanie 
pomiędzy oszacowaniami otrzymanymi dla poszczególnych zbiorów danych. Duży 
udział wariancji międzyimputacyjnej w wariancji ogólnej świadczy o niestabilności 
oszacowań uzyskiwanych dla kolejnych imputacji, co z kolei wskazuje na przyjęcie 
niewłaściwego modelu imputacyjnego (por. Schafer 1997, podrozdział 4.5.5).

W przypadku dużej próby, (1-α)·100%-owy przedział ufności dla θ konstruowany 
za pomocą formuły 

;
ˆ

vt Tαθ ± , gdzie tα,v oznacza wartość z rozkładu t-Studenta  
z v stopniami swobody, gdzie (Little i Rubin 2002,s. 87):

                                                                                              .      (27)

1

1ˆ ˆ
m

z
zm

θ θ
=

= ∑

1mT W B
m
+ = +  

 

1

1 m

z
z

W S
m =

= ∑

2

1( 1) 1
(1 )

Wv m
m B−

 
= − + + 



[ 190 ]           A. Korczyński, Własności estymatorów...

4. Zastosowanie	estymatora	kalibracyjnego	i	imputacyjnego

Zastosowanie estymatora kalibracyjnego i imputacyjnego przedstawiono na przy-
kładzie bazującym na danych z badania „Business Environment and Enterprise Per-
formance Survey (BEEPS) 2009” (Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju – Bank 
Światowy 2010). Wyjściowy zbiór danych liczył n=1234 obserwacji i nie zawierał 
braków danych. Jednostką obserwacji były przedsiębiorstwa7. Opis zbioru danych 
zawiera tabela 1.

Na Rysunku 1 przedstawiono histogramy dla Y, X1 i X2.

Na podstawie opisanego zbioru danych dokonano porównania rozkładów estymatora ka-
libracyjnego i imputacyjnego. Rozkłady estymatorów wyznaczono w następujący sposób:

1. Z wyjściowego zbioru danych wylosowano próbę prostą o liczebności n=500.
2. Ze zbioru otrzymanego w kroku 1 usunięto losowo ok. 10% obserwacji na Y  

w grupie najmłodszych przedsiębiorstw (braki danych losowe – MAR).

7 Zbiór zawiera informacje o przedsiębiorstwach zlokalizowanych w krajach Europy Środko-
wej (Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Polska, Słowacja, Węgry), prowadzących jedną z dziesięciu 
wybranych rodzajów działalności (zgodnie z „International Standard Industrial Classification” 
(ISIC, 2002)): produkcja żywności i napojów (kod ISIC: 15), produkcja wyrobów drewnianych 
(20), produkcja elementów metalowych (28), produkcja maszyn (29), budownictwo (45), 
sprzedaż samochodów i motocykli (50), sprzedaż hurtowa (51), sprzedaż detaliczna (52), usłu-
gi hotelowe i gastronomiczne (55), transport naziemny (60).

RYSUNEK 1. histogramy Dla Y, X1 i X2
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ŹRÓDŁO: opracowanie własne

Oznaczenie cechy Opis

Y Logarytm rocznej sprzedaży przedsiębiorstwa.

X1
Wiek przedsiębiorstwa (liczba lat od założenia do roku 2009).

X2
Klasyfikacja działalności {1,2,…,10}.

TABELA 1. opis zbiorU Danych
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3. Stosując estymatory kalibracyjny (12) i imputacyjny (23) bazujący na modelu 
(18) oszacowano wartość globalną Y. 

Kroki 1-3 powtórzono stukrotnie w wyniku czego otrzymano rozkład estymatorów 
przedstawiony na rysunku 28.

Procedurę estymacji przeprowadzono niezależnie dla dwóch przypadków. W przy-
padku pierwszym do oszacowania wartości globalnej Y wykorzystano informację 
pomocniczą pochodzącą z populacji (znana wartość globalna X1 – rysunek 2a).  

8 Analogiczne wyniki otrzymujemy dla 500 i 1000 replikacji.

RYSUNEK 2. rozKłaDy estymatora Kalibracyjnego i impUtacyjnego

estymator Kalibracyjny 
a) informacja pomocnicza z populacji 
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W przypadku drugim informacja pomocnicza pochodziła z próby (wartość global-
na X1 jest szacowana na podstawie próby – rysunek 2b). Linią szarą zaznaczono na 
rysunku 2 rozkłady estymatorów, linią czarną dopasowane rozkłady normalne, linią 
pionową wskazano wartość parametru w populacji.

Analiza otrzymanych rozkładów (rysunek 2) pozwala na sformułowanie następują-
cych wniosków:

•	 Zarówno estymator kalibracyjny jak i imputacyjny pozwolił na zminimalizowa-
nie obciążenia wynikającego z braków danych. Wartość oczekiwana otrzyma-
nych rozkładów jest bardzo bliska wartości szacowanego parametru.

•	 Estymator imputacyjny posiadał niższą wariancję niż estymator kalibracyjny.
•	 Rozkład estymatora imputacyjnego był bardziej dopasowany do rozkładu nor-

malnego9, niż rozkład estymatora kalibracyjnego. Wskazuje to na mniejszą 
dokładność przedziałów ufności otrzymywanych dla oszacowania za pomocą 
estymatora kalibracyjnego.

•	 Zastąpienie informacji pomocniczej z populacji informacją z próby nie wpły-
nęło istotnie na oszacowanie otrzymane za pomocą estymatora kalibracyjnego.

Podsumowanie

Celem opracowania było porównanie własności estymatorów kalibracyjnego i impu-
tacyjnego. Porównanie przeprowadzono na przykładzie estymacji wartości globalnej 
dla danych brakujących losowo (MAR). Wyniki wskazują na to, że zarówno estymator 
kalibracyjny jak i estymator imputacyjny pozwalają zminimalizować obciążenie wy-
nikające z niekompletnej informacji, jeżeli tylko braki danych są losowe (por. Särndal 
i Lundström 2005, s. 72-74, Little i Rubin 2002, s. 85-90). Pomimo braku spełnienia 
założenia normalności, zastosowanie modelu imputacyjnego bazującego na wielo-
wymiarowym rozkładzie normalnym pozwoliło na skuteczną redukcję obciążania 
(Schafer 1997, podrozdział 5.1). Estymator imputacyjny okazał się mieć mniejszą 
wariancję, co wskazuje na jego większą efektywność w porównaniu z estymatorem 
kalibracyjnym (por. Molenberghs i Kenward 2007, s. 133-134). Rozkład estymatora 
imputacyjnego był w przybliżeniu zgodny z rozkładem stosowanym do konstrukcji 
przedziałów ufności. W przypadku estymatora kalibracyjnego odchylenia od założo-
nego rozkładu były większe (por. Särndal i Lundström 2005, s. 137).

9 Rozkład estymatora imputacyjnego jest nieco bardziej spłaszczony od rozkładu normalnego 
stąd do konstrukcji przedziałów ufności wykorzystuje się w tym przypadku rozkład t-Studen-
ta (patrz: Little i Rubin, s. 87).
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Podstawowymi ograniczeniami otrzymanych wyników jest postać estymatora oraz 
rodzaju informacji dodatkowej. W rozważanym przykładzie, estymacji poddano 
wyłącznie prostą funkcję wartości badanych cech10. Rozkłady estymatora kalibra-
cyjnego otrzymane dla informacji pomocniczej z populacji i informacji pomocni-
czej z próby nie różniły się istotnie. Zagadnienie doboru informacji pomocniczej 
i jej wpływu na własności estymatorów wymaga jednak rozwinięcia. W opisanym 
przykładzie informacja dodatkowa nie była obarczona dużym błędem (por. Särndal 
i Lundström 2005, podrozdział 10.6). 

Porównując estymatory kalibracyjny i imputacyjny należy zwrócić uwagę na aspek-
ty praktyczne związane z ich zastosowaniem. Stosowanie imputacji wielokrotnej 
wiąże się z koniecznością poniesienia dodatkowych kosztów związanych z prze-
chowywaniem danych, co ma znaczenie w przypadku dużych zbiorów (Särndal  
i Lundström 2005, s. 164). Co więcej, kalibracja pozwala w większym stopniu wyko-
rzystać informację pochodzącą ze źródeł zewnętrznych, co czyni ją użyteczną, także  
w przypadku, gdy liczba cech uwzględnionych w zbiorze danych jest niewielka (por. 
Little i Rubin 2002, s. 53). Istotne jest również to, że kalibracja nie wymaga definio-
wania łącznego rozkładu opisującego zależność wartości brakujących od wartości 
znanych, co zwiększa zakres zastosowań tej metody w porównaniu z imputacją wie-
lokrotną (por. Molenberghs i Kenward 2007, s. 133-134).
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Karol	Przanowski

Rola danych symulacyjnych  

w badaniach Credit Scoring

Wstęp

W pracy wykorzystuje się statystyczne modele oceny punktowej, zwane także kar-
tami skoringowymi, z ang. credit scorecard lub ogólniej Credit Scoring (Thomas  
i wsp. 2002, Anderson 2007 oraz Matuszyk 2008). Najczęściej modele te tworzone 
są na bazie regresji logistycznej. Ich konstrukcja jest dość prosta oraz łatwa w inter-
pretacji i dlatego na stałe modele te zagościły w optymalizacji wielu procesów in-
stytucji finansowych. Znalazły one szczególne zastosowanie w bankowości (Huang 
2007) do optymalizacji procesów akceptacji produktów kredytowych jak i modeli 
PD (probability of default) stosowanych w rekomendacjach Basel II/III do liczenia 
wymogów kapitałowych RWA (Risk Weighted Assets, BISBASEL 2005). 

Związek z procesami biznesowymi z jednej strony czyni Credit Scoring dziedziną 
popularną i znaną, z drugiej utrudnia jej pełny rozwój w oderwaniu od wpływu 
dużych korporacji i firm konsultingowych.

Modele Credit Scoring są szczególnym przypadkiem statystycznych modeli predyk-
cyjnych służących do prognozowania zjawisk w oparciu o dotychczasową zaobser-
wowaną historię danych. Najlepszym sprawdzianem ich użyteczności i poprawno-
ści jest zatem testowanie prognozy z rzeczywistymi wynikami. Niestety często, aby 
móc przeprowadzić tego typu testy potrzeba czasu, nawet kilku lat. W skrajnych 
przypadkach, jeśli chce się obserwować pełny cykl życia nawet zwykłych kredytów, 
takich jak kredyt ratalny, potrzeba przynajmniej pięciu a może i dziesięciu lat, je-
śli chce się uwzględnić także wszystkie etapy procesów windykacyjnych, włączając 
prace komorników po wypowiedzeniu umowy. 

Obserwacja cyklu koniunkturalnego, choć jesteśmy już po kolejnym dużym kryzy-
sie (Benmelech i Dlugosz 2010, Konopczak i wsp. 2010), nadal nie wydaje się tak 
prosta. Jak podają raporty NBP, obecny czas odnotowuje wyjątkowo niskie wartości 
ryzyka kredytów konsumenckich. Nikt jednak nie jest w stanie zagwarantować, że 
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kryzys nie powróci. Konsekwencje rekomendacji T i rozwinięcia się para-banków 
ciągle nie są do końca zbadane. Pojawia się ciekawy problem niereprezentatywności 
danych rynku kredytowego w bazach Biura Informacji Kredytowej (BIK) i warto 
temu poświęcić obszerniejsze badania. Obecny kryzys ekonomiczny skłania także 
wielu badaczy ku poszukiwaniu lepszych modeli predykcyjnych, bardziej stabilnych 
w czasie (Mays 2009).

Rozwój dziedziny Credit Scoring bardzo mocno związany jest z posiadaniem i ana-
lizowaniem danych pochodzących z rzeczywistych procesów bankowych. Przepi-
sy chroniące dane praktycznie uniemożliwiają pełne i rzetelne studia konkretnych 
układów danych. Niektóre dyscypliny, w szczególności zastosowania statystyki  
w medycynie nie posiadają takiego problemu, przynajmniej nie jest on tak istotny. 
Nawet jeśli uda się już dane bankowe pozyskać, to ich wielkości często nie spełniają 
pożądanych oczekiwań. W najnowszej publikacji prezentowanej podczas konferen-
cji „Credit Scoring and Credit Control XIII” w Edynburgu (Lessmanna i wsp. 2013) 
zebrano prawie cały dorobek badań nad Credit Scoring z ostatnich dziesięciu laty. 
Wymienia się tu dziesiątki danych, na których budowano różne modele, stosując 
bardzo wiele technik, włączając w to także Data Mining. Niestety tylko kilka wy-
mienionych danych zawierało więcej niż kilkadziesiąt tysięcy wierszy, a tylko je-
den testowany zbiór posiadał więcej niż sto charakterystyk. Dane te jednak nie są 
powszechnie dostępne. Autorzy opisali także wszystkie publicznie znane dane do 
badań Credit Scoring, wymieniono tylko siedem pozycji, gdzie tylko jeden zbiór 
posiadał 150 tysięcy wierszy, a inny 28 charakterystyk. Słusznie zatem (Kennedy  
i wsp. 2011) piszą o potrzebie tworzenia danych symulacyjnych.

Przypuśćmy, że posiadamy już stworzone dane symulacyjne. Znamy zatem ich 
dokładny przepis tworzenia. Nawet jeśli używana jest tu symulacja Monte Carlo, 
wprowadzająca element losowy, to i tak jest on w pełni deterministyczny. Każdo-
razowe zapuszczenie generatorów losowych może zwracać dokładnie ten sam ciąg 
losowych liczb. Możemy zatem stwierdzić, że znamy każdą liczbę i każdy rozkład 
takich danych. Budowanie modeli statystycznych na tego typu danych wydawać się 
może stratą czasu, gdyż modele te odkryją, czy też wykażą dokładnie te reguły, które 
były podstawą do ich tworzenia. Jednak nawet tak spreparowane dane zaczynają 
posiadać własności, które zaskakują, nie były przewidywane, a jednak się pojawiły. 
Złożoność procesu budowy takich danych powoduje, że nawet sam autor nie panu-
je nad wynikiem. Dobranie wszystkich współczynników jest nie lada wyzwaniem. 
Tworzy się zatem układ, który staje się nie do końca znany i trzeba go badać, tak 
jakby po raz pierwszy się pojawił, nic o nim wcześniej nie wiedząc. Można by tu za-
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cytować prof. Grzegorza Kołodko: „rzeczy dzieją się i wiele rzeczy dzieje się na raz”. 
Owe wiele rzeczy na raz, powoduje, że dane przestają być zrozumiałe i posiadają 
swego rodzaju tajemnicę, którą trzeba odkryć. Trzeba odkryć własności, których 
nie planowaliśmy, a które przy okazji powstały, bo wiele wielkości zależy od siebie.

Wszystkie przytoczone argumenty skłaniają do głębszych badań nad danymi sy-
mulacyjnymi i powodują także zmianę swego rodzaju paradygmatu w statystyce 
stosowanej. Nie musimy zaczynać pracy naukowej od pytania skąd wziąć rzeczy-
wiste dane. Być może należy problem w ogóle inaczej sformułować. Mianowicie: 
jakie dane potrzebne są do poprawnego działania danego procesu, jak pokazać, że 
posiadanie takich a nie innych danych jest wystarczające, do wyznaczenia trafnej 
prognozy. Mylnym bardzo jest oczekiwanie, że dane rzeczywiste informują nas  
w pełni o procesie. Obserwowane zjawiska nie ujawniają zmiennych ukrytych. Ob-
serwowalne nie oznacza możliwe do wyjaśnienia. Tak czy inaczej potrzeba jest po-
szukiwania zmiennych ukrytych. Dane symulacyjne pomagają nam zobaczyć liczby 
i raporty niewidzialne, nieobserwowalne w rzeczywistości, co pomaga nam lepiej 
rozumieć zasadę Zarządzania Kompleksową Jakością (Total Quality Management – 
TQM), że decyzje biznesowe należy podejmować w oparciu o liczby, które są i nie 
są widoczne. W dalszej części pracy okaże się, że wpływ wniosków odrzuconych  
w procesie akceptacji kredytowej powoduje istotne zmiany w estymacjach parame-
trów ryzyka, gdyż nie są obserwowalne pełne informacje o klientach.

Potrzebę tworzenia danych symulacyjnych można sformułować jeszcze inaczej.  
W typowym zarządzaniu procesem akceptacji kredytowej standardowo wykonuje 
się raporty takie jak: przyczyny odrzutów, analizy zwane z języka angielskiego: vin-
tage czy flow-rate, badania profili klientów itp. Są to właśnie obserwowane rozkłady. 
Jakie zmienne ukryte oraz jakie procesy ukryte tworzą takie wyniki? Jak złożone 
muszą być zależności, aby uzyskać zbliżone do rzeczywistych wyniki?

Konstrukcja danych symulacyjnych

Podstawowa konstrukcja danych symulacyjnych, zwanych także generatorem da-
nych Consumer Finance została przedstawiona w pracy (Przanowski 2013). Na 
bazie łańcucha Markowa, ustalonej macierzy przejść pomiędzy stanami: liczby 
opóźnionych rat kredytowych, wyliczane są kolejne miesiące historii rachunków.  
W każdym miesiącu liczone są skoringi bazujące na danych z dotychczasowej hi-
storii i w ten sposób określane jest, które rachunki w kolejnym miesiącu przejdą  
w większy stan opóźnienia, pozostaną w obecnym lub też powrócą do mniejszego.
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1.	Opłacalność	procesu,	wpływ	mocy	predykcyjnej	na	zysk

Modele Credit Scoring są powszechnie stosowane w optymalizacji procesów ban-
kowych. Nikt już tego dziś nie kwestionuje, ale mało jest opracowań wykazujących 
ich przydatność, ukazując konkretne kwoty zysku, czy oszczędności. Być może jest 
to spowodowane chęcią utrzymania tajemnicy przedsiębiorstwa, gdyż tym samym 
ujawniało by się w prosty sposób dość krytyczne dla funkcjonowania banku wskaź-
niki. Wygodne jest zatem wykorzystanie danych losowych, tu nie chroni nas tajem-
nica. Z drugiej strony nie jest istotne wykazanie przydatności co do złotego, gdyż 
bardzo wiele składowych kosztów jest związanych ze specyfiką funkcjonowania da-
nej firmy i nie da się ich uogólnić. 

Generator danych Consumer Finance został lekko zmodyfikowany, reprezentując 
kredyt ratalny z dość wysoką wartością globalnego ryzyka aż 47%. Dodatkowo zbu-
dowane zostały karty skoringowe z różną mocą predykcyjną, wyrażoną w statystyce 
Giniego (Siddiqi 2005).

Niestety bez posiadania szczegółowych kosztów przedsiębiorstwa nie da się przed-
stawić całego arkusza zysków i strat (P&L). Ale wystarczającą informacją jest poli-
czenie zysku – Z, jako składowych: straty oczekiwanej, przychodów odsetkowych  
i prowizji za udzielenie kredytu. Wszystkie inne koszty będą tylko odejmować się 
od zysku, nie wpływając zatem na wartości przyrostów.

Wprowadźmy oznaczenia: roczne oprocentowanie kredytu – r, prowizja za udziele-
nie kredytu – p (płatna przy uruchomieniu kredytu), kwota kredytu – Ai, liczba rat 
– Ni, gdzie i jest numerem kredytu. Zgodnie z obecnymi regulacjami Basel II/III stratę 
oczekiwaną można wyrazić jako sumę iloczynów trzech członów: PD – prawdopo-
dobieństwa zdarzenia niewywiązania się z zobowiązania (z ang. default12,), LGD – 
procentu straty zobowiązania dla zdarzenia default12 i EAD - kwoty zobowiązania  
w czasie zdarzenia default12. Bez większych obliczeń można przyjąć, w ujęciu ostroż-
nościowym, że: LGD=50% a EAD jest kwotą kredytu. Zdarzenie default12 definiuje 
się z reguły przez wystąpienie wartości bad – opóźnienia w spłacie kredytu powyżej 90 
dni (albo 3 rat) w ciągu 12-stu miesięcy od uruchomienia kredytu. Dla historycznych 
danych nie musimy bazować na prognozie prawdopodobieństwa zdarzenia default12, 
ale przyjąć, że PD jest zmienną zero-jedynkową, jak nastąpiło zdarzenie bad, to 
PD=100% a jak nie, to PD=0%, wtedy wyznacza się obserwowaną stratę – Li. 

Kwotę przychodów odsetkowych – Ii łącznie z prowizją wylicza się na podstawie 
procentu składanego. Mamy zatem dla każdego i – tego kredytu:
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RYSUNEK 1. Krzywe profit
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Czyli całkowity zysk procesu akceptacji kredytowej obliczamy jako:

Dla każdego modelu skoringowego z różnymi mocami predykcyjnymi możemy 
posortować wszystkie wnioski po wartości oceny punktowej, od najmniej do naj-
bardziej ryzykownego. Ustalając punkt ocięcia, wyznaczamy sumaryczną wartość 
zysku na zaakceptowanej części portfela i procent akceptacji. Otrzymujemy w ten 
sposób krzywe Profit prezentowane na rysunku 1. Niektóre z nich, np. dla Giniego  
z wartością 20% nigdy nie przyniosą zysku dla banku, niezależnie od procentu ak-
ceptacji zawsze tracimy pieiądze. Przy tak niskiej mocy predykcyjnej procesu akcep-
tacji (jego modelu skoringowego lub wszystkich reguł decyzyjnych razem wziętych) 
nie daje się prowadzić biznesu. Co więcej, przy akceptacji wszystkich wniosków cał-
kowity zysk jest ujemny i wynosi około – 44,5 mPLN miesięcznie. Najlepsze trzy 
krzywe pokazano dokładniej na rysunku 2. 
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Modele z mocą większą od około 60% potrafią zidentyfikować opłacalne segmenty, 
przy czym im lepszy model, tym więcej możemy zaakceptować i więcej zarobić. Dla 
modelu o mocy 89%, dość dużej by pojawiła się w praktyce, można zaakceptować 
prawie 46% wniosków i zyskać 10,5 mPLN miesięcznie. Warto sobie zdawać sprawę 
z tych liczb, gdyż one właśnie w prosty sposób udowadniają, jak ważną rolę pełnią 
modele skoringowe w pomnażaniu kapitału przedsiębiorstwa.

TABELA 1. przyrosty wsKaźniKów finansowych zależne oD zmiany mocy preDyKcyjnej moDelU

ŹRÓDŁO: opracowanie własne 

Liczba wniosków w miesiącu 50 000
Średnia ktowa kredytu 5 000 PLN

Średni czas kredytowania 36 miesięcy
Roczne oprocentowanie kredytów 12%

Prowizja za udzielenie kredytu 6%
Globalne ryzyko portfela 47%

Przyrost mocy predykcyjnej 5%
Przyrost procentu akceptacji 3,5%

Miesięczny przyrost zysku 1 492 kPLN
Miesięczny spadek straty oczekiwanej 

przy stałym procencie akceptacji (20%) 872 kPLN

Miesięczny spadek straty oczekiwanej 
przy stałym procencie akceptacji (40%) 1529 kPLN

RYSUNEK 2. Krzywe profit przynoszące DochoDy
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Można także wyliczyć proste wskaźniki poprawy zysku, straty i procentu akceptacji, 
przy założeniu zwiększenia mocy predykcyjnej modelu o 5%. W tabeli 1 przedsta-
wiono zebrane wskaźniki. Wystarczy zwiększyć moc modelu o 5% a miesięcznie 
bank zarobi o prawie 1,5 mPLN więcej, zwiększając przy tym procent akceptacji 
o 3,5%. Można też, nie zmieniając procentu akceptacji (acceptance rate – AR) na 
poziomie 20% polepszać model i oszczędzać na stracie. W tym wypadku prawie 0,9 
mPLN zaoszczędzimy miesięcznie. Dla akceptacji 40% oszczędność będzie około 
1,5 mPLN miesięcznie. 

Zaprezentowane kwoty zysku, czy oszczędności uzasadniają istnienie zespołów 
analitycznych w bankach oraz zapraszają wszelkich analityków do ciągłego rozwoju 
i doskonalenia zawodowego. Pobudzają, by nieustająco testować i  sprawdzać, czy 
nie da się zbudować lepszych modeli.

Niestety wszelkie prezentowane liczby są poprawne przy założeniu sensownej esty-
macji straty, czy też prawdopodobieństwa zdarzenia default12. Jeśli wprowadzając 
nowy model zwiększamy procent akceptacji, to możemy liczyć się z niedoszacowa-
ną stratą wynikającą z wpływu wniosków odrzuconych (reject inference). W dalszej 
części artykułu problem ten będzie bardziej widoczny przy analizie różnych strate-
gii akceptacji.

Model biznesowy akwizycja i sprzedaż krzyżowa

Większość firm finansowych mając nadzieję, że kryzys już mamy za sobą, rozpo-
częło walkę o klienta na dużą skalę. Czas kryzysu był okresem, gdzie banki bardzo 
ostrożnie zarządzały procesem akceptacji i znacząco zmniejszały populację akcep-
towaną. Dziś coraz mocniej zdajemy sobie sprawę, że małe ryzyko nie koniecznie 
przynosi przychody, trzeba szukać złotego środka, być bardziej otwartym na ryzy-
kownego klienta i zdobywać więcej mało ryzykownych. Najczęściej klienci o małym 
ryzyku nie są aktywni kredytowo, bo właśnie dlatego ich ryzyko jest małe. Trzeba 
zatem zabiegać o klienta, aby chciał wziąć nowy kredyt. A ci, o których się nie za-
biega i sami proszą o kredyt, w dużej części są zbyt ryzykowni i przynoszą duże stra-
ty. Pojawia się zatem tworzenie modeli biznesowych, które zawsze mają podobny 
mechanizm: trzeba klienta zachęcić czymś wygodnym, atrakcyjnym i dość tanim, 
albo zupełnie bezpłatnym, a potem jak się z nami zżyje, to zaproponować produkty 
drogie, na których będzie się zarabiać pieniądze. Ogólnie tego typu modele mają 
strukturę: tania akwizycja, droga sprzedaż krzyżowa (cross-sell). 
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Jednym z typowych i dość już starych modeli biznesowych w sektorze bankowym 
jest akwizycja w postaci taniego kredytu ratalnego i cross sell kredytów gotów-
kowych wysoko oprocentowanych. Klient biorący lodówkę na raty czy telewizor 
plazmowy, jest bardzo zadowolony z niskich rat. Wielu z nich nigdy nie skorzysta  
z kredytu gotówkowego, ale pewna część przyzwyczai się do kredytów i zacznie 
przynosić przychody dla banku. Choć model ten jest powszechnie znany, bynaj-
mniej nie jest łatwe uczynić go opłacalnym. Jest to najlepszy przykład zastosowania 
Credit Scoring i wykazania jego użyteczności w osiąganiu niemal milionowych ko-
rzyści finansowych.

Omówione metody uzyskania przykładowych danych symulacyjnych służą właśnie 
pogłębieniu metod analiz i optymalizacji modelu biznesowego, który można prosto 
nazwać: kredyt ratalny potem gotówkowy. Jeśli chcemy wykazać przydatność da-
nych losowych w badaniach nad Credit Scoring i metodach budowy kart skoringo-
wych, to nie można zapomnieć o metodach doboru punktów odcięcia (cut-off). Nie 
można oddzielić metod budowy modeli od ich implementacji. Oba etapy tworzą 
dopiero całość. Model trzeba użyć w procesach i potem jeszcze sprawdzić jego efek-
tywność. Nie zawsze wyniki potwierdzają pierwotne oczekiwania i założenia. Ana-
liza różnic pomiędzy oczekiwanymi, prognozowanymi parametrami a osiągniętymi 
w rzeczywistości jest nieodzownym elementem całego procesu budowy modeli.

Zastosowania Credit Scoring w procesie akceptacji kredytowej umożliwiają osią-
ganie istotnych korzyści finansowych. Modele bazujące na historii potrafią dobrze 
prognozować. Można śmiało założyć, że spłacanie kolejnego kredytu przez danego 
klienta jest wypadkową jego wcześniejszej historii kredytowej oraz jego aktualnej 
sytuacji materialnej, zawodowej i rodzinnej, które podaje na wniosku kredytowym. 
Nie można jednak traktować każdego historycznego rachunku kredytowego z taką 
samą wagą, inaczej każdy klient w dłuższym lub krótszym horyzoncie czasowym 
wpadał by w opóźnienia i nie spłacał kredytów. Muszą zatem istnieć priorytety, 
którymi kieruje się klient w spłacaniu kredytów. Jest powszechnie znane, że klient 
będzie starannie przestrzegał terminowości spłat przy kredycie hipotecznym a nie 
koniecznie przy gotówkowym, czy ratalnym na żelazko. Automatycznie w jego świa-
domości ujawniają się przykre konsekwencje utraty mieszkania znacznie boleśniej-
sze od straty przysłowiowego żelazka. Priorytety zatem w dużej mierze związane są 
z samymi procesami kredytowymi i sposobami ich zabezpieczeń. Jest tu także miej-
sce na nie racjonalne upodobania i przywiązania klienta do marki, do zaufanej pani 
w okienku i wielu innych subtelności, których nie da się jednoznacznie uwzględnić 
w modelowaniu. Istnienie priorytetów jest jednocześnie jedynym słusznym rozwią-
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zaniem, które w przeciwnym wypadku kończyło by się hasłem: wszystko od wszyst-
kiego zależeć nie może. Spłacanie kredytu A nie może zależeć od spłacania kredytu 
B i w tym samym czasie kredytu B od kredytu A. 

Pojawia się jeszcze inny problem natury czysto algorytmicznej. Przypuśćmy, że 
klient miał dwa kredyty, pierwszy a po jego spłaceniu drugi. Przypuśćmy jednak,  
że przyszły testowany proces kredytowy na historii tego klienta pierwszy jego kredyt 
odrzuci, gdyż klient miał zbyt duże prawdopodobieństwo niespłacenia. Bank zatem 
nie posiada informacji o historii pierwszego kredytu tego klienta. Drugi kredyt zo-
stał zaakceptowany. Czy jego spłacanie ma zależeć od historii pierwszego kredytu? 
Jeśli damy odpowiedź przeczącą, to nie jesteśmy w stanie stworzyć danych symula-
cyjnych. Gdyż nie jesteśmy w stanie przewidzieć akceptacji przyszłych testowanych 
procesów. Należy zatem sformułować kolejne bardzo ważne założenie: klient zawsze 
gdzieś kredyt weźmie. Jeśli nie uda mu się w jego ulubionym i cenionym banku, to 
pójdzie do innego, jeśli tam także zostanie odrzucony, to pójdzie do para-banku, 
a jeśli i tam się nie uda to pożyczy od znajomych lub rodziny. Można tu podążać  
z myślą klasyków ekonomii, że klient konsumuje nie zależnie od jego wynagro-
dzenia, jego potrzeby konsumpcyjne, a zatem także kredytowe są wynikiem czegoś 
więcej, co związane jest z jego aspiracjami, poglądami i długofalowymi planami. 

Wypiszmy zatem podstawowe założenia generatora danych, ogólnego modelu da-
nych kredytów konsumenckich (Consumer Finance):

•	 Klient może otrzymać dwa rodzaje kredytów: ratalny – na zakup dóbr kon-
sumpcyjnych i gotówkowy na dowolny cel;

•	 Kredyty ratalne rządzą się swoimi prawami, ich spłacanie nie jest związane  
z historią kredytową gotówek;

•	 Ryzyko kredytów ratalnych jest znacząco mniejsze od gotówkowych;
•	 Spłacalność kredytów gotówkowych zależy od historii obu rodzajów kredytów: 

ratalnego i gotówkowego;
•	 Jeśli klient posiada wiele aktywnych kredytów, to najgorzej będzie spłacał kre-

dyt ostatnio zaciągnięty;
•	 Kredyt gotówkowy pojawia się w danym miesiącu tylko wtedy, kiedy w tym 

czasie klient posiadał aktywne rachunki, czyli nie zamknięte. Związane jest to 
z procesem cross sell, gdzie kredyt ratalny traktuje się jako akwizycję (koszt 
pozyskania klienta) a gotówkowy jako okazję do zarobku banku, który może 
organizować kampanie tylko dla swoich znanych klientów;
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•	 Miesięczne zobowiązanie, czyli rata, może być albo spłacone w całości, albo 
wcale. Odnotowuje się tylko dwa zdarzenia: spłacenia lub nie spłacenia w da-
nym miesiącu;

•	 Spłacenie może jednak być związane z wpłaceniem kilku rat kredytowych;
•	 Identyfikowane i mierzone są tylko liczby spłaconych i niespłaconych rat;
•	 Wszystkie rozkłady charakterystyk klientów są wyznaczane na bazie ustalonych 

i precyzyjnie dobranych rozkładów losowych; 
•	 Jeśli klient doprowadzi do sytuacji 7 niespłaconych rat (180 dni opóźnień), to 

rachunek kredytowy jest zamykany ze statusem B (bad status), wszystkie dalsze 
etapy windykacyjne są pominięte;

•	 Jeśli klient spłaci wszystkie raty, to rachunek jest zamykany ze statusem C, (closed);
•	 Spłacenie lub nie spłacenie jest zdeterminowane przez trzy czynniki: ocenę 

punktową liczoną na bazie wielu charakterystyk rachunku kredytowego i klien-
ta (stworzono 200 rożnych zmiennych), macierzy migracji i zmiennej makro-
ekonomicznej modyfikującej macierz migracji w czasie. 

Zbiór wniosków kredytu ratalnego posiada 56 335 wierszy, patrz rysunek 3, gdzie 
default3, default6, default9 i default12 oznaczają udział zdarzeń opóźnienia powyżej 
90 dni w okresie 3, 6, 9 i 12 miesięcy od momentu uruchomienia kredytu, odpo-
wiednio. Dane kredytu ratalnego posiadają 60 222 wniosków, patrz rysunek 4, gdzie 
dodatkowo oznaczono dwa okresy czasowe: lata 1975-1987 – okres modelowy, na 
którym będą wyznaczane parametry procesu i okres 1988-1998 do testowania. Ze 
względu na działania marketingowe, polegające na wysyłaniu ofert kredytów go-
tówkowych do istniejących klientów w portfelu, utrzymywana jest sprzedaż krzyżo-
wa kredytu gotówkowego na poziomie około 5% (współczynnik konwersji; response 
rate), patrz rysunek 5.

2. Wyznaczenie	podstawowych	parametrów	 

modelu	biznesowego

Wszystkie wygenerowane kredyty ratalne i gotówkowe traktowane są jako potencjalny 
portfel banku. Ze względu na priorytety, którymi kieruje się klient, być może także ze 
względu na politykę banku, nie wszystkie kredyty klient spłaca tak samo. Bank może 
ograniczyć posiadanie kredytów w jego portfelu, ograniczając koszty strat kredytowych. 
Umiejętny wybór kredytów jest zadaniem dla modeli skoringowych, które zaimplemen-
towane są w silniku decyzyjnym (decision engine lub scoring engine). Decyzja akceptacji 
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RYSUNEK 3. KreDyt ratalny

RYSUNEK 4. KreDyt gotówKowy
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powoduje, że dany kredyt brany jest do portfela banku z całą jego przyszłą historią, już 
z góry znaną. Zakłada się, że klient spłaca zawsze tak samo, cała jego historia jest zna-
na, pełna i nie zmienna, zmienia się tylko kredytodawca. Silnik decyzyjny oczywiście 
nie zna przyszłej historii klienta, zna tylko jego historię do momentu nowego wniosku 
kredytowego. Co więcej nie koniecznie jest to pełna historia kredytowa, gdyż znane są  
w silniku tylko te kredyty, które należały do portfela naszego banku. 
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Bank zatem przez swoje wcześniejsze decyzje, albo posiada większą wiedzę o klien-
cie, albo mniejszą. Pojawia się tu bardzo ciekawy problem, czy lepiej zaakcepto-
wać klienta z jego ryzykownym kredytem i pogodzić się z możliwością niespłacenia  
i powolnym odzyskiwaniem długu przez procesy naszego banku, czy też odrzucić 
ten kredyt i nie wiedzieć o jego historii. Jednym z rozwiązań jest posiadanie central-
nych baz danych kredytowych, co właśnie w Polsce rozwijane i utrzymywane jest 
przez biuro Informacji Kredytowej (BIK). Im większą wiedzę posiadamy o klien-
tach, tym łatwiej podejmuje się właściwe decyzje i mniejszy jest błąd wynikający  
z istnienia wniosków odrzuconych.

Oczywiście, prezentowana idea zachowania klienta może być kwestionowana. Być 
może w rzeczywistości klient z pierwszym zdarzeniem default12 wpada w lawinę 
kolejnych i już nigdy z tej pętli nie wychodzi, finalnie stając się bankrutem zareje-
strowanym we wszystkich międzybankowych bazach. Ale obserwowanym faktem, 
jest podwójna sytuacja: część klientów spłaca kredyty dobrze w jednym banku, jed-
nocześnie w drugim posiadając opóźnienia, co możemy obserwować właśnie w da-
nych BIK. Nawet jeśli opisany model zachowania nie jest doskonały, to warto prze-
konać się i sprawdzić, jakie wnioski można na bazie takiego modelu sformułować.

Rozważmy sytuację skrajną, wszystkie wnioski są akceptowane. Można ten przypa-
dek uważać za początkowy okres funkcjonowania banku, gdzie bank dysponując 
kapitałem początkowym akceptuje początkowe straty, aby nauczyć się w przyszłości 
optymalizować procesy. 

RYSUNEK 5. portfele miesięczne i UDział w sprzeDaży Krzyżowej
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Wskaźnik Kredyt ratalny Kredyt gotówkowy Razem

Zysk -7 824 395 -31 627 311 -39 451 706
Przychód 969 743 10 260 689 11 230 432

Strata 8 794 138 41 888 000 50 682 138

Posiadając pewną historię kredytową możliwe jest zbudowanie modeli skoringo-
wych, przypuśćmy, że korzystamy z historii pomiędzy latami 1975-1987. Jest to już 
okres, kiedy procesy się w miarę ustabilizowały. Ale ryzyko w tym czasie było lekko 
większe. W okresie 1988-1998 korzystamy już z modeli, mając nadzieję otrzyma-
nia istotnych zysków. Zostały zbudowane cztery przykładowe modele akceptacyjne 
kart skoringowych (wyliczane na czas wniosku kredytowego), na populacji mode-
lowej z okresu 1975-1987 z zaakceptowanymi wszystkimi kredytami. Trzy modele 
prognozujące zdarzenie default12: model ryzyka dla kredytu ratalnego (oznaczenie 
PD Ins), model ryzyka dla kredytu gotówkowego (PD Css), model ryzyka dla kre-
dytu gotówkowego w momencie aplikowania o kredyt ratalny (Cross PD Css) oraz 
dodatkowo model skłonności skorzystania z kredytu gotówkowego w momencie 
aplikowania o kredyt ratalny (PR Css, zdarzenie z ang. response w okresie sześciu 
miesięcy obserwacji). Każdy model finalnie oblicza prawdopodobieństwo modelo-
wanego zdarzenia.

Podstawowym zadaniem jest sprawienie, aby proces podwójny (kredyt ratalny 
razem z kredytem gotówkowym) był opłacalny i by zmaksymalizować jego zysk.  
W tym procesie przyjmujemy następujące parametry: roczne oprocentowanie kre-
dytu ratalnego 1%, oprocentowanie kredytu gotówkowego 18%, zerowe prowizje 
obu kredytów. Średnie wartości LGD przyjmujemy: 45% dla ratalnego a 55% dla 
gotówkowego. Wskaźniki finansowe procesu dla okresu modelowego 1975-1987 
przedstawia tabela 2.

TABELA 2. wsKaźniKi procesU przy pełniej aKceptacji (oKres 1975-1987)

Tabela 3 przedstawia moce modeli predykcyjnych. Są one za duże, jak na możliwo-
ści rzeczywistych procesów, szczególnie model response PR Css. Z drugiej strony 
obserwujemy tu modele budowane na całej dostępnej historii kredytowej, a takich 
liczb nie da się obserwować w rzeczywistości, są one ukryte, tylko na danych lo-
sowych możemy próbować zobaczyć ich stan początkowy, bez wpływu wniosków 
odrzuconych.

Średnie ryzyko procesu z tego okresu wynosi 37,19% a średnie prawdopodobieństwo 

ŹRÓDŁO: opracowanie własne
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(PD) 34,51%, jest lekko niedoszacowane. Całkowity zysk jest ujemny i wynosi 
około -40 mPLN. Nie lada wyzwaniem staje się doprowadzenie tego procesu do 
opłacalności. Problem jest na tyle poważny, że obecne opracowanie daje tylko 
pierwsze propozycje, wskazując istotną rolę danych losowych w dalszych badaniach 
naukowych. Obecnie rozwijają się coraz mocniej zagadnienia opłacalności nazywane 
ogólnie z ang. Customer Life Time Value (CLTV). W przypadku naszego procesu 
uproszczoną wersją modelu CLTV jest kombinacja modeli: PR Css i Cross PD Css. 

Przejdźmy zatem przez etapy wyznaczania sensownych parametrów procesu. Pierw-
szy parametr znajdujemy analizując krzywą Profit tylko dla kredytu gotówkowe-
go. Przy akceptacji 18,97% uzyskujemy największy zysk o wartości 1 591 633 PLN.  
W silniku dodajemy regułę, gdy PD_Css > 27,24% to wniosek odrzucamy. Z punk-
tu widzenia analiz CLTV powinno się do zagadnienia podejść bardziej dokładnie 
i rozważyć ciąg zaciąganych gotówek tego samego klienta, gdyż odrzucenie jego 
pierwszej blokuje kolejne przyszłe, być może opłacalne. Klient, który nie jest klien-
tem banku, nie otrzyma oferty, nie będzie miał zatem możliwości otrzymania kre-
dytu. Bardzo prawdopodobne jest, że wiele gotówek tego samego klienta mogliby-
śmy akceptować na innych zasadach i sumarycznie otrzymać większy zysk. Tego 
typu rozumowanie przeprowadźmy tylko w sytuacji konwersji z kredytu ratalne-
go do gotówkowego. Rozważmy moment aplikowania o kredyt ratalny, który jest 
kredytem raczej nie opłacalnym. Jeśli będziemy starali się go uczynić zyskownym, 
to będziemy akceptować bardzo mało kredytów i nie damy okazji wzięcia w przy-
szłości kredytu gotówkowego, który ma znacząco większe oprocentowanie. W tym 
celu rozważamy tylko produkcję kredytu ratalnego, z jego zyskiem, ale obliczamy 
globalny zysk połączonych transakcji, czyli aktualnie wnioskowanego ratalnego  
i przyszłej gotówki, używając do tego celu dodatkowe modele Cross PD Css i PR 
Css. Tworzymy po pięć segmentów dla modeli PD Ins i PR Css uwzględniając już 
w obliczeniach pierwszą regułę na Cross_PD_Css ustaloną wcześniej dla kredytu 
gotówkowego. Dla każdej kombinacji segmentów obliczamy globalny zysk, patrz 

TABELA 3. moce preDyKcyjne moDeli przy pełnej aKceptacji (oKres 1975-1987)

Model Gini
Cross PD Css 74,01%
PD Css 74,21%
PD Ins 73,11%
PR Css 86,37%
ŹRÓDŁO: opracowanie własne
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Grupa 
dla PR 

Css

Grupa 
dla PD 

Ins

Liczba 
wniosków 

Ins
Globalny zysk

Min PR 
Css

Max PR 
Css

Min PD Ins Max PD Ins

4 0 1277 372 856 4,81% 96,61% 0,02% 2,18%
4 1 581 96 096 4,81% 96,61% 2,25% 4,61%
1 0 2452 67 087 1,07% 1,07% 0,32% 2,18%
3 0 907 46 685 2,80% 4,07% 0,07% 2,18%
3 1 734 14 813 2,80% 4,07% 2,25% 4,61%
3 2 307 12 985 2,80% 4,07% 4,76% 7,95%
4 2 361 8 039 4,81% 96,25% 4,76% 7,95%
3 3 446 -1 283 2,80% 4,07% 8,19% 18,02%
4 3 417 -5 774 4,81% 95,57% 8,19% 18,02%
1 1 3570 -82 886 1,07% 1,07% 2,25% 4,61%
1 2 4044 -408 644 1,07% 1,07% 4,76% 7,95%
3 4 726 -946 937 2,80% 4,07% 18,50% 99,62%
4 4 1054 -1 108 313 4,81% 96,25% 18,50% 99,83%
1 3 3883 -1 270 930 1,07% 1,07% 8,19% 18,02%
1 4 2878 -4 306 859 1,07% 1,07% 18,50% 97,00%

TABELA 4. Kombinacje segmentów i ich sUmaryczne zysKi

ŹRÓDŁO: opracowanie własne

tabela 4. Analizując segmenty tworzymy kolejne reguły.

Dla kredytu ratalnego: 

•	 jeżeli PD_Ins > 8,19%, to odrzucamy 
•	 oraz jeżeli 8,19% >= PD_Ins > 2,18% i (PR_Css < 2,8% lub Cross_PD_Css > 

27,24%), to też odrzucamy.

Zwróćmy uwagę, że wprowadzona została dodatkowa reguła nie tylko oparta na 
mierniku ryzyka. Jeśli ryzyko ratalnego jest w górnej półce to, aby się opłacało, 
musimy mieć gwarancję wzięcia przyszłej gotówki na ustalonym poziomie oraz, że 
przyszła gotówka będzie odpowiednio na niskim poziomie ryzyka.

Tak ustawione reguły procesu w sumie przynoszą 1 686 684 PLN globalnego zysku 
z obu produktów razem. Gdyby nie było dodatkowej reguły związanej z przyszłą 
gotówką, czyli akceptowali byśmy wszystkie kredyty ratalne spełniające tylko jedną 
regułę: PD_Ins <= 8,19%, to proces przyniósł by zysk 1 212 261 PLN. Stracili byśmy 
zatem około 470 kPLN, co stanowiłoby prawie 30% mniejsze zyski.

Niestety przedstawione wyniki nie uwzględniają poprawnie wpływu wniosków od-
rzuconych. Należy zatem to sprawdzić ponownie procesując w silniku decyzyjnym 
wszystkie wnioski, tylko wtedy poznamy realny wpływ informacji ukrytej, powsta-
łej na skutek odrzuconych wniosków. 
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3.	Testowanie	strategii	procesu	akceptacji

W celu głębszego zrozumienia problemów związanych z wdrażaniem modeli skorin-
gowych rozważono cztery różne strategie decyzyjne, tabele 5, 6, 7 i 8. Strategia pierwsza 
związana jest z metodą wyznaczenia optymalnych reguł przedstawioną w poprzednim 
rozdziale. Zauważmy, że prognozowaliśmy zysk procesu w okresie 1975-1987 na po-
ziomie 1 686 684 PLN. Po przeliczeniu procesu akceptacji w silniku decyzyjnym z no-
wymi regułami okazało się, że prawdziwy zysk wynosi: 663 327 PLN. Pomyliliśmy się aż  
o jeden milion złotych, jest to bardzo duży błąd. Można, by oczywiście poprawiać naszą 
metodę, uwzględniać więcej czynników i poprawniej identyfikować wnioski odrzuco-
ne, 30% udziału, lub te, które nie mogły być zrealizowane z racji nieaktywnego klienta 
na moment wnioskowania kredytu gotówkowego, 50% udziału. Z drugiej strony mo-
żemy i tak być zadowoleni, zamiast zysku ujemnego -40 mPLN mamy około 700 tysię-
cy na plus. Niemniej błąd jest na tyle duży, że uświadamia potrzebę głębszych studiów  
i pokazuje, że sama budowa modelu z dużymi wskaźnikami predykcyjnymi nie 
gwarantuje sukcesu. Dopiero wdrożenie, jego wszystkich składowych elementów, 
poprawnie wykonanych, zagwarantują nam osiągnięcie spodziewanych korzyści. 
Aczkolwiek do końca nie da się przewidzieć skutków gwałtownej, niemal rewolu-
cyjnej zmiany strategii. Zauważmy, że zastosowaliśmy strategię pierwszą po stra-
tegii, gdzie akceptowaliśmy wszystkich klientów. Ze 100% akceptacji przeszliśmy 
na 26% akceptacji kredytu ratalnego i na 16% gotówkowego. Tak mocna zmiana 
całkowicie zaburzyła rozkłady naszych ocen punktowych a tym samym i wartości 
prawdopodobieństw. Zauważmy, że model PD wykazywał średnią równą 34,51%.  
W nowym procesie ten sam model na tym samym okresie pokazuje 28,87% na 
wszystkich wnioskach. Skąd pojawiła się różnica? Związana jest z brakiem infor-
macji w danych naszego banku o wszystkich kredytach klientów. Ponieważ nowa 
strategia akceptuje lepsze kredyty, bank posiada informację tylko o lepszych kredy-
tach jego klientów, średnia wartość PD musi zatem się zmniejszyć, a co za tym idzie 
otrzymujemy niedoszacowaną jego wielkość. Gdybyśmy teraz chcieli sytuację od-
wrócić, na bazie danych z procesu strategii pierwszej próbować więcej akceptować, 
to możemy liczyć się z dość dużym błędem niedoszacowanego ryzyka. Zauważmy, 
że nie tylko rozkłady parametrów PD się zmieniły, ale także ich moce predykcyjne. 
Gini modelu Cross PD Css z 74% spadł do 41% na całości a na części zaakcepto-
wanej aż do 21%. Zwróćmy uwagę, że w realnym świecie obserwujemy tylko liczbę 
21%, ta druga jest tylko możliwa w badaniach na symulowanych danych. Można 
by pytać się, czy model ten przestał działać? Nic bardziej mylnego, on działa, ale na 
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części, której już nie mamy w danych, działa i odrzuca poprawne wnioski. Niestety 
trudno jest zmierzyć jego użyteczność po wdrożeniu. Obserwowane pomiary po 
wdrożeniu są obarczone zmianą populacji i nie zawsze da się przewidzieć jej skutki. 

Rozważmy, co by było, gdyby reguła przy akceptacji kredytów ratalnych była prosta, 
pozbawiona kryterium dla PR_Css. Prognozowano, że wtedy zysk spadnie o 470 ty-
sięcy. W rzeczywistości zysk spada o 550  tysięcy, czyli w przyrostach i spadkach 
popełniany jest mniejszy błąd.

Wpływ wniosków odrzuconych jest na tyle nieprzewidywalny na ile dużą zmianę 
przeprowadza się w procesie. Być może bank powinien w pierwszym okresie swojej 
działalności wprowadzić prostą regułę: odrzucać klientów, którzy w ostatniej histo-
rii 12-sto miesięcznej mieli przeterminowanie powyżej trzech zaległych rat, czyli 
wystąpiło na nich zdarzenie default12. Strategia trzecia właśnie ten proces realizuje, 
jest tu wykorzystana zmienna agr12_Max_CMaxA_Due, która reprezentuje mak-
symalną liczbę zaległych rat na wszystkich kredytach klienta w ciągu ostatnich 12 
miesięcy przed aplikowaniem o nowy kredyt. Choć proces ten nie jest jeszcze opła-
calny, to już znacząco zmniejszył akceptację gotówki, aż do 45%. Modele wykazują 
nadal dużą moc predykcyjną. Przeprowadzając na takich danych podobne rozumo-
wanie i ustalając nowe punkty odcięcia można dojść do lepszego rozwiązania: stra-
tegii czwartej. Ponieważ punktem wyjścia jest strategia trzecia, błąd szacunku zysku 
okazuje się być mniejszy i w efekcie strategia czwarta przynosi najlepsze korzyści 
finansowe. Zysk wynosi tu 732 kPLN, przy 9% akceptacji gotówek i 26% ratalnych. 
Być może strategia ta nie jest dobra ze względu na zbyt małe procenty akceptacji. 
Zauważmy, że w okresie 1988-1998 mamy odwrócenie. Strategia pierwsza przynosi 
zysk 1,5 mPLN a czwarta 1,3 mPLN. Najlepsze zatem metody, to adaptacyjne, ciągłe 
testowanie nowych strategii dostosowujących się do nowych warunków, do zmian 
ryzyka w czasie. W drugim okresie ryzyko jest mniejsze i strategia akceptująca wię-
cej klientów wygrywa. 

Zupełnie nie testowanym w pracy, a także bardzo ważnym wydaje się temat do-
stosowania warunków cenowych kredytów do prognozowanych wartości ryzyka 
i przyszłych branych gotówek, czyli modeli CLTV. Być może strategia pierwsza 
wzbogacona o zróżnicowaną cenę byłaby najlepsza w każdym okresie czasu. Nic nie 
stoi na przeszkodzie, aby dalej rozwijać badania strategii na bazie danych losowych 
i lepiej przybliżać się do zrozumienia złożoności procesów bankowych. 
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Reguła
Liczba 

wniosków
Procent 

wniosków
Kwota Ryzyko Zysk

PD_Css Cutoff 8 436 32,97% 42 180 000 67,99% -13 098 591
Nieznany klient 12 999 50,80% 64 995 000 65,91% -19 171 357
Akceptacja 4 152 16,23% 20 760 000 22,35% 642 637
Wszystkie 25 587 100,00% 127 935 000 59,53% -31 627 311

Reguła
Liczba 

wniosków
Procent 

wniosków
Kwota Ryzyko Zysk

PD_Ins Cutoff 9 289 39,30% 60 214 008 26,95% -7 339 423
PD i PR 8 131 34,40% 31 340 808 5,37% -505 662
Akceptacja 6 217 26,30% 22 698 240 2,14% 20 690
Wszystkie 23 637 100,00% 114 253 056 13,00% -7 824 395

Kredyt gotówkowy (1975-1987)

Kredyt ratalny (1975-1987)

Okres Przychód Strata Zysk

1975-1987 3 407 745 2 744 418 663 327
1988-1998 3 761 299 2 246 844 1 514 455

Reguła

PD_Ins Cutoff
PD_Css Cutoff

PD i PR

Opis
PD_Ins > 8,19%

PD_Css > 27,24%
8,19% >= PD_Ins > 2,18% i (PR_Css < 

2,8% lub Cross_PD_Css > 27,24%)

Parametr / 
Średnia

Akceptacja Wszystkie

PD (razem PD 
Ins i PD Css)

7,93% 28,87%

PR Css 17,15% 21,76%
Cross PD Css 21,71% 17,73%

Model / Gini Akceptacja Wszystkie
Cross PD Css 21,34% 40,72%
PD Css 31,66% 53,28%
PD Ins 41,93% 68,58%
PR Css 72,56% 68,88%

Okres (1975-1987)

TABELA 5. strategia pierwsza

ŹRÓDŁO: opracowanie własne
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Okres Przychód Strata Zysk

1975-1987 4 008 258 3 896 818 111 441
1988-1998 4 539 328 3 829 634 709 694

Reguła

PD_Ins Cutoff
PD_Css Cutoff

Opis

PD_Ins > 8,19%
PD_Css > 27,24%

TABELA 6. strategia DrUga

ŹRÓDŁO: opracowanie własne

Parametr / 
Średnia

Akceptacja Wszystkie

PD (razem PD 
Ins i PD Css)

6,82% 29,05%

PR Css 12,79% 22,89%
Cross PD Css 13,08% 18,34%

Model / Gini Akceptacja Wszystkie
Cross PD Css 19,39% 39,86%
PD Css 31,23% 55,05%
PD Ins 41,73% 69,04%
PR Css 80,56% 64,40%

Okres (1975-1987)

Reguła
Liczba 

wniosków
Procent 

wniosków
Kwota Ryzyko Zysk

PD_Css Cutoff 9 297 36,33% 46 485 000 67,84% -14 381 482
Nieznany klient 11 661 45,57% 58 305 000 67,34% -17 822 432
Akceptacja 4 629 18,09% 23 145 000 23,16% 576 604
Wszystkie 25 587 100,00% 127 935 000 59,53% -31 627 311

Reguła
Liczba 

wniosków
Procent 

wniosków
Kwota Ryzyko Zysk

PD_Ins Cutoff 9 325 39,45% 60 221 856 26,98% -7 359 232
Akceptacja 14 312 60,55% 54 031 200 3,89% -465 163
Wszystkie 23 637 100,00% 114 253 056 13,00% -7 824 395

Kredyt gotówkowy (1975-1987)

Kredyt ratalny (1975-1987)
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Parametr / 
Średnia

Akceptacja Wszystkie

PD (razem PD 
Ins i PD Css)

21,81% 32,70%

PR Css 21,79% 28,83%
Cross PD Css 19,09% 24,48%

Model / Gini Akceptacja Wszystkie
Cross PD Css 64,83% 63,59%
PD Css 63,67% 64,82%
PD Ins 71,94% 72,56%
PR Css 79,96% 64,72%

Okres (1975-1987)

Reguła
Liczba 

wniosków
Procent 

wniosków
Kwota Ryzyko Zysk

Zły klient 7 114 27,80% 35 570 000 79,83% -14 195 320
Nieznany klient 7 036 27,50% 35 180 000 67,04% -10 673 871
Akceptacja 11 437 44,70% 57 185 000 42,28% -6 758 120
Wszystkie 25 587 100,00% 127 935 000 59,53% -31 627 311

Reguła
Liczba 

wniosków
Procent 

wniosków
Kwota Ryzyko Zysk

Zły klient 483 2,04% 2 047 188 27,74% -277 899
Akceptacja 23 154 97,96% 112 205 868 12,69% -7 546 496
Wszystkie 23 637 100,00% 114 253 056 13,00% -7 824 395

Kredyt gotówkowy (1975-1987)

Kredyt ratalny (1975-1987)

Okres Przychód Strata Zysk

1975-1987 7 496 614 21 801 230 -14 304 616
1988-1998 7 881 992 18 510 342 -10 628 350

Reguła

Zły klient

Opis
agr12_Max_CMaxA_Due > 3

TABELA 7. strategia trzecia

ŹRÓDŁO: opracowanie własne
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Reguła
Liczba 

wniosków
Procent 

wniosków
Kwota Ryzyko Zysk

Zły klient 2 253 8,81% 11 265 000 74,26% -4 026 033
PD_Css Cutoff 5 375 21,01% 26 875 000 53,66% -5 462 687
Nieznany klient 15 739 61,51% 78 695 000 65,29% -22 845 756
Akceptacja 2 220 8,68% 11 100 000 17,97% 707 165
Wszystkie 25 587 100,00% 127 935 000 59,53% -31 627 311

Reguła
Liczba 

wniosków
Procent 

wniosków
Kwota Ryzyko Zysk

Zły klient 209 0,88% 891 720 27,75% -121 550
PD_Ins Cutoff 9 253 39,15% 60 130 704 26,46% -7 208 030
PD i PR 8 029 33,97% 31 118 232 5,49% -519 531
Akceptacja 6 146 26,00% 22 112 400 2,05% 24 717
Wszystkie 23 637 100,00% 114 253 056 13,00% -7 824 395

Kredyt gotówkowy (1975-1987)

Kredyt ratalny (1975-1987)

Parametr / 
Średnia

Akceptacja Wszystkie

PD (razem PD 
Ins i PD Css)

4,70% 27,76%

PR Css 12,08% 18,80%
Cross PD Css 15,86% 15,92%

Model / Gini Akceptacja Wszystkie
Cross PD Css 3,23% 19,19%
PD Css 33,15% 47,81%
PD Ins 36,79% 67,67%
PR Css 70,59% 64,89%

Okres (1975-1987)

Okres Przychód Strata Zysk

1975-1987 2 010 242 1 278 361 731 882
1988-1998 2 452 716 1 134 729 1 317 986

Reguła

Zły klient

PD_Ins Cutoff
PD_Css Cutoff

PD i PR

agr12_Max_CMaxA_Due > 3

Opis

PD_Ins > 7,95%
PD_Css > 19,13%

7,95% >= PD_Ins > 2,8% i (PR_Css < 
2,8% lub Cross_PD_Css > 19,13%)

TABELA 8. strategia czwarta

ŹRÓDŁO: opracowanie własne



[ 216 ]           K. Przanowski, Rola danych symulacyjnych w badaniach Credit Scoring 

4.	Paradoks	zmiennej	długości	czasu	życia	klienta	w	banku

Rozważmy jedną konkretną zmienną o nazwie ACT_CCSS_SENIORITY reprezentują-
cą liczbę miesięcy od pierwszego wniosku kredytu gotówkowego klienta liczoną w mo-
mencie aplikowania o kolejny kredyt gotówkowy. Zmienną tę można nazwać czasem 
życia klienta w banku lub z ang. Customer Bank Seniority lub Time in Booking. Zanim 
przeanalizowane zostaną jej własności na wstępie przeprowadźmy proste rozumowanie. 
W sytuacji, gdzie akceptowane są zawsze wszystkie wnioski, którą można by też nazwać 
rajską, klient z dłuższą historią w banku może okazać się bardziej ryzykownym. Tak jak 
w prostym doświadczeniu polegającym na rzucie kostką, im więcej razy rzucamy, tym 
większe jest prawdopodobieństwo wypadnięcia sześciu oczek. Zatem im częściej klient 
jest aktywny, im dłużej posiada swoje produkty bankowe, tym jego szansa na bankruc-
two większa. Zauważmy, że teza ta potwierdza obserwowane wyniki dla wyznaczonych 
atrybutów tej zmiennej w przypadku strategii pełnej akceptacji.

Tabela  9 wskazuje, że najbardziej ryzykownym jest klient z historią pomiędzy  
25 i 57 miesięcy. Nie mamy tu monotonicznych przedziałów, może to być efektem 
konkretnego przypadku danych. Najmniej ryzykownym jest klient z pustą historią, 

Numer grupy Warunek Ryzyko Procent Liczba wniosków
1 18 < ACT_CCSS_SENIORITY <= 41 59,7% 16,3% 1 125
2 41 < ACT_CCSS_SENIORITY <= 53 48,0% 3,9% 271
3 ACT_CCSS_SENIORITY <= 18 46,1% 11,3% 778
4 53 < ACT_CCSS_SENIORITY <= 142 42,5% 37,4% 2 576
5 142 < ACT_CCSS_SENIORITY <= 184 34,5% 12,1% 834
6 missing(ACT_CCSS_SENIORITY) 31,7% 15,2% 1 049
7 184 < ACT_CCSS_SENIORITY 25,1% 3,7% 251

42,7% 100,0% 6 884

Numer grupy Warunek Ryzyko Procent Liczba wniosków
1 25 < ACT_CCSS_SENIORITY <= 57 71,5% 19,4% 2 684
2 18 < ACT_CCSS_SENIORITY <= 25 68,7% 6,5% 899
3 57 < ACT_CCSS_SENIORITY <= 67 61,4% 6,0% 829
4 67 < ACT_CCSS_SENIORITY <= 140 59,7% 37,0% 5 114
5 140 < ACT_CCSS_SENIORITY 54,9% 17,6% 2 426
6 ACT_CCSS_SENIORITY <= 18 49,5% 6,1% 849
7 missing(ACT_CCSS_SENIORITY) 34,9% 7,4% 1 020

59,4% 100,0% 13 821

Razem

Razem

Akceptacja tylko nie zadłużonych, strtegia trzecia

Pełna akceptacja, strtegia rajska

TABELA 9. czas oD wzięcia pierwszej gotówKi Dla Dwóch strategii

ŹRÓDŁO: opracowanie własne
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czyli nowy. Sytuacja ta wydaje się niemożliwa w rzeczywistym świecie. Każdy anali-
tyk bankowy bez wahania stwierdzi, że klient nowy, bez historii bankowej, jest naj-
bardziej ryzykowny. Co więcej zmienna czas życia klienta zawsze jest predyktywna 
i dyskryminuje z mocą około 20-30% wartości Giniego. Zawsze klient z dłuższą 
historią jest bardziej wiarygodny i ma mniejsze ryzyko. 

Dlaczego zatem w sytuacji realnej zmienna ma inną własność? Dzieje się tak dlate-
go, że w bankach zawsze istnieją reguły odrzucania klientów źle spłacających. Jeśli 
posiada się złą historię kredytową, to nie otrzyma się już nowego kredytu. A zatem 
klient, który ma długą historię musi być wiarygodny. Potwierdza to też zestaw nie-
równości zmiennej czasu życia klienta w banku w przypadku strategii 3, gdzie od-
rzucani są klienci ze zdarzeniami default12. Atrybuty znacząco się zmieniły. Klient 
z najdłuższą historią tym razem jest najmniej ryzykowny. 

Zauważmy, zatem że ryzyko wniosku z pustą historią kredytową jest estymowane 
na dwa sposoby: przy strategii pełnej z wartością 34,9% i strategii trzeciej z po-
ziomem 31,7%. Która estymacja jest prawdziwa? Obie mówią to samo, jeśli tylko 
będzie się pamiętało, że w drugim przypadku wartość ryzyka 31,7% reprezentuje 
dwie reguły razem: missing(ACT_CCSS_SENIORITY) i agr12_Max_CMaxA_Due 
> 3. Jeśli pominie się warunki strategii, na której estymowano parametry ryzyka, to 
może dojść do istotnych błędów we wnioskowaniu statystycznym. Jest to oczywiście 
sytuacja skrajna. Nie mniej pokazuje ona bardzo wyraźnie, że wszelkie estymacje 
są uwarunkowane, że ważna jest stara strategia i ważne jest testowanie jak nowa 
strategia, oparta na nowym modelu, zmienni akceptowany portfel. Jeśli będzie to 
zbyt duża zmiana, nikt nie da gwarancji sukcesu. Metody uwzględniania wpływu 
wniosków odrzuconych, ang. reject inference (Huang i wsp. 2007), są już znane od 
wielu lat. Jednak ma się wrażenie, że dopiero wykorzystanie danych symulowanych 
spowoduje ich dalszy rozwój. 

Wnioski

Prezentowana praca przedstawia sposób wykorzystania danych symulacyjnych 
portfela Consumer Finance w badaniach Credit Scoring. Dzięki danym symulacyj-
nym, możliwe jest wykazanie korzyści stosowania modeli kart skoringowych, wy-
kazując, że można miesięcznie o kilka milionów złotych zarabiać więcej w procesie 
akceptacji kredytowej, jeśli tylko własność predykcyjności modelu zwiększy się nie-
znacznie. Co więcej możliwe jest testowanie różnych strategii akceptacji, mierząc  
i wyliczając wielkości nie tylko, znane i obserwowalne w rzeczywistych procesach, 
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ale także te ukryte, których nie da się tak prosto intuicyjnie przewidzieć. Wpływ 
odrzuconych wniosków w procesie akceptacji jest trudny do przewidzenia i dlatego 
obserwacja ukrytych wskaźników pozwala wyrobić sobie nieocenione doświadcze-
nie, by lepiej i skuteczniej zarządzać rzeczywistymi procesami.

Bezpieczne rozwiązanie w zarządzaniu procesem to powolne zmiany reguł polityki 
kredytowej, każda rewolucyjna zmiana grozi poważnymi stratami finansowymi.

Strategie muszą się zmieniać, trzeba ciągle doskonalić warsztat analityków ryzyka, 
ciągle testować nowe modele i reguły. Trzeba wreszcie budować modele CLTV, któ-
re w procesach uwzględniają bardziej złożone zależności, przewidujące wskaźniki 
przyszłych kredytów klienta.
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Wstęp

Powstające współcześnie bazy danych bardzo często, prócz danych liczbowych czy 
opisowych, zawierają też informację przestrzenną. Odniesienie takich wartości jak 
liczba mieszkańców czy też gęstość zaludnienia do mapy podziału terytorialnego 
kraju pozwala na wizualizację tych danych w postaci map tematycznych. Istotne 
znaczenie ma jednak nie tylko graficzne wyróżnienie obszarów (np. powiatów)  
o dużym współczynniku bezrobocia strukturalnego, lecz przede wszystkim umożli-
wienie odpowiedzi na pytanie – z czego ono wynika? Jak mu przeciwdziałać? Jakie 
czynniki determinują taki rozkład przestrzenny obiektów i zjawisk na mapie?

Nawet tak prosta wizualizacja kartograficzna danych liczbowych odniesionych do 
poszczególnych rejonów przestrzeni pozwala dostrzec podobieństwa (a czasem za-
uważyć różnice) w dochodach poszczególnych gmin, czy stopniu wydatkowania fun-
duszy unijnych. Czasem jednak ta prosta konstatacja nie wystarcza. Istotne staja się 
pytania „głębsze”: Dlaczego „oni” mają lepiej? Gdzie bogaty inwestor ulokuje swoją 
fabrykę samochodów, gdzie zaś postawi farmę wiatrową? Może da się to wyznaczyć? 
Obliczyć? Wskazać na mapie? Może można zbudować model, który objaśni złożoną 
rzeczywistość i nierównomierność w przestrzennym rozkładzie wielu zjawisk? Wska-
że zależności pomiędzy nimi? I wreszcie wspomoże w podjęciu korzystnej decyzji?

Istotne znaczenie ma zatem swego rodzaju synergia pomiędzy „czystą” statystyka, 
a kartografią, czy szerzej mówiąc, geoinformacją. Statystyka dzięki swojemu wy-
rafinowanemu aparatowi obliczeniowemu pozwala wyliczyć niezwykle interesu-
jące wielkości lub ich zestawy, a kartografia zaprezentować wyniki tych obliczeń  
w sposób dający nam lepsze pojęcie o ich lokalizacji w przestrzeni i o ich znaczeniu 
(Berlant 1973, Boczarow 1976). Kiedy patrzymy na wynikowe mapy tematyczne 
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wyczuwamy możemy stwierdzić, iż zobrazowane wartości nie są przypadkowe jeśli 
chodzi o rozkład geograficzny (Chojnicki 1977). Przykładowo średnie zarobki są 
wyższe w okolicach wielkich miast, a bezrobocie większe na wschodzie kraju. Po-
dane przykłady są trywialne, ale obrazują jedynie kierunek czy trend w którym roz-
wijać się będą zastosowania statystyki w najbliższych latach. Takie wykorzystanie 
modeli statystycznych pozwoli na uzyskanie odpowiedzi na pytanie np. jak silne,  
a jednocześnie skomplikowane i zagadkowe mogą być związki przestrzenne pomię-
dzy zjawiskami (Gotlib, Iwaniak, Olszewski 2007). Czy kształt gminy ma związek 
z równomiernością rozkładu zarobków? Czy odległość od Warszawy ma związek  
z wielkością przyznanych dotacji? Czy da się objaśnić przestępczość odległością od 
placówek kulturalnych? Czy zachorowalność na raka zależy od powierzchni kom-
pleksów leśnych w powiecie? Pytania można mnożyć, a odpowiedzi na nie mogą dać 
zarówno odpowiednio dostosowane – rozbudowane do właściwego „rozumienia” 
związków przestrzennych znane ze statystyki algorytmy (korelacji, regresji, analizy 
skupień, reguły asocjacyjne, etc.), jak również zupełnie nowe algorytmy (Fieduko-
wicz 2012, Grzeszczyk 2005, Mościbroda 1999, Rabiej 2012).

Celem tego artykułu jest zarówno dyskusja na poziomie teoretycznym na temat 
możliwości i korzyści płynących z połączenia analiz statystycznych i przestrzen-
nych, jak również przykłady wstępnych propozycji modyfikacji metod statystycz-
nych tak, by mogły one w sposób efektywny uwzględniać zależności przestrzenne.

1. Kartografia	i	geoinformacja

Przez setki lat ludzie opisywali otaczającą przestrzeń geograficzną posługując się 
językiem klasycznej kartografii – rysowali mapy, analizowali je i wykorzystywali 
do orientacji. Współcześnie językiem opisu przestrzeni geograficznej są przede 
wszystkim bazy danych przestrzennych oraz systemy informacji geograficznej. No-
woczesne społeczeństwo informacyjne zainteresowane jest nie tylko dostępem do 
aktualnej i wiarygodnej informacji (w tym informacji o otaczającej nas przestrzeni), 
lecz również aktywnym udziałem w dyskusji na temat kształtowania tej przestrze-
ni. Nośnikiem takiej dyskusji może być np. geoportal społecznościowy, w którym 
na tle wiarygodnych danych referencyjnych prezentowane są i komentowane różne 
koncepcje przestrzenne, np. warianty przebiegu obwodnicy Augustowa uwzględ-
niające lub ignorujące walory środowiskowe doliny Rospudy (Gotlib, Olszewski 
2013). Portal taki może umożliwić także np. wizualizację danych tematycznych 
Głównego Urzędu Statystycznego i Ministerstwa Rozwoju Regionalnego pokazu-
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jącą rozkład przestrzenny ludności w wieku produkcyjnym, bezrobocia czy stopnia 
alokacji funduszy unijnych. Nie istnieją jednak (a w każdym razie nie są powszech-
nie stosowane) metody i narzędzia umożliwiające łączną i kompleksową analizę 
tych danych oraz opracowanie modeli matematycznych objaśniających lokalne za-
leżności pomiędzy danymi. Z jakiego powodu bowiem poziom korelacji pomiędzy 
zjawiskiem X, a zmienną Y jest szczególnie wysoki w danym rejonie kraju, bardzo 
zaś niski w innym? Czy lokalizacja przestrzenna, odległość od centrum administra-
cyjnego, produkcyjnego czy granicy państwa wpływa na obserwowaną zależność  
i w jaki sposób? Tego typu pytania były podstawową przesłanką do podjęcia badań  
o charakterze testowym. Istotne znaczenie ma także przekonanie autorów, że opra-
cowanie metod kompleksowej statystyczno-przestrzennej analizy danych pozwoli 
na uzyskanie w wyniku konkretnej wartości dodanej w stosunku do wyników uzy-
skanych ze stosowaniu obu metod niezależnie (rys. 1).

2. Koncepcje	i	metody

Jako że większość zjawisk ma charakter przestrzenny, a zjawiska te zazwyczaj od-
działują na siebie tym silniej, im bliżej siebie się znajdują (tzw. „pierwsze prawo geo-
grafii” Toblera), autorzy widzą potrzebę, aby istniejące metody statystyczne zmody-
fikować, czy też niejako „uzdolnić” do uwzględnienia odniesienia przestrzennego. 
Może to stanowić istotny środek do wszelkiego rodzaju analiz biznesowych, mają-

RYSUNEK 1. UzysKanie wartości DoDanej

WYNIKI WYNIKI

WYNIKI
WARTOŚĆ DODANA

METODY ANALIZ
PRZESTRZENNYCH

METODY ANALIZ STATYSTYCZNO-PRZESTRZENNYCH

DANE WEJŚCIOWE

METODY ANALIZ
STATYSTYCZNYCH
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cych za zadanie pozyskanie nowej wiedzy zarówno w sferze przewidywania warto-
ści określonych parametrów (predictive data mining), jak również opisywania roz-
maitych prawidłowości na rynku (descriptive data mining).

Podstawowe wyzwania i problemy przed jakimi stoją badania nad kompleksowymi 
metodami analiz statystyczno-przestrzennych jawią się autorom następująco:

•	 modyfikacja metod analiz statystycznych tak, by w efektywny i bezpośredni sposób 
wykorzystywały one dane o charakterze przestrzennym (takie jak dane w postaci 
wektorowej, rastrowej, czy różnego rodzaju modele powierzchni statystycznych);

•	 ewentualne nowe algorytmy statystyczne pozwalające na uwzględnienie infor-
macji o charakterze przestrzennym;

•	 kodowanie zależności przestrzennych między obiektami, tak aby z jednej strony 
mogły być uwzględniane jako zmienne (objaśniające bądź objaśniane) w meto-
dach analiz statystycznych, z drugiej zaś w sposób kompleksowy i wiarygodny 
opisywały zależności przestrzenne między obiektami;

•	 wizualizacja analiz wraz z możliwością interaktywnej modyfikacji budowanego 
modelu poprzez dodanie lub usunięcie zmiennych niezależnych objaśniających 
rozkład przestrzenny danego zjawiska.

Powyższe, dość ogólnie sformułowane zagadnienia, wyznaczają kierunki badań, ja-
kie autorzy zamierzają podjąć.

Przechodząc z zarysowanych wyżej koncepcji na poziom bardziej konkretny i prak-
tyczny, autorzy przedstawiają poniżej kilka przykładowych pomysłów na temat 
tego, na czym proponowane modyfikacje metod i algorytmów statystycznych miały 
by polegać i jaką wartość dodaną nieść ze sobą.

3. Korelacja	przestrzenna	i	modele	regresji	odniesione	 

do	danych	przestrzennych

Autorzy widzą potrzebę opracowania metodyki lokalnego (ograniczonego prze-
strzennie do obszaru pewnego pola podstawowego, np. koła o określonym promie-
niu) wyznaczania korelacji pomiędzy zjawiskami lokalizowanymi przestrzennie. 
Takie podejście pozwoli na uzyskanie nie jednej wartości charakteryzującej średnią 
korelację (np. dla całej Polski), a lokalną korelację w danej gminie, powiecie, bądź 
dowolnej innej jednostce odniesienia. Przy czym metodyka ta powinna uwzględ-
niać lokalizowane w przestrzeni zjawiska określone w różnych skalach pomiaro-
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wych: ilościowej (np. korelacja lokalna pomiędzy dochodami gminy, a poziomem 
rozwoju sieci drogowej), rangowej (np. korelacja lokalna pomiędzy gęstością zabu-
dowy, a poziomem uciążliwości hałasu), jakościowej (np. korelacja lokalna pomię-
dzy występowaniem gleby określonego gatunku, a rodzajem roślinności).

Ponadto niezwykle interesujące wyniki może dać budowa modelu regresji odniesio-
nego do danych przestrzennych, który wyjaśniłby charakter poszczególnych zależ-
ności. Wizualizacja reszt z regresji dla każdego pola podstawowego pozwoliłaby na 
identyfikację rozkładu przestrzennego zależności pomiędzy badanymi zjawiskami. 
Obserwując rozkład przestrzenny wielkości reszt z regresji, a następnie dobierając 
odpowiednio zmienne niezależne tak, aby rozkład przestrzenny reszt był możliwie 
równomierny, a reszty zbliżone do zera, analityk miałby możliwość budowania jesz-
cze doskonalszych modeli.

Przykładem takiego podejścia może być (rys. 2) analiza zależności pomiędzy wyso-
kością dofinansowania różnego rodzaju projektów infrastrukturalnych realizowanych 
w poszczególnych projektach ze środków unijnych (rys. 2a), a liczbą mieszkańców  
(rys. 2b) oraz odległością danego powiatu od siedziby województwa (rys. 2d).

RYSUNEK 2a. Dofinansowanie Unijne Dla projeKtów realizowanych w powiatach

Dane MRR

fundusze UE
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RYSUNEK 2b. liczba lUDności w powiatach

Dane GUS

liczba ludności

siedziby 
województw

województwa

 1 to 3
 0,5 to 1
 -0,5 to 0,5
 -1 to -0,5
 -3 to -1

RYSUNEK 2c. stanDaryzowane reszty z regresji Dla moDelU 1
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Prosta analiza regresji liniowej wskazuje, iż (po odrzuceniu powiatu warszawskie-
go bardzo istotnie zaburzającego wykres rozrzutu poprzez niestandardowo wysokie 
wartości zarówno zmiennej niezależnej, jak i zależnej) ponad procent zmienności 
zjawiska objaśnia przyjęty model y=ax+b.

RYSUNEK 2d. oDległość Danego powiatU oD sieDziby wojewóDztwa

Dane GUGiK

odległość [km)

siedziby 
województw

point

RYSUNEK 2e. stanDaryzowane reszty z regresji Dla moDelU 2

siedziby 
województw

województwa

1 to 3
0,5 to 1
-0,5 to 0,5
-1 to -0,5
-3 to -1
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model regresji 1: y=6 538*x -84 570 000,

co oznacza, iż w danym powiecie 1 dodatkowa osoba „generuje” dodatkowe 6,5 tys. 
zł unijnego dofinansowania. Potrzeba jednak aż 12951 obywateli, aby powiat „wy-
szedł na zero”, inaczej jego wpływy z dotacji unijnych będą ujemne.

Przykładowo: dla powiatu lęborskiego, który prawie dokładnie odpowiada warto-
ściom modelowym, liczba ludności wynosi 63 561 osób, zaś dofinansowanie unijne 
330 834 000 zł. Błąd standardowy wynosi: 429 440, współczynnik korelacji: 0,72, 
zaś współczynnik determinacji R2 – 52%. Analiza przestrzenna standaryzowanych 
reszt z regresji (rys. 2c) wskazuje, iż czynnikiem dodatkowo wpływającym na war-
tość zmiennej zależnej może być odległośc danego powiatu od siedziby wojewódz-
twa (rys. 2d).

Ponowna analiza regresji wielorakiej pozwala na uzyskanie modelu:

model regresji 2: z = ax+by+c, gdzie:

z = 6130*x – 2 783 000*y + 111 185 000

Oznacza to, że w danym powiecie 1 dodatkowa osoba „generuje” dodatkowe 6,1 tys. 
zł unijnego dofinansowania, zaś każdy kilometr oddalenia od siedziby wojewódz-
twa zmniejsza dochody powiatu o 2,8 mln. zł.

Współczynnik determinacji R2 około 63%, stopień objaśnienia zmienności zjawi-
ska przez model wzrósł więc o ponad 10 punktów procentowych.

Przy analogicznej jak wyżej liczbie obywateli (12951) wartość funkcji z wynosi:

Z = 79 389 630 – 2  783 000*y + 111 185  000 = 190 574  630 – 2  783 000*y, co 
oznacza, iż powiaty położone 68 km od siedziby województwa będą miały zerowe 
dochody. Powiaty „wewnętrzne”, położone w kole o promieniu 68 km – dodatnie, 
zaś zewnętrzne – ujemne. Oczywiście autorzy zdają sobie sprawę z niezmiernego 
uproszczenia tak definiowanej funkcji liniowej, stąd w sposób świadomy stosują 
znaczniki przy poszczególnych objaśnieniach. Tak uproszczona analiza ma wska-
zywać jedynie na potencjał jaki oferuje uwzględnienie danych o charakterze prze-
strzennym w analizach statystycznych.

W proponowanym powyżej modelu regresji można dodatkowo uwzględnić sąsiedz-
two poszczególnych powiatów. 

W pierwszej kolejności przeanalizowano więc rozkład przestrzenny zmiennej obja-
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śnianej tj. dofinansowania unijnego w poszczególnych powiatach. W tym celu obli-
czono statystykę I Morana świadczącą o losowości rozkładu przestrzennego danych 
bądź o jej braku. Statystyka ta była uwzględniana m.in. w pracach Getisa i Orda 
1992, Janca 2006, Salamona 2008 oraz Pietrzykowskiego 2011, przy czym, w pra-
cach tych, służy ona badaniu przestrzennego rozmieszczenia wartości zmiennych 
opisujących konkretne zjawiska ekonomiczne i społeczne. Do takich prac może być 
wykorzystywana zarówno statystyka I Morana, jak i inne statystyki np. statystyka G. 
W przypadku badania autokorelacji przestrzennej reszt z regresji, druga ze wspo-
mnianych nie może być wykorzystywana (Getis, Ord 1992). 

Statystyka Morana przyjmuje wartości od -1 do 1, gdzie wartości bliskie -1 oznaczają, 
że obok wysokich (wyższych od średniej) wartości zmiennej występują najczęściej war-
tości niskie (niższe od średniej) i odwrotnie. Statystyka I Morana bliższa 1 oznacza, że 
niskie wartości zwykle skupiają się obok wartości niskich, a wysokie obok wysokich, zaś 

RYSUNEK 3a. wyKres pUnKtowy morana: Dofinansowanie Unijne w Danym powiecie i w powiecie 
sąsieDnim, 0 oznacza wartość śreDnią (sąsieDztwo oKreślone macierzą binarną opartą o istnienie 
wspólnej granicy)
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równa 0 losowe rozmieszczenie wartości niskich i wysokich. Wartość statystyki I Mora-
na zależy nie tylko od danych, ale również od przyjętego modelu sąsiedztwa. Sąsiedztwo 
można określić np. macierzą binarną, gdzie 1 oznacza wspólną granicę między powiata-
mi, 0 zaś jej brak. Macierz tę można też standaryzować wierszami. Można również okre-
ślić sąsiedztwo jako k (tu k=3) najbliższych sąsiadów. Powyżej wymienione metody nie 
są jedynymi możliwymi (problem wyboru sposobu modelowania sąsiedztwa obiektów 
i jego wpływu na wyniki porusza m.in. Janc 2006), to one jednak zostały wykorzystane 
w niniejszym artykule. Statystyka I Morana wynosi dla nich kolejno: 

•	 0,11 – dla macierzy binarnej
•	 0,18 – dla macierzy standaryzowanej wierszami
•	 0,14 – dla macierzy uwzględniającej 3 najbliższych sąsiadów.

We wszystkich przypadkach wartość obliczonej statystyki wskazuje na bliskie losowe-
mu (niezależne od sąsiadów) rozmieszczenie przestrzenne dofinansowania unijnego, 
z lekką tendencją do tworzenia się klastrów o wysokim i niskim dofinansowaniu. 

RYSUNEK 3b. przynależność powiatów Do ćwiarteK wyKresU pUnKtowego morana (rys. 3a): 
czerwony – wysoKie otoczone wysoKimi, niebiesKi – nisKie otoczone nisKimi, żółty – wysoKie otoczone 
nisKimi, zielony – nisKie otoczone wysoKimi

Przynależność regionów do ćwiartek
z wykresu punktowego Morana

I ćw - HH - wysokie otoczone wysokimi

II ćw - LH - niskie otoczone wysokimi

III ćw - LL - niskie otoczone niskimi

IV ćw - HL - wysokie otoczone niskimi
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RYSUNEK 4a. wyKres pUnKtowy morana: reszty z regresji w moDelU spatial error w Danym powiecie 
i w powiecie sąsieDnim, 0 oznacza wartość śreDnią (sąsieDztwo oKreślone macierzą binarną opartą  
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RYSUNEK 4b. przynależność powiatów Do ćwiarteK wyKresU pUnKtowego morana (rys. 4a): 
czerwony – wysoKie otoczone wysoKimi, niebiesKi – nisKie otoczone nisKimi, żółty – wysoKie otoczone 
nisKimi, zielony – nisKie otoczone wysoKimi
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Analiza wykresu rozrzutu (rys. 3a) potwierdza te wnioski – widać dużą liczbę po-
wiatów o niskim dofinansowaniu (w tym wiele z nich obok siebie – lewa dolna 
ćwiartka wykresu), oraz nie tak liczne, ale za to o znacząco wyższym dofinansowa-
niu, skupione obok siebie powiaty o wartości dofinansowania „wysokiej”.

Analiza rozmieszczenia przestrzennego rozmieszczenia skupisk wysokich i niskich 
wartości dofinansowania (rys. 3b) pozwala zauważyć, że losowe (lub bliskie losowe-
mu) rozmieszczenie wartości zmiennej wynikające ze statystyki I Morana może być 
pozorne. Widać bowiem, że o ile liczba i wielkość skupisk mogą być bliskie losowe-
mu (co pozwala zbadać statystyka I Morana), o tyle ich położenie (które wymyka 
się tej statystyce) losowe nie jest, a wysokie wartości dofinansowania charakteryzują 
przede wszystkim miasta wojewódzkie i ich okolice. 

Podobne wyniki daje ocena rozkładu przestrzennego reszt z regresji obliczonego 
powyżej modelu uwzględniającego dwie zmienne objaśniające: liczbę ludności oraz 
odległość od miasta wojewódzkiego. Wartości statystki I Morana dla reszt z regresji 
tego modelu są równe odpowiednio: 

•	 0,14 – dla macierzy binarnej;
•	 0,20 – dla macierzy standaryzowanej wierszami;
•	 0,15 – dla macierzy uwzględniającej 3 najbliższych sąsiadów.

Są one bardzo podobne do wartości dla zmiennej objaśnianej. Pokazuje to, że zbu-
dowany model, mimo uwzględnienia zmiennej o przestrzennym charakterze, jaką 
jest odległość od miasta wojewódzkiego, nie w pełni tłumaczy przestrzenne roz-
mieszczenie wartości zmiennej objaśnianej. 

Dlatego też wykonano dwa modele ekonometryczne, które pozwalają na uwzględ-
nienie sytuacji w sąsiednich powiatach: 

•	 model spatial lag,
•	 model spatial error. 

Model spatial lag zakłada, że poza zmiennymi objaśniającymi wybranymi do mo-
delu (w tym przypadku są to liczba ludności oraz odległość od miasta wojewódz-
kiego), na wartość zmiennej objaśnianej wpływa też wartość tej zmiennej (a więc 
dofinansowania unijnego) w sąsiednich powiatach. Wartość statystyki I Morana dla 
takiego modelu wynosi 0,11 (dla binarnej macierzy sąsiedztwa), jest więc jedynie 
nieznacznie niższa od wartości dla reszt z modelu klasycznego (0,14). Model spatial 
error zakłada, że na wartość zmiennej (tu: dofinansowania unijnego) objaśnianej 
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wpływa czynnik losowy modelu nie tylko danego regionu (tu: powiatu), ale i regio-
nów (powiatów) sąsiednich. Dla modelu opartego na tych założeniach statystyka 
I Morana wynosi zaledwie 0,0056, można więc powiedzieć, że rozmieszczenie tak 
uzyskanych reszt z regresji jest losowe. Pokazuje to też niemal symetryczny wzglę-
dem punktu zero (średniej) wykres punktowy Morana wartości reszt z regresji (rys. 
4a) oraz przestrzenne rozmieszczenie poszczególnych „ćwiartek” wykresu Morana, 
widoczne na rys. 4b. 

4.	Drzewa	klasyfikacyjne	i	regresyjne	z	predykatorami	przestrzennymi

Inna metoda która pozwala na uwzględnienie przestrzennego charakteru danych jest 
zastosowanie drzew klasyfikacyjnych z predykatorami przestrzennymi, co pozwala 
na realizowanie zadań klasyfikacyjnych w oparciu nie tylko o zmienne predykcyj-
ne o charakterze jakościowym lub ilościowym, ale również o zmienne określające 
przestrzenne zależności między obiektami. Przestrzenne zależności mogą być defi-
niowane za pomocą trzech typów relacji: relacji topologicznych (określonych przez 
operatory przestrzenne typu: obiekt A przecina obiekt B, obiekt A zawiera obiekt B, 
etc.), relacji odległości (określającej odległości między obiektami), relacją kierunku 
(określającą wzajemne położenie obiektów względem stron świata). Zdefiniowane 
w ten sposób relacje przestrzenne pozwolą na uzyskanie kompleksowej informacji 
o przestrzennych zależnościach między obiektami. Klasyfikacja obiektów za pomo-
cą metody drzew klasyfikacyjnych z wykorzystaniem predykatorów przestrzennych 
daje realną szansę uzyskania efektywniejszych wyników, aniżeli klasyczne drzewa 
klasyfikacyjne, gdyż w sposób bezpośredni (w postaci niezagregowanej w żaden 
sposób) uwzględnia przestrzenny układ obiektów. Wynika to z przytoczonego wcze-
śniej tzw. pierwszego prawa geografii: wszystko jest ze wszystkim powiązane, lecz 
obiekty bliższe są bardziej zależne od siebie, niż obiekty oddalone). Istotą badań nad 
tą metodą wydaje się być opracowanie ilościowego modelu tej zależności, co po-
zwoli na przewidywanie trendów przestrzennych oraz szacowanie błędu predykcji.

5. Analiza	skupień	z	przestrzennymi	zmiennymi	niezależnymi

Klasyczna analiza skupień (realizowana przez rozmaite algorytmy, np. k-średnich, 
czy aglomeracji) bazuje na zmiennych niezależnych wyrażonych w postaci ilościo-
wej bądź jakościowej. Ideą analizy skupień z przestrzennymi zmiennymi niezależny-
mi jest uwzględnienie – prócz zmiennych ilościowych i jakościowych – zmiennych  
o charakterze przestrzennym. Zmienne te mogłyby obejmować takie zagadnienia 
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jak kształt obiektów, czy relacje topologiczne miedzy obiektami. Przy czym pod po-
jęciem „obiekt” nie rozumiemy li i jedynie obiektów dyskretnych (takich jak drogi, 
budynki, czy lasy), ale również modele pewnych powierzchni ciągłych, jak np. nu-
meryczny model rzeźby terenu, model rozkładu średniej temperatury rocznej, etc.

6.	Przestrzenne	reguły	asocjacyjne

Reguły asocjacyjne pozwalają na formułowanie hipotez interesujących zarówno 
pod względem poznawczym (tworzenie wiedzy), jak i użytkowym. Zdecydowana 
większość badań prowadzonych w tej dziedzinie dotyczy jednak analizy danych nie 
przestrzennych, a więc po prostu tabel zawierających pewne informacje, np. han-
dlowe. Autorzy proponują rozszerzenie zakresu stosowalności tej metody do analiz 
danych przestrzennych zgromadzonych w bazach danych geograficznych. Zastoso-
wanie technik data mining pozwoli na badanie dużych zasobów danych (np. map 
cyfrowych powiązanych z zagadnieniami gospodarczymi, demograficznymi, etc.)  
w poszukiwaniu wzorców oraz współzależności. Wykrycie reguł „ukrytych” w bazie 
danych geograficznych pozwoli na zbudowanie systemu decyzyjnego, który umoż-
liwiłby np. przewidywanie zachowań mieszkańców terenów zagrożonych powodzią, 
inwestorów zainteresowanych korzystną lokalizacją farmy wiatrowej, etc.

Istotą idei przestrzennych reguł asocjacyjnych jest włączenie do analiz badających 
związki pomiędzy wartościami atrybutów w zbiorze obserwacji ich charakterysty-
ki przestrzennej. Należałoby tu wykorzystać operatory przestrzenne (obiekt A jest  
w odległości x od obiektu B, obiekt C dzieli fragment granicy z obiektem D, etc.) 
oraz tzw. „strefy naturalnego wpływu” danego obiektu, tzn. bufory wokół obiektów 
i/lub związane z nimi diagramy Voronoi oraz centroidy obiektów.

Hipoteza sformułowana na podstawie przeprowadzonej analizy mogłaby wówczas 
przyjąć następującą postać (przykład): jeżeli (środek gminy A (jej centroid) jest w od-
ległości co najmniej x km od centrum handlowego) i (wskaźnik dostępu do internetu 
w gminie < y%)) to wielkość transakcji w handlu detalicznym na jednego mieszkańca 
za rok w gminie A < z zł.

7.	Szeregi	czasowe	uwzględniające	informację	przestrzenną

Analiza szeregów czasowych pozwala – na podstawie ciągu cyklicznych i regular-
nych obserwacji – na zidentyfikowanie dwóch składników w tym ciągu obserwa-
cji: trendu (opisuje on ogólną tendencję i kierunek rozwoju danego zjawiska) oraz 
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sezonowości (powtarzalność danego zjawiska w regularnych odstępach czasu). In-
teresujące efekty może przynieść analiza szeregów czasowych badająca zmienność 
zjawiska o charakterze przestrzennym, np. położenie obiektów (względem siebie, 
bądź w globalnym układzie współrzędnych), czy też kształt obiektów. Z drugiej 
strony, ciekawe może być również oszacowanie wpływu czynników zewnętrznych  
o charakterze przestrzennym na trend bądź sezonowość danego zjawiska.

W związku z powyższym, autorzy widzą potrzebę badań nad metodyką rozszerza-
jącą stosowalność szeregów czasowych w taki sposób, by informacje o charakterze 
przestrzennym mogły być uwzględnione w analizie szeregów czasowych w sposób 
bezpośredni, czyli w postaci niezgeneralizowanej i niezagregowanej.

Podsumowanie	i	wnioski

Wymienione powyżej przykłady wstępnych koncepcji modyfikacji i rozszerzeń zna-
nych metod i algorytmów statystycznych nie wyczerpują oczywiście całego spek-
trum wyzwań i problemów przed jakimi stoją badania nad uwzględnieniem w tych 
metodach informacji przestrzennych.

Z jednej strony klasyczna statystyka daje nam ogromną mnogość różnego ro-
dzaju algorytmów do analizy danych, realizujących zadania zarówno regresyjne,  
jak i klasyfikacyjne. Problem uwzględniania danych przestrzennych w analizach  – choć  
w pewnym stopniu uniwersalny – wymaga jednak indywidualnego podejścia  
z uwagi na specyfikę każdej metody.

Z drugiej zaś strony sama informacja o charakterze przestrzennym może objawiać 
się na rozmaite sposoby: kształt obiektów, ich wielkość, relacje topologiczne, od-
ległości między obiektami, wzajemne położenie obiektów względem kierunków 
świata — wszystko to może mieć znaczenie dla opracowania uniwersalnej metodyki 
eksploracyjnej analizy danych przestrzennych.
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Wstęp

Aktualnie, w międzynarodowej literaturze, coraz częściej dostrzegana jest niewy-
starczalność i niekompletność podstawowych mierników ekonomicznych określa-
jących wielkość dobrobytu społeczeństwa. Teorie, pojęcia i stosowane wskaźniki nie 
opisują precyzyjnie działalności wytwórczych człowieka, które wpływają na ogólny 
poziom i jakość życia. Im większy badany sektor, tym większe są zakłócenia i ogra-
niczenia w zastosowanych estymacjach.

W raporcie Stiglitza, Sena oraz Fitoussi’ego (Stiglitz i wsp. 2013) wskazywane są wady 
i niekompletność w istniejących statystykach i badaniach, które w głównej mierze 
opierają się na wyznaczeniu wartości produktów i usług rynkowych. Dostrzega się 
również brak ujęcia wartości niematerialnych w analizach sytuacji społeczno-eko-
nomicznej gospodarstw domowych. Autorzy raportu sygnalizują konieczność po-
prawy jakości w prowadzonych badaniach statystycznych, od momentu zbierania 
danych, poprzez ich gromadzenie i przetwarzanie, aż do syntezy i analizy danych 
oraz zdefiniowania problemu.

Niezbędne są zatem zintensyfikowane prace w wielu dyscyplinach naukowych, 
które pozwolą na konstrukcję nowych mierników oraz bardziej precyzyjnych miar 
przeznaczonych do oceny dobrobytu. Argumentem potwierdzającym potrzebę wy-
znaczenia nowych sposobów pomiaru w celu określenia poziomu i jakości życia 
ludności może być fakt, że większość działalności gospodarczych jednostki odbywa 
się w gospodarstwie domowym – najmniejszej jednostce społeczno-ekonomicznej. 
Działalność wytwórcza prowadzona w gospodarstwach domowych może przyczy-
nić się do poprawy dobrobytu jednostki, co najmniej w takim samym, a możliwe, 
że w większym stopniu niż produkcja rynkowa. W raporcie zaznaczono również, że 
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przesunięcie w lokalizacji produkcji, np. opieki nad dziećmi z gospodarstw domo-
wych na rynek, niekoniecznie oznacza poprawę dobrobytu. Autorzy proponują, by 
skoncentrować się na próbie dostosowania już istniejących miar rynkowych w celu 
lepszego odzwierciedlenia dobrobytu społecznego (Stiglitz i wsp. 2013, s. XXXIV). 

Badania prowadzone w obszarze statystki publicznej opierają się na wyznaczeniu 
produkcji materialnej dla poszczególnych sektorów gospodarki. Jednak wszelkie 
kategorie i sposoby estymacji, wypracowywane przez kilkadziesiąt lat, sprawiły, że 
w poszczególnych badaniach np. w rachunkach narodowych, nie uwzględniono 
wielu istotnych elementów mających znaczący udział w produkcji gospodarstw do-
mowych, m.in. wielkość produkcji artykułów rolno-spożywczych wytworzonych na 
działkach pracowniczych. W konsekwencji, w aktualnie prowadzonych analizach 
pomija się poszczególne składowe produkcji domowej, które mogą wpływać lub 
przyczyniają się do oceny wzrostu poziomu i jakości życia ludności.

1. Gospodarstwo	domowe	jako	producent	i	konsument

Gospodarstwo domowe jest jednocześnie producentem i konsumentem, ponieważ 
większość wytwarzanych przez członków gospodarstwa domowego wyrobów jest 
produkowana oraz konsumowana w ramach tego samego gospodarstwa. Oznacza 
to, że niezmiernie trudno jest określić rozmiar i wartość produkcji powstałej w go-
spodarstwach domowych.

Zgodnie z teorią alokacji czasu Beckera, gospodarstwo domowe jest dualistycznym 
organizmem produkcyjno-konsumpcyjnym. Dobra produkowane w gospodarstwie 
są tzw. finalnymi dobrami konsumpcyjnymi stanowiącymi źródła użyteczności, które 
powstają za sprawą wykorzystania trzech podstawowych czynników: nakładu dóbr 
rynkowych, kapitału ludzkiego (w postaci umiejętności poszczególnych członków 
gospodarstwa domowego) oraz czasu, którym dysponują członkowie gospodarstwa 
domowego (Becker 1990, s. 162-208).

Wyróżnia się kryteria klasyfikacji konsumpcji, do których zaliczono przedmiot  
i podmiot konsumpcji, źródła finansowania, źródła pochodzenia, przedmioty kon-
sumpcyjne. Przedmiot konsumpcyjny wyraża dwa rodzaje konsumpcji – dóbr ma-
terialnych oraz usług. Pierwszy agregat – konsumpcja dóbr materialnych – obejmu-
je konsumpcję żywności i konsumpcję artykułów przemysłowych. Drugi, oznacza 
konsumpcję usług materialnych oraz usług niematerialnych, określanych też jako 
usługi społeczne. W zależności od potrzeb można prowadzić kolejną dezagregację 
konsumpcji według przedmiotu (Bywalec i Rudnicki 2002, s. 27-28).
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Wyodrębniając podmiot, czyli użytkowników konsumpcji, wyróżnia się konsump-
cję indywidualną (osobistą) oraz konsumpcję zbiorową. Czynności tworzące kon-
sumpcję indywidualną to: odżywianie, użytkowanie odzieży, obuwia, środków hi-
gieny osobistej. Jeśli dany przedmiot jest wykorzystywany przez zespół ludzi, mówi 
się o konsumpcji zbiorowej, wśród której wyszczególniono konsumpcję gospodar-
stwa domowego, konsumpcję grupową i konsumpcję ogólnospołeczną. Przykłado-
wo do dóbr wspólnych zaliczono użytkowanie samochodu, telewizora, mieszkania, 
szkoły itd. Konsumpcja gospodarstwa domowego (albo rodziny) zachodzi wówczas, 
gdy przedmiot konsumowany jest przynajmniej przez dwóch członków gospodar-
stwa. Konsumpcja grupowa dotyczy dóbr użytkowanych przez określoną grupę 
społeczną np. emerytów, natomiast o konsumpcji ogólnospołecznej mówi się wtedy, 
gdy z dóbr lub usług (określanych też jako publiczne) korzysta całe społeczeństwo 
np. z dóbr kultury narodowej, usług wojska itp. (Bywalec i Rudnicki 2002, s. 31-32).

Kolejnym kryterium klasyfikacyjnym jest źródło pochodzenia dóbr konsumpcyj-
nych, na podstawie którego rozróżniono konsumpcję rynkową (in. towarową), na-
turalną (samozaopatrzenie konsumpcyjne) oraz społeczną. Z konsumpcją rynkową 
mamy do czynienia, gdy spożywane dobra zostały zakupione na rynku. Konsump-
cja naturalna określa zużycie tych wyrobów, które wytworzyli członkowie gospo-
darstwa domowego, np. użytkowanie własnoręcznie zrobionego swetra, naprawa 
roweru przez członka rodziny. Wraz ze wzrostem rozwoju gospodarki danego kra-
ju, spada udział i znaczenie tego rodzaju konsumpcji, czego efektem jest zjawisko 
denaturalizacji konsumpcji. 

Konsumpcją społeczną określa się wykorzystywanie dóbr pozyskanych z pominię-
ciem rynku, finansowaną głównie ze środków publicznych. W przypadku wzrostu 
udziału tej konsumpcji w globalnym wolumenie konsumpcji gospodarstw domo-
wych występuje zjawisko określane jako socjalizacja konsumpcji (Bywalec i Rudnic-
ki 2002, s. 37-39).

Istotą prawidłowego funkcjonowania gospodarstwa domowego jest produkcja 
nierynkowa, która jest wytwarzana i konsumowana wewnątrz tego gospodarstwa. 
Dzięki temu realizowany jest podstawowy cel – zaspokajanie różnorodnych po-
trzeb członków gospodarstwa domowego (Błaszczak-Przybycińska 2008, s. 14-16). 
Dzięki produkcji wytwarzanej w gospodarstwie domowym, tak jak w przedsiębior-
stwie, z jednych zasobów powstają drugie. Z surowców, komponentów i półfabry-
katów, przy wykorzystaniu stosownych narzędzi i pracy ludzkiej, powstają produkty 
oraz odpady poprodukcyjne (tzw. produkty uboczne bądź produkty o negatywnej 
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wartości użytkowej). Analogiczne procesy przebiegają w konsumpcji, podczas gdy  
w jej trakcie zużywane są produkty lub usługi, następuje przetworzenie dostęp-
nych dóbr w inne. Cz.  Bywalec określa je mianem dóbr specyficznych, do których 
zaliczono czynności likwidujące głód, zimno, przywrócenie lub poprawę zdrowia, 
nabycie wiedzy, poprawę prestiżu członków gospodarstwa domowego w odnie-
sieniu do środowiska. Bywalec uważa również, że bezpośrednie efekty konsumpcji 
powinno się traktować jako samoistne produkty-wartości, których otrzymanie było 
wynikiem motywu decyzji czy chęci zaspokajania potrzeb konsumpcyjnych. Efek-
tem ubocznym konsumpcji są odpady pokonsumpcyjne – tzw. wartości negatywne.  
W ostatniej dekadzie wzrost konsumpcji powoduje szybkie przybywanie odpadów, 
co stwarza poważny i coraz większy problem w skali gospodarstwa domowego oraz w 
całej gospodarce, staje się przy tym problemem globalnym (Bywalec 2009, s. 31-32).

Konsumpcja jest wielopłaszczyznowym i wielosystemowym procesem społecznym, 
ekonomicznym i psychologicznym. Dzięki niektórym aspektom możliwe jest wyod-
rębnienie pojęcia wzorów konsumpcji, czyli spójnego kompleksu służącego zaspokaja-
niu potrzeb i zachowań konsumentów. Według J. Kramer wzór ten wpływa znacząco 
na konsumpcję bieżącą, która wynika z efektu naśladownictwa w postrzeganiu, od-
czuwaniu i realizacji potrzeb. Na przedmiot badań oddziałują różnorodne czynniki 
przyrodnicze, ekonomiczne i socjopsychologiczne. Największy ich wpływ zauważalny 
jest w skali mikro, czyli w poszczególnych gospodarstwach domowych, dzięki czemu 
możliwe jest precyzyjne określenie i zbadanie potrzeb jednostki (Kramer 1997).

W literaturze rozpatruje się konsumpcję na dwóch poziomach, przedmiotowym 
i  podmiotowym. Pierwszy z nich jest zgodny z charakterem ludzkich potrzeb  
i w związku z tym wyodrębnia się: konsumpcję żywności i dóbr nieżywnościowych, 
konsumpcję usług osobistych i zbiorowych. Drugi – podmiotowy, koncentruje się 
wokół cech konsumentów w gospodarstwach domowych, zwracając uwagę na roz-
różnienie względem grup społeczno-zawodowych oraz w ujęciu przestrzennym 
(Gutkowska i wsp. 2001, s. 10-16).

Niektórzy ekonomiści wyróżniają również inne uwarunkowania konsumpcyjne. 
Czynnik ten wskazuje na otoczenie zewnętrzne gospodarstwa domowego wywie-
rające wpływ na jego członków, czyli w efekcie kształtuje ich wybory (Włodarczyk-
Śpiewak 2003, s. 143-145). Jak podaje Kramer, prawidłowości sfery konsumpcji, 
wyodrębnionej z zakresu pojęć i zjawisk ekonomicznych, formuje się w postaci 
trzech typów. Pierwsze z nich – prawidłowości przyczynowo-skutkowe, wskazują 
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na zastępowalność po sobie zdarzeń. W obrębie tej kategorii wyróżnia się hierarchę 
potrzeb związaną z następstwem potrzeb jak i ich zaspokojenia. Drugie – prawidło-
wości funkcjonalne, kiedy pewnym zmianom określonych cech towarzyszą zmiany 
innych cech; relacje te wyrażają się poprzez postać funkcji lub wzajemnych zależ-
ności cech. Ostatnie – prawidłowości strukturalne, czyli zaistniałe zdarzenia, po-
przez efekt synergii, łączą się ze sobą w trwałe i zależne związki tworząc prawidłową 
strukturę (Kramer 1997, s. 22-37).

2.	Praca	domowa	a	produkcja	gospodarstw	domowych

Mimo, że produkcja gospodarstw domowych nie jest wyrażona za pomocą ceny rynko-
wej, można oszacować jej wartość. Jeżeli utworzono by i wdrożono z sukcesem rachun-
ki satelitarne produkcji domowej, możliwe byłoby regularne uzyskiwanie wielkości 
produkcji domowej niezbędnej do analiz konsumpcji, jakości i poziomu życia społe-
czeństwa. Również dużą uwagę przywiązuje się do ustalenia wartości pracy domowej  
w kontekście badania zamożności. Podejmuje się próby szerszego ujęcia dochodu 
rozporządzalnego zakładając, że część wartości produkcji domowej wytwarzanej 
i konsumowanej w danym gospodarstwie domowym, stanowi dodatkowy niepie-
niężny dochód tego gospodarstwa. Innym aspektem jest wymiar socjologiczno-psy-
chologiczny zagadnienia. Oszacowanie wartości pracy w gospodarstwie domowym 
mogłoby wpłynąć na zmianę istniejących stereotypów i podnieść prestiż osób pra-
cujących jedynie w swoim gospodarstwie (Błaszczak-Przybycińska 2008, s. 43-45).

Pracę domową stanowi każda czynność i aktywność produkcyjna wykonywana 
nieodpłatnie na rzecz własnego gospodarstwa domowego. Są to wszelkie działania 
podejmowane w kategoriach z zakresu utrzymania mieszkania, zapewnienia wyży-
wienia, utrzymania odzieży oraz opieki nad dziećmi i dorosłymi. Nie traci na aktu-
alności zdefiniowanie pracy domowej jako „działalności ekonomicznej, mającej na 
celu zaspokajanie potrzeb bytowych członków tego gospodarstwa domowego, stwo-
rzenie każdemu z nich optymalnych warunków rozwoju i regeneracji sił fizycznych 
i psychicznych” (Olędzka 1975).

Określenie wartości pracy domowej jest niezbędne i szczególnie istotne w celu 
wyznaczenia rozmiarów produkcji gospodarstw domowych. Produkcja domowa 
jest pojęciem szerszym od pracy domowej, ponieważ stanowi informacje nie tylko  
o pracy domowej wykonanej w gospodarstwach domowych, ale także o konsumpcji 
pośredniej i zgormadzonym kapitale.
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Szacuje się, że praca domowa w gospodarstwach domowych w Polsce stanowi od 60-
-80% produkcji domowej, zaś produkcja domowa na tle PKB wynosi nawet 30%. Tak 
duże rozmiary zarówno pracy jak i produkcji domowej nie powinny być pominięte w 
odpowiednich szacunkach statystycznych. Częściowo produkcja gospodarstw domo-
wych, jako jeden z sektorów, wyznaczana jest w rachunkach narodowych. Niemniej 
z uwagi na kilkudziesięcioletni okres kształtowania się metodologii systemu rachun-
ków narodowych i podjęte decyzje dotyczące jego struktury, część kategorii istotnych 
w produkcji gospodarstw domowych, nie zostało uwzględnionych. Odpowiedzią na 
wyznaczenie rzeczywistych jej rozmiarów może być satelitarny rachunek produkcji 
domowej będący składową systemu statystyki publicznej w Polsce.

3. Rola	systemu	rachunków	narodowych	w	statystyce	 

publicznej	w	Polsce

Statystyka społeczna stanowi jeden z głównych filarów infrastruktury informa-
cyjnej państwa, gospodarki i społeczeństwa. Obejmuje obszar badań związanych  
z wieloma dziedzinami, jak np. procesy ludnościowe, rynek pracy, warunki życia 
ludności (wraz z kulturą, edukacją i nauką, ochroną zdrowia, turystyką i rekreacją 
oraz wykorzystaniem czasu wolnego) i z ochroną środowiska. Ta część statystyki nie-
kiedy jest przeciwstawiana statystyce ekonomicznej, mimo, że obie dziedziny mają 
ze sobą wiele cech wspólnych (m.in. badanie dochodów ludności, oszczędności). 
Obszar statystyki społecznej nie jest jednoznacznie określony, co oznacza większą 
różnorodność w porównaniu ze statystyką ekonomiczną (Kordos i wsp. 2014, s. 15).

Nadrzędnym zadaniem statystyki publicznej jest dostarczanie, opracowanie oraz 
upowszechnianie i stosowanie podstawowych norm informacyjnych państwa i go-
spodarki. Statystyka publiczna tworzy narzędzia integracji i koordynacji systemów 
informacyjnych gospodarki, państwa i społeczeństwa. Głównym celem statystyki 
publicznej jest zapewnienie bezpieczeństwa informacyjnego wobec podstawowych 
jej użytkowników poprzez upowszechnienie jakościowo weryfikowalnej informacji 
jako dobra publicznego (Czerwiński 2010, s. 32).

Od lat 80. XX wieku trwają prace nad ujednoliceniem i budową jednego, spójnego 
systemu statystyki społecznej. Przewiduje się, że taki system mógłby być komple-
mentarną składową pasującą do obecnie istniejącego, konstruowanego od wielu lat 
w statystyce ekonomicznej, systemu rachunków narodowych. Dzięki temu mógłby 
powstać jeden zintegrowany system informacji o zachodzących zjawiskach społecz-
nych. Statystyczna integracja systemów pozwoliłaby na porównywanie danych mię-



Statystyka – zastosowania biznesowe i społeczne Rozdział 12     [ 243 ]

dzy krajami oraz analizę długoterminowych zmian w krajach członkowskich UE. 

Statystyka społeczna, tak jak polityka społeczna, tylko częściowo uwzględnia wza-
jemne powiązania między zjawiskami i procesami społecznymi, z uwagi na sekto-
rowy charakter. Nie oznacza to, że należy zaprzestać konstrukcji jednego zintegro-
wanego i spójnego systemu statystycznego. Proces budowy takiego systemu zwykle 
trwa co najmniej kilkadziesiąt lat i podlega ciągłej ewolucji. Finalnie dąży się bo-
wiem nie tylko do ugruntowania metod w obszarze teorii statystycznej, lecz zmierza 
się do wyznaczenia, zrozumiałych i możliwych do wykorzystania przez wielu róż-
nych użytkowników, informacji m.in. dla opinii publicznej, naukowców, polityków, 
mediów (Kordos i wsp. 2014, s. 15-17).

Statystyka społeczna opiera się na źródłach danych pochodzących z pełnych spisów  
i spisów reprezentacyjnych ludności i mieszkań, reprezentacyjnych badań gospodarstw 
domowych, sprawozdawczości statystycznej, systemów ewidencyjnych, rejestrów cy-
wilnych, rządowych i pozarządowych danych administracyjnych, specjalnych badań 
naukowych oraz międzynarodowych baz danych Eurostatu i ONZ (Kordos, s. 42-77).

System statystyki społecznej Unii Europejskiej nie został jednoznacznie skonstruowa-
ny, gdyż podlega ciągłemu rozwojowi. Mimo tego powstały różne programy, metody  
i narzędzia pozwalające opisywać, monitorować, ale także przewidywać i progno-
zować rozwój społeczny jednostek i/lub gospodarstw domowych oraz przewidywać 
możliwe konsekwencje zmian wprowadzonych do polityki społecznej. W ramach sta-
tystyki publicznej wyróżnia się bieżącą statystykę społeczną (statystykę sektorową), 
wskaźniki społeczne, badania grup ryzyka w społeczeństwie, modele mikrosymula-
cyjne, rachunki narodowe oraz rachunki społeczne (tablica 1.) (Kordos, s. 22-24).

System rachunków narodowych w obecnej formie poprzedza wielowiekowa i wielo-
etapowa praca kilkudziesięciu pokoleń od starożytności po czasy współczesne. Od 
pojęcia nadwyżki ekonomicznej, tablicy ekonomicznej Qesnaya – schematu reproduk-
cji prostej i jednocześnie pierwszego prototypu rachunków narodowych, do powsta-
nia tablic przepływów międzygałęziowych (input/output) Leontiefa powstało wiele 
koncepcji, które dopiero po II wojnie światowej opracowano w formie systemu ra-
chunków narodowych. Zasady konstrukcji i zestawiania rachunków narodowych zo-
stały opublikowane przez ONZ w 1947 roku, a następnie w 1953 roku już jako system 
rachunków narodowych (System of National Accounts – SNA), który w latach 1963  
i 1993 rozbudowano i zweryfikowano. W latach dziewięćdziesiątych XX wieku po-
dobne zalecenia stały się obligatoryjne dla wszystkich krajów członkowskich ówcze-
snej Unii Europejskiej i zostały opublikowane przez Eurostat w formie Europejskiego 
Systemu Rachunków Narodowych (European System of National Accounts – ESA).
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Szczególnie znaczącą rolę i ostateczne autorstwo koncepcji SNA przypisuje się Ry-
szardowi Stone, znanemu ekonomiście i nobliście. Dodatkowo istotny wkład do 
opracowania szczegółowych rozwiązań miał współpracownik Stone’a – Abraham 
Eidenoff (ONZ 1975 i Zienkowski 2001, s. 7-12).

System rachunków narodowych został przyjęty przez Komisję Statystyczną ONZ 
w 1968 roku w postaci pełnej i uporządkowanej struktury zawierającej informacje 
o sposobie obliczania przychodów, wydatków oraz dane finansowe pochodzące ze 
wszystkich sektorów gospodarski, które wspólnie tworzą gospodarkę narodową.

Oprócz tego, że system rachunków narodowych integruje strukturę przychodów  
i wydatków oraz dane finansowe z różnych sektorów gospodarki, identyfikuje prze-
pływy transakcji pomiędzy sektorami eliminując błędy podwójnego obliczania 
tych samych kategorii w kilku różnych miejscach w poszczególnych sektorach lub  

Statystyka  
sektorowa

Podstawa innych części systemu statystyki publicznej, zwłaszcza 
wskaźników społecznych oraz systemu rachunków narodowych  
i społecznych.

Wskaźniki  
społeczne

Szeroki zestaw wskaźników szczegółowych lub mniejszy zbiór 
wskaźników zagregowanych (syntetycznych). Powinny umożliwiać 
prawidłową ocenę rozwoju społecznego kraju lub regionu oraz za-
chodzące zmiany w czasie.

Badanie grup  
ryzyka  
w społeczeństwie

Docelowo pozwoliłoby określić rzeczywiste warunki życia ludności 
w określonej grupie np. bezdomnych czy przewlekle chorych, nar-
komanów, alkoholików etc. Zwykłe badania np. budżetów gospo-
darstw domowych dają pozytywny i nie w pełni prawidłowy obraz 
warunków życia społeczeństwa. Informacje o szczególnych grupach 
uzyskiwane są z badań specjalnych z uwagi np. na fakt trudności 
dotarcia do poszczególnych grup ryzyka.

Modele  
mikrosymula-
cyjne

Ważna, nowatorska i potrzebna metoda planowania oraz oceny po-
tencjalnych efektów decyzji politycznych, pozwalają monitorować 
skutki decyzji władz państwowych. Prognozy pozwalają np. oszaco-
wać w jakim stopniu poszczególne grupy społeczne odczują skut-
ki finansowe w przypadku wprowadzenia określonych zmian np.  
w systemie emerytalnym.

Rachunki spo-
łeczne

Stanowią istotny łącznik między składowymi statystyki społecznej. 
Mogą być spoiwem dla statystyki społecznej ze statystyką ekono-
miczną. Umożliwiłby poszukiwanie i określanie braku porównywal-
ności poszczególnych składowych systemu między krajami.
Ponadto znaczenie tego czynnika rośnie wraz ze zwiększaniem się 
nieformalnego sektora gospodarki tzw. „szarej strefy”, stanowiącego 
istotne źródło błędów w rachunkach narodowych np. w oszacowa-
niu dochodów indywidualnych na poziomie makro.

Rachunki naro-
dowe

Integralna część rachunków społecznych, opracowane przez ONZ  
i Eurostat.

TABELA 1. poDstawowe roDzaje informacji statystycznej w systemie statystyKi społecznej Ue

ŹRÓDŁO: opracowanie własne na poDstawie (KorDos, 2014, s. 22-24)
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w danym sektorze. W rezultacie uzyskane w rachunkach narodowych informacje są 
przedstawione w postaci zagregowanych wskaźników opisujących gospodarkę na-
rodową, wśród których najważniejszymi są: produkt krajowy brutto, konsumpcja 
prywatna, oszczędności i tworzenie kapitału (ONZ 1984, s. 12-13). 

System rachunków narodowych określa dwa rodzaje jednostek w zależności od po-
trzeb analitycznych. Dla opisu procesów produkcji i jej rozdysponowania wyznaczono 
tzw. lokalną jednostkę rodzaju działalności (w praktyce najczęściej jest to zakład), zaś 
dla opisu dochodów, wydatków i przepływów finansowych oraz bilansów przyjmuje 
się jako jednostkę tzw. jednostkę instytucjonalną (tj. przedsiębiorstwo, gospodarstwo 
domowe, jednostkę administracji publicznej, instytucję finansową itp.).

Jednostki instytucjonalne to podmioty mające uprawnienia do własności aktywów  
i wyrobów, zaciągania zobowiązań oraz angażowania się w działalność gospodarczą, 
a także dokonujące transakcji z innymi jednostkami we własnym imieniu. Takich 
atrybutów nie posiada zakład. Lokalne jednostki sklasyfikowano według rodzajów 
prowadzonej działalności (tj. według sektorów ekonomicznych) przy wykorzysta-
niu Polskiej Klasyfikacji Działalności – PKD. Jednostki instytucjonalne szereguje 
się zgodnie z klasyfikacją sektorów i podsektorów (SNA/ESA wyróżnia 5 sektorów) 
w oparciu o pełnioną podstawową funkcję w gospodarce narodowej (Zienkowski 
2001, s. 37). Wśród sektorów instytucjonalnych wyodrębnia się sektor: przedsię-
biorstw, instytucji finansowych i ubezpieczeniowych, instytucji rządowych i samo-
rządowych, gospodarstw domowych, instytucji niekomercyjnych świadczących 
usługi na rzecz gospodarstw domowych oraz sektor zagranica. Sektor gospodarstw 
domowych, jako jedyny spośród wyróżnionych sektorów, obejmuje wszystkie jed-
nostki należące do gospodarki narodowej.

4.	Satelitarny	rachunek	produkcji	gospodarstw	domowych	 

jako	element	statystyki	publicznej

Zasadniczym celem opracowania satelitarnego rachunku produkcji gospodarstw 
domowych jest określenie wielkości nierynkowej produkcji wytworzonej przez go-
spodarstwa domowe w Polsce, która tylko częściowo i w sposób ograniczony, po-
przez zagregowane dane, prezentowana jest w rachunkach narodowych. Szacunek 
produkcji domowej, w postaci rachunku produkcji domowej, zapewnia uporządko-
wana i zgodna z rachunkami bazowymi, sekwencja tablic wynikowych.

Dotychczas w Polsce nie zaprezentowano jednolitej koncepcji wyceny produkcji 
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domowej w ramach satelitarnego rachunku produkcji domowej. Propozycja utwo-
rzenia pełnej sekwencji rachunku produkcji domowej pozwoli zapełnić istniejącą 
lukę w statystyce publicznej. Satelitarne rachunki produkcji domowej umożliwiają 
pomiar i opis wartości dóbr i usług produkowanych przez gospodarstwa domowe 
na własne potrzeby.

Główna część produkcji gospodarstw domowych znajduje się poza obszarem skła-
dowych PKB. Rachunek satelitarny produkcji domowej jest koncepcyjnie i metodo-
logicznie zgodny ze zharmonizowanymi, według wskazówek Eurostatu, rachunkami 
narodowymi, co umożliwia wyodrębnienie rozszerzonych rachunków narodowych, 
zawierających dane z obydwu rachunków – satelitarnego produkcji domowej i ra-
chunków narodowych. Takie rozszerzone rachunki narodowe prezentują nieco inny 
obraz rozwoju gospodarczego niż podstawowe rachunki narodowe, ze względu na 
możliwość dokładniejszego opisu wielopłaszczyznowych i długoterminowych ana-
liz dotyczących rozwoju gospodarczego lub służących do porównań gospodarek na-
rodowych państw członkowskich UE (Varjonen i Alto 2006, s. 10).

Rachunki satelitarne z różnych dziedzin, w szczególności rachunek produkcji do-
mowej, są dziedziną statystyki publicznej, której rola stale wzrasta. Powiększa się 
wiedza, a tym samym wzrasta zapotrzebowanie wielu różnych użytkowników na 
wyniki opracowań z zakresu rachunków satelitarnych.

Określenie rozmiarów produkcji domowej przy wykorzystaniu pełnej sekwencji 
satelitarnego rachunku gospodarstw domowych należy rozpatrywać w szerszym 
kontekście niż prezentują to rachunki narodowe, a więc wykraczającym nawet poza 
zręby struktury statystyki publicznej. Powszechnie znane podstawowe mierniki do-
chodu nie są już w pełni wystarczające do opisu dynamicznych zmian zachodzących 
w ramach gospodarstw domowych, a zwłaszcza różnorodnych i wielopłaszczyzno-
wych procesów w ekonomii. Poszukuje się nowych rozwiązań i nowych wskaźników 
określających poziom i jakość życia ludności, które obejmą nie tylko znane mierniki 
obrazujące rynkowe zależności, ale dostarczą cennych informacji dotyczących roz-
miarów produkcji i działalności pozarynkowych. Wielu ekonomistów na różnych 
płaszczyznach próbuje znaleźć lepsze sposoby pomiarów. O konieczności estymacji 
i poszukiwania nowych sposobów pomiaru wskazywali autorzy Raportu Komisji 
ds. Pomiaru Wydajności Ekonomicznej i postępu społecznego z 2009 roku (Stiglitz 
i wsp. 2013). Stiglitz, Sen, Fitoussi zgodnie przyznają, że mimo wielu zastrzeżeń  
i wieloletniej krytyki PKB, nie można zrezygnować z jego wyznaczania, ponieważ 
zawiera znacznie więcej informacji o sytuacji ekonomicznej kraju niż jakiekolwiek 
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inne mierniki. Istnieje natomiast konieczność opracowania statystycznego sytemu 
informacji zawierającego grupę różnych wskaźników, które szerzej niż dotychczas 
prezentowane jest to w rachunkach narodowych, określałyby sytuację gospodarczą 
sektora gospodarstw domowych.

Podczas konstruowania nowych mierników do opisu gospodarki należy uwzględ-
nić przede wszystkim ocenę jakości przewidywanych wyników. W ostatnich latach 
dostrzega się problem jakości w statystyce, tj. w zakresie zarządzania statystyką, 
jakości kadr statystycznych, elementów związanych z projektowaniem i realizacją 
badania. Formułuje się globalne programy zarządzania jakością (Total Quality Ma-
nagement – TQM), które próbuje się sukcesywnie wdrażać w krajach rozwiniętych 
(Kordos 2014, s. 37). 

Dodatkowo, należy uwzględnić ocenę trwałego i zrównoważonego rozwoju. Stiglitz, 
Sen i Fitoussi podają kilka zaleceń, które należy rozważyć w konstrukcji metodologii 
nowego systemu statystycznego. Najważniejszymi wytycznymi są założenia o tym, 
że system powinien zapewniać dynamiczny pomiar zmian zachodzących w czasie 
oraz uwzględniać zróżnicowania poziomu zamożności społeczeństwa. Nadrzęd-
nym przedmiotem weryfikacji i określenia materialnych warunków życia powinien 
być poziom dochodów i konsumpcji. Określając mierniki gospodarstwa domowego 
należy koncentrować się na pomiarze spożycia i dochodów z uwzględnieniem pła-
conych podatków, otrzymywanych subwencji i środków uzyskiwanych w ramach 
świadczeń społecznych. Ponadto konieczne jest badanie poziomu nagromadzonych 
przez gospodarstwa domowe zasobów. Podczas określania jakości i warunków życia 
ludności niezbędna jest ocena nie tylko materialnych dóbr i usług zakupionych na 
rynku, lecz przede wszystkim szacunek wartości towarów i usług wytworzonych  
w ramach gospodarstwa domowego na własny użytek. Do systemu należy także włą-
czyć również ocenę stanu zdrowia, wykształcenia, aktywności osobistej (zawodowej 
i innej), politycznej, społecznej, warunków środowiska, stanu bezpieczeństwa oraz 
ocenę stanu fizycznego (Szukiełojć-Bieńkuńska i Walczak 2011, s. 15-17).

Również w obszarze ekonomii gender (gender economy) dostrzega się konieczność 
analizy pozamaterialnych wartości produkcji domowej, a w szczególności nieod-
płatnych czynności opiekuńczych. Ekonomia gender dostrzega potrzebę wyceny  
i określenia kompletnego zakresu produkcji otrzymanej w wyniku pracy i nakładów 
członków gospodarstw domowych. Ponadto ekonomia ta dąży do wyodrębnienia 
wszystkich czynności produkcyjnych wykonywanych przez członków we własnym 
gospodarstwie domowym oraz określenia ich partycypacji w pracach domowych. 
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Istotą jest wyznaczenie wielkości produkcji pozarynkowej, którą w głównej mie-
rze dostarczają kobiety a użytkownikami są wszyscy członkowie gospodarstwa do-
mowego. Niektóre postulaty i hipotezy ekonomii gender znajdują potwierdzenie 
w wynikach uzyskanych z badania wykorzystania czasu, w tym z ogólnopolskiego 
badania budżetu czasu ludności 2003/2004. W raporcie prezentującym wyniki tej 
analizy stwierdzono, że w Polsce (podobnie jak w pozostałych krajach UE) kobiety 
wykonują dwie trzecie wszystkich prac domowych w gospodarstwie domowym. To 
oznacza, że w przypadku, gdy kobiety są zatrudnione na etacie, drugi etat w postaci 
wykonywania nieodpłatnych prac domowych, realizują w domu. Tym samym zaj-
mują miej absorbujące i słabiej opłacane stanowiska pracy, które nie wymagają od 
nich spędzania wielu godzin nadliczbowych (UNECE, 2010). W demografii model 
rodziny, w którym zarówno mężczyzna jak i kobieta pracują na pełnym etacie oraz 
kobieta wypełnia większość prac domowych określa się mianem modelu rodziny  
z dwoma żywicielami z podwójnym obciążeniem kobiet (dual earner model – do-
uble burden of females ) (Kotowska 2009, s. 46).

5. Satelitarny	rachunek	produkcji	domowej	według	koncepcji	 

metodologii	opartych	na	metodzie	wyniku	lub	metodzie	nakładu

Wycenę produkcji gospodarstw domowych można wykonać zgodnie z jednym  
z dwóch sposobów – według metody nakładu (input method) lub metody wyniku 
(output method). Określenie tego podejścia jest pierwszym i zasadniczym proble-
mem napotykanym przy próbach wartościowego ujęcia produkcji domowej na po-
trzeby rachunków satelitarnych (Holloway i wsp. 2002, s. 3).

Metoda nakładów, jest lepiej rozpoznana w literaturze, i dotychczas częściej stoso-
wana, ponieważ wykorzystuje nakład czasu poświęconego przez członków gospo-
darstwa na prace domowe. Ponadto metoda ta jest rekomendowana do zastosowa-
nia w kalkulacji nierynkowej produkcji domowej, z uwagi na dostępność danych 
oraz ich wiarygodność. Dane o rozkładzie czasu gromadzone są w badaniu budżetu 
czasu ludności, które jest zharmonizowane zgodnie z wytycznymi Eurostatu, przez 
co także zapewnia porównywalność między państwami.

W celu określenia monetarnej wartości pracy wykonywanej przez członków w gospo-
darstwach domowych, w metodzie nakładów, należy przyjąć założenie o zastosowaniu 
jednej z trzech stawek wynagrodzeń – uniwersalnej, stawek rynkowych lub kosztów 
alternatywnych. Metoda uniwersalna oznacza, że wszystkie prace domowe wyceniane 
są według jednolitej dla wszystkich czynności domowych, przeciętnej stawki płacy 
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np. najemnej pomocy domowej. Metoda stawek rynkowych wykorzystuje do wyceny 
pracy domowej zróżnicowane stawki płac za wykonanie analogicznych usług na ryn-
ku, dzięki temu unika się przeszacowania produkcyjności w gospodarstwach domo-
wych. W metodzie kosztów alternatywnych przyjmuje się, że stawka wynagrodzeń do 
wyceny zadań domowych uzależniona jest od tego, kto wykonuje daną pracę. W ten 
sposób sprzątanie mieszkania przez lekarza będzie droższe od sprzątania wykonanego 
przez pracownika fizycznego, co w rzeczywistości może oznaczać znaczne zawyżanie 
rzeczywistej wartości pracy domowej (Poissonnier i Roy 2013, s. 13-14).

Finlandia i Francja, do wyceny poszczególnych działań realizowanych nieodpłatnie 
w gospodarstwie domowym, wykorzystała stawki wynagrodzeń brutto, zaś Niemcy 
przeciętną wartość wynagrodzenia netto. W przypadku Polski przyjęto analogiczne 
założenia jak w Finlandii będącej pionierem wyceny produkcji gospodarstw domo-
wych w Europie.

Wycena wartości produkcji domowej opartej na wyniku nie wykorzystuje, jak 
w przypadku metody nakładów, kategorii czasu przeznaczanego na prace domo-
we. Głównym elementem tej wyceny jest oszacowanie pełnej produkcji domowej 
wraz z nakładami kapitału i konsumpcją pośrednią. Metodę wyniku zgodną z kon-
cepcją bazowych rachunków narodowych, zastosowano dotychczas w Wielkiej 
Brytanii. Podstawą sporządzonej wyceny była wartość wyprodukowanych dóbr  
i usług. Przyjmując tę metodologię, wynik brutto jest iloczynem wyniku produkcji 
domowej wyrażonej ilościowo oraz cen odpowiednich ekwiwalentów dostępnych 
na rynku. Rynkowa wartość brutto, tak wyrażonej produkcji domowej, jest równa 
wartości brutto pomniejszonej o nakłady pośrednie (konsumpcję pośrednią, kon-
sumpcję kapitału, pozostałe podatki poniesione na produkcję) oraz powiększonej 
o dotacje do produkcji.

Konsumpcja pośrednia obejmuje wszystkie produkty i usługi zużywane lub prze-
kształcane w inne podczas procesu produkcji, są to m.in. produkty spożywcze naby-
wane na rynku, podlegające dalszej obróbce np. termicznej (mięso), materiały do pro-
dukcji lub reperacji odzieży, środki czystości (do prania, mycia naczyń, sprzątania).

Nakłady kapitału stanowią wartość środków trwałych takich jak mieszkanie, dom, 
pozostałe budynki, maszyny i sprzęt gospodarstwa domowego. Nakłady kapitału 
w produkcji domowej, podobnie jak w przedsiębiorstwie, są istotnym czynnikiem 
produktywności pracy domowej. Produktywność wzrasta, im nakłady kapitału są 
wyższe np. sprzęty gospodarstwa domowego takie jak pralka, zmywarka, kuchenka 
mikrofalowa, znacznie redukują czas poświęcany na prace domowe, przy czym wy-
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nik produkcji pozostaje niezmieniony, a niekiedy wzrasta (Eurostat 2003, s. 33-36).

Podatki ujęte w rachunku produkcji domowej nie są tożsame z opodatkowaniem 
wyniku, ponieważ nie jest on sprzedawany na rynku. Kategorię tę określa się jako 
„pozostałe podatki na produkcję”. Uwzględnia ona tylko część podatków z tytułu 
własności mieszkania, gruntów, innej nieruchomości czy podatków związanych  
z posiadaniem samochodu, maszyn, pozostałych sprzętów (Eurostat 2003, s. 37).

Subwencje (dotacje), analogicznie do podatków, nie są związane bezpośrednio z 
wielkością wyniku. Subwencje na produkcję wyrażone są jako wartość świadczeń 
społecznych, które mogłyby być wypłacane rodzinom za prace opiekuńcze nad 
dziećmi bądź osobami starszymi lub niepełnosprawnymi, zamiast oddawania tych 
osób do wyspecjalizowanych w tej opiece, instytucji społecznych. Takie rozwiązanie 
można zastosować wówczas, gdy gospodarstwo domowe traktowane jest jako pro-
ducent (Eurostat 2003).

6. Warunki	i	poziom	życia	ludności

W opisach poziomu życia i stopy życiowej ludności, niejednokrotnie występuje 
brak zróżnicowania pojęć, generalizacja i proste ujednolicenie terminów. W opisie 
warunków życia ludności istotny jest nie tylko bezwzględny poziom konsumpcji, 
lecz również stopień, w jakim ta konsumpcja zapewnia realizację potrzeb członków 
gospodarstwa domowego. Zarówno potrzeb, jak i konsumpcji nie można mierzyć 
wprost, zatem konieczne jest wyznaczenie pośredniego sposobu estymacji, który za 
pomocą różnych szacunków i porównań wyznacza rozmiary konsumpcji.

Poziom życia określa stopień zaspokojenia potrzeb ludzkich wynikający z kon-
sumpcji dóbr materialnych i usług oraz wykorzystania środowiska naturalnego  
i społecznego. To relacja między potrzebami a faktycznymi rozmiarami konsumpcji.

Od drugiej połowy XX wieku coraz częściej przedmiotem badań specjalistów z róż-
nych dziedzin, jest jakość życia. Zakres tego pojęcia jest szerszy niż jego powszechna 
definicja. Jakość życia rozumiana jest jako dobrobyt, konsumpcja, ale również nie-
kwantyfikowane stany osobistej satysfakcji i zadowolenia oraz szczęścia, wywołane 
za sprawą konsumpcji, korzystania ze środowiska przyrodniczego, dobrego stanu 
zdrowia, pozycji społecznej itp. (Bywalec i Rudnicki 2002, s. 39-44).

Ważną rolę w inicjowaniu i koordynowaniu działań z zakresu statystycznego po-
miaru dobrobytu i postępu społecznego odgrywa od wielu lat Organizacja Współ-
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pracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). Od 2008 r. działania te prowadzone są  
w ramach Światowego Projektu ds. Pomiaru Rozwoju Społecznego (Global Project 
on Measuring the Progress of Societies), który koncentruje się na stymulacji krajo-
wych i międzynarodowych dyskusji w obszarze postępu społecznego i jego pomia-
ru. W związku z tym, że postęp społeczny jest kategorią złożoną, uwzględnia ona 
wartości materialne i niematerialne dobrobytu. Z pojęciem postępu społecznego 
wiążą się inne pokrewne terminy tj. dobrobyt (well-being), jakość życia (quality of 
life), zadowolenie z życia (life satisfaction) oraz zrównoważony rozwój (sustainable 
development). Dlatego właśnie postęp społeczny powinien być rozpatrywany w uję-
ciu dynamicznym z uwzględnieniem miar obiektywnych i subiektywnych.

Ponadto OECD opracowało interaktywne narzędzie służące do wyznaczenia wskaź-
nika Lepszej Jakości Życia (Your Better Life Index), którego bazę stanowią wskaźniki 
dobrobytu zawarte w Kompendium wskaźników dobrobytu OECD (OECD 2011). Za 
pomocą tego narzędzia każdy użytkownik może wyznaczyć zagregowany wskaźnik 
Better Life Index (OECD, dostęp: 20.02.2014) dla swojego kraju oraz porównać go 
na arenie międzynarodowej (Szukiełojć-Bieńkuńska i Walczak 2011, s. 19-21).

Także w Europie prowadzone są intensywne prace z zakresu pomiaru jakości życia, 
postępu społecznego oraz określenia warunków życia ludności. Potrzeba spójne-
go systemu monitorującego przemiany społeczno-gospodarcze wymusiła zmiany  
w ramach Europejskiego Systemu Statystycznego (ESS). W 2010 r. wysiłkiem Euro-
statu i Urzędu Statystycznego w Bułgarii przeprowadzono 96. Konferencję Dyrekto-
rów Generalnych (Prezesów) Krajowych Urzędów Statystycznych (DGINS) w Sofii, 
którego następstwem były opracowane konkluzje zawarte w Memorandum sofij-
skim. Główne postanowienia dotyczyły zrównoważonego rozwoju i dobrobytu jako 
głównych celów UE, znaczenia i wzrastającego zapotrzebowania na lepsze mierniki 
poziomu i jakości życia (GDP and beyond: Measuring progress in a changing world, 
Stiglitz-Sen-Fitoussi Report), nowej strategii Europa 2020 określającej konieczność 
mierzenia celów rozwoju społeczno-gospodarczego (Komisja Europejska wyróżniła 
wskaźniki monitorujące realizację tych celów). Ponadto w Memorandum podkre-
ślono potrzebę oceny jakości danych statystycznych, a następnie konieczność opra-
cowania takich wskaźników, które będą uwzględniały zróżnicowanie społeczne (np. 
między poszczególnymi państwami). Potwierdzono, że zawarte w Raporcie Stiglitza 
założenia i wskazówki wraz z innymi materiałami opracowanymi przez organizacje 
międzynarodowe oraz wypracowane przez państwa posłużą za podstawę do dal-
szych prac prowadzonych przez Grupę Inicjatywną. Ponadto za niezbędne uznano 
prowadzenie działań zmierzających do pełniejszego wykorzystania danych z badań 
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gospodarstw domowych do potrzeb rachunków narodowych. Szczególnie wyróż-
niono konieczność rozszerzenia zakresu informacji z obszaru wzrostu i rozkładu 
dochodów gospodarstw domowych w Europie (pochodzących z rachunków na-
rodowych). Zauważono potrzebę poprawy jakości wyników w obecnie prowadzo-
nych, zharmonizowanych i zgodnych z zaleceniami Eurostatu, badaniami budżetów 
gospodarstw domowych oraz badaniami budżetów czasu ludności.

Podsumowanie

Od kilkunastu lat dostrzega się konieczność przeprowadzania stosownych analiz  
w celu określenia warunków i poziomu życia z uwzględnieniem wielkości material-
nych i niematerialnych, wyznaczenia obiektywnych wskaźników i subiektywnych 
ocen. Instytucje europejskie nie zalecają bowiem obliczania jednego, ogólnego i syn-
tetycznego miernika jakości życia. Pomocny temu może być satelitarny rachunek 
produkcji domowej zawierający pełną sekwencję szacunków przybliżających wielkość 
produkcji i konsumpcji wytworzonej przez członków gospodarstwa domowego.

Wdrożenie i regularne prowadzenie satelitarnego rachunku produkcji domowej sta-
nowiłoby uzupełnienie o dane nierynkowe, dotychczas gromadzonych i analizowa-
nych w rachunkach narodowych informacji o rynkowej wielkości produkcji sektora 
gospodarstw. Rachunek produkcji domowej określa bowiem rozmiary, rodzaj i wy-
raża wartościowy udział dóbr i usług wytworzonych przez członków gospodarstwa 
domowego na własny użytek. Jest dodatkowym i przydatnym narzędziem, zgodnym 
z założeniami metodologicznymi rachunków narodowych, pozwalającym na bieżą-
ce monitorowanie zmian zachodzących w rozwoju gospodarczym regionów i kraju.

W długim terminie dostrzeżenie relacji między wartością produkcji domowej wy-
tworzonej na własny użytek gospodarstw względem produkcji globalnej uzyskanej 
na rynku, wpłynie korzystnie na rozpoznanie przyczyn i charakteru zmian za-
chodzących w zamożności społeczeństwa. Ponadto rachunek produkcji domowej 
umożliwi obserwowanie wpływu innowacji i nowych zjawisk zachodzących na ryn-
ku na wielkość nierynkowej produkcji gospodarstw domowych. Na tej podstawie 
możliwe jest obserwowanie zmian w obszarze produktów lub usług przenoszonych 
z gospodarstwa domowego na rynek i odwrotnie. Dostarczone informacje mogą 
okazać się użyteczne nie tylko dla badań rynkowych czy marketingowych, ale też 
będą stanowić istotny element umożliwiający zastosowanie odpowiednich rozwią-
zań w zakresie m.in. polityki społecznej, rodzinnej, zdrowotnej.
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Magdalena	Okupniak

Estymacja bezpośrednia  
i pośrednia w badaniu polskich 
przedsiębiorstw

Wstęp

Jednym z głównych elementów ograniczających prowadzenie szacunków z zakresu 
statystyki gospodarczej na niskim poziomie agregacji jest brak dostępu do indy-
widualnych danych dotyczących podmiotów gospodarczych. Dzięki uprzejmości 
Banku Światowego udało się pozyskać dane jednostkowe zgromadzone w wyniku 
badania Poland Enterprise Survey 2009. Uwzględniając dostępne zmienne ilościowe 
badania oraz informacje dostępne w ramach statystyki publicznej, postanowiono 
oszacować przeciętne miesięczne koszty pracy na jednego zatrudnionego w sek-
torze prywatnym, które są jednym z podstawowych czynników wpływających na 
kondycję finansową firmy. Według opracowania Andrzeja Żołnierskiego (Żołnier-
ski 2009) przedsiębiorcy bardzo często wśród czynników negatywnie wpływających 
na sytuację ekonomiczną firmy i jej rozwój, obok konkurencji ze strony szarej strefy, 
czy prawa podatkowego, wymieniają również zbyt wysokie koszty pracy. Często są 
one jednym z elementów, których zaniżenie pozwala na pozyskanie dodatkowych 
środków. Ponadto koszty pracy czasem przyczyniają się do nierejestrowania pra-
cowników, co obecnie stanowi duży problem. 

Informacje o kosztach pracy na poziomie województw bądź na poziomie rodzaju 
działalności dostępne są w publikacji GUS pt. Koszty pracy w gospodarce narodo-
wej 2008 r. Brak jednak danych o kosztach prezentowanych na niższym poziomie 
agregacji uwzględniających zarówno przekrój terytorialny jak i rodzaj prowadzonej 
działalności gospodarczej dla sektora prywatnego. Stąd podjęto próbę dokonania 
szacunku kosztów pracy w przekroju rodzajów działalności oraz regionów Polski.

Artykuł ma charakter metodologiczno-poznawczy. Jego głównym celem jest es-
tymacja przeciętnych kosztów pracy na jednego zatrudnionego w roku 2007 dla 
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podmiotów gospodarczych w regionach Polski w podziale na rodzaj prowadzo-
nej działalności rozpatrywanej według klasyfikacji ISIC Rev.3.1. Określone w ten 
sposób obszary badawcze stanowiły domeny w przeprowadzonym badaniu. Warto 
zaznaczyć, że badane jednostki reprezentowały tylko wybrane sekcje i działy klasy-
fikacji ISIC Rev.3.1. (równoznacznych z wybranymi spośród PKD 2007). Wyboru 
rodzajów działalności do badania dokonano tak, by uzyskane informacje były po-
równywalne z wynikami otrzymanymi dla innych państw (nie tylko europejskich). 

Kolejnym celem artykułu jest próba oceny efektywności estymacji na podstawie 
wybranych estymatorów statystyki małych obszarów. Do oceny efektywności es-
tymatorów wykorzystano szacowaną wartość średniokwadratowego błędu estyma-
tora. Dobór estymatorów został zdeterminowany przez własności dostępnej bazy 
danych jednostkowych pochodzących z badania Poland Enterprise Survey 2009. 
Zawarte w bazie informacje pozwalają na dokonanie szacunków na poziomie re-
gionów Polski. Punkt odniesienia w badaniu stanowiła estymacja bezpośrednia. Jej 
zastosowanie jest jednak ograniczone ze względu na to, że mała liczebność próby 
w małym obszarze pociąga za sobą dużą wartość wariancji szacunku. Natomiast 
brak obserwacji pochodzących z danej domeny eliminuje możliwość zastosowania 
wspomnianej metody. Oznacza to, że w niektórych przypadkach uzyskanie szacun-
ków dla wybranej domeny nie jest możliwe. 

1. Charakterystyka	danych

Szacunków dokonano na podstawie informacji zgromadzonych w ramach badania 
Poland Enterprise Survey 20091 prowadzonego przez grupę badaczy afiliowanych przy 
Banku Światowym (World Bank Group) oraz grupę pracowników Banku Europejskiego 
działających w ramach projektu Odbudowy i Rozwoju (European Bank for Reconstruc-
tion and Development) przy współpracy z polską firmą badawczą TNS OBOP. W bada-
niu wykorzystano informacje o kosztach pracy poniesionych przez firmę w poprzednim 
roku fiskalnym, tzn. w roku 2007. Dane były gromadzone od sierpnia 2008 roku do 
marca 2009 roku. Populację generalną dla badania stanowiły informacje pochodzące  
z bazy Polskie Firmy, która liczyła 81247 jednostek oraz Business Environment and En-
terprise Performance Survey (BEEPS IV), która zawierała informacje o 333 firmach bio-
rących udział w poprzedniej edycji badania pochodzącej z 2005 roku.

Jednostki wchodzące w skład baz stanowiących źródło wyjściowe były losowane 

1 Enterprise Surveys (http://www.enterprisesurveys.org ), The World Bank.



Statystyka – zastosowania biznesowe i społeczne Rozdział 13      [ 259 ]

według schematu warstwowego. Wyróżniono trzy warstwy: rodzaj działalności, 
wielkość przedsiębiorstwa oraz region. Wielkość przedsiębiorstwa rozpatrywano  
w trzech kategoriach wyróżnionych na podstawie liczby pracujących:

•	 5-19 – małe,
•	 20-99 – średnie,
•	 100+ – duże.

W ramach regionów rozpatrywano sześć obszarów geograficznych utożsamianych  
z klasyfikacją przyjętą przez GUS – regiony:

•	 centralny,
•	 południowy,
•	 wschodni,
•	 północno-zachodni,
•	 południowo-zachodni,
•	 północny.

Wykaz rodzajów działalności uwzględniający odpowiednie działy definiowane  
w Polskiej Klasyfikacji Działalności obowiązującej od roku 2009 (PKD 2007) przed-
stawia tabela 1.

W badaniu Poland Enterprise Survey 2009 w pierwszej kolejności zweryfikowano do-
stępność i kontakt z firmą. Biorąc pod uwagę te informacje obliczano wagi uwzględnia-
jące warstwy, które w sumie dają szacunkową liczbę przedsiębiorstw wśród uwzględ-
nionych w badaniu sektorów działalności, tj. 66 632 jednostki. Wykorzystano trzy 
kwestionariusze: podstawowy (Core Module), dla firm zajmujących się przemysłem 
(Manufacturing Module) oraz dla firm zajmujących się usługami (Services Module).  
W zależności od rodzaju działalności przedstawiciel firmy udzielał odpowiedzi we-
dług odpowiedniego formularza. Wykaz sektorów reprezentowanych w próbie przed-
stawia tabela 2. Każdej z trzech grup odpowiadał inny kwestionariusz. 

Zgromadzone w ten sposób informacje dostarczają wiedzy o firmach sektora pry-
watnego na takie tematy jak: lokalizacja firmy na poziomie regionu kraju, liczba 
pracujących na pełen etat na początku prowadzonej działalności, liczba pracujących 
na pełen etat w końcu roku fiskalnego 2007, główny rodzaj działalności, wydatki na 
bezpieczeństwo, problemy z dostawą prądu, wielkość sprzedaży w roku fiskalnym 
2007, kompetencje właściciela firmy, rok rozpoczęcia działalności i wiele innych. 
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ŹRÓDŁO: opracowanie własne na poDstawie isic reV. 3.12 oraz pKD20073

ŹRÓDŁO: polanD enterprise sUrVeys Data set4

2 International Standard Industrial Classification of All Economic Activities, Rev.3.1, United Nations Statis-
tics Division, http://unstats.un.org (data dostępu: 2014.10.01).

3 Polska Klasyfikacja Działalności 2007, Główny Urząd Statystyczny, http://stat.gov.pl (data dostępu: 2014.10.01).

4 Dokument dostępny na stronie internetowej Banku Światowego, http://microdata.worldbank.org/
index.php/catalog/302 (data dostępu: 2014.10.01).

TABELA 2. seKtory Działalności gospoDarczej firmy w baDaniU bUsiness sUrVey 2009
Sektor działalności Dział ISIC Rev.3.1

Przemysł 15-37
Usługi 52
Inne 45, 50, 51, 55, 60-64, 72

TABELA 1. roDzaj Działalności weDłUg KlasyfiKacji isic reV. 3.1 oraz pKD 2007
Opis ISIC Rev.3.1 (działy) PKD 2007 (działy)

Produkcja artykułów spożywczych i napojów 15 C10+C11
Produkcja wyrobów tekstylnych 17 C13
Produkcja odzieży, skór i wyrobów ze skór wy-
prawionych 18 C14+C15

Produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych 24 C20
Produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych 25 C22
Produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych 
surowców niemetalicznych 26 C23

Produkcja metali 27 C24
Produkcja metalowych wyrobów gotowych 28 C25
Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej 
niesklasyfikowana 29 C28

Produkcja urządzeń elektrycznych 31 C27
Leśnictwo i pozyskiwanie drewna 2 A2
Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu deta-
licznego pojazdami samochodowymi, naprawa 
i konserwacja komputerów i artykułów użytku 
osobistego i domowego

52 G47+S95

Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojaz-
dami samochodowymi 51 G46

Działalność firm centralnych; doradztwo zwią-
zane z zarządzaniem, pozostała działalność 
profesjonalna, naukowa i techniczna

72 M74+M70

Działalność związana z zakwaterowaniem  
i usługami gastronomicznymi 55 I

Handel hurtowy i detaliczny pojazdami samocho-
dowymi; naprawa pojazdów samochodowych 50 G45

Budownictwo 45 F
Transport lądowy oraz transport rurociągowy 60 H49
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Ponieważ przeciętny czas wywiadu wynosił 57 minut, przeprowadzenie badania 
wiązało się z wieloma problemami, co z pewnością jest jednym z powodów małej 
liczby w pełni wypełnionych kwestionariuszy, która wynosi 455 sztuk.

2. Opis	zastosowanych	metod

Statystyka małych obszarów to dział statystyki, który w swoim zakresie obejmuje 
metody estymacji na podstawie podpopulacji wyróżnionych z populacji, nazywa-
nych małymi obszarami. To pojęcie pojawiło się w latach siedemdziesiątych XX 
wieku. Mały obszar rozumiany jest jako podzbiór populacji, którego liczebność  
w próbie jest bardzo mała. Może on być wyodrębniony według:

•	 podziału geograficznego lub administracyjnego, np. powiat, gmina,
•	 wspólnej cechy fizycznej, np. rodzaj działalności, liczba pracujących.

W zależności od sposobu wyróżnienia mały obszar może być nazywany domeną 
lub dziedziną. Badania nad metodami statystyki małych obszarów koncentrują się 
głównie wokół konstrukcji estymatorów parametrów rozkładów badanych cech ta-
kich jak na przykład wartość globalna czy średnia. 

Zastosowana w badaniu estymacja bezpośrednia należy do grupy metod, które wy-
korzystują tylko informacje pochodzące z badanej domeny. Mogą „pożyczać moc”  
z dodatkowych źródeł danych, tak jak estymatory pośrednie, które charakteryzują 
się znacznie niższą wartością wariancji. Ponadto estymatory bezpośrednie są nieob-
ciążone oraz charakteryzuje je wysoka wartość wariacji.

Domenę badania stanowiły przedsiębiorstwa pogrupowane według regionu pocho-
dzenia (6 regionów) w podziale na rodzaj prowadzonej działalności (18 działów). 
Wyróżniono 108 domen.

Poniżej przedstawiono formalny zapis wykorzystanych w badaniu estymatorów 
bezpośrednich oraz estymatory ich wariancji (Dehnel 2003, Rao 2003, Żądło 2008).

• Estymator ekspansyjny wartości średniej (Horwitza-Thompsona):

gdzie yioznacza zmienną badaną, N liczebność populacji, n liczebność próby, Nd 
liczebność domeny w populacji, sd zbiór elementów próby należących do domeny d. 
Szacowany błąd średniokwadratowy estymatora Horwitza-Thompsona jest postaci:
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gdzie           oraz 

• Estymator zwykły wartości średniej redukuje się do estymatora równego śred-
niej wartości w domenie:

Szacowany błąd średniokwadratowy estymatora zwykłego można obliczyć we-
dług następującego wzoru:

• Syntetyczny estymator regresyjny wymaga spełnienia pewnych założeń, któ-
re gwarantują mniejszą wartość wariancji szacunku. Warunkiem wykorzysta-
nia tego estymatora jest spełnienie równości, że średnia wartość badanej cechy  
w populacji jest równa jej średniej wartości w domenie oraz odpowiedniej rów-
ności dla zmiennej dodatkowej. Postać estymatora wartości przeciętnej zmien-
nej dla losowania bez wracania jest następująca:

         gdzie              , a ocena wariancji estyma

tora może być wyznaczona według poniższej formuły:

gdzie sv*  jest skorygowaną wariancją zmiennej w próbie, rxy jest wartością 
współczynnika korelacji liniowej Pearsona między zmiennymi x i y w próbie.

• Syntetyczny estymator ilorazowy znajduje zastosowanie w przypadku, gdy speł-
nione jest założenie, że stosunek wartości globalnej zmiennej badanej w popu-
lacji do wartości globalnej zmiennej dodatkowej() w populacji jest równy sto-
sunkowi wartości globalnej zmiennej badanej w małym obszarze do wartości 
globalnej zmiennej dodatkowej w małym obszarze. Przy spełnionym założeniu 
obciążenie estymatora redukuje się. Dla losowania prostego bez zwracania po-
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stać syntetycznego estymatora ilorazowego dla wartości średniej jest następująca:

gdzie       oznacza wartość globalną cechy dodatkowej w próbie,  
a ỹs wartość globalną dla badanej cechy w domenie. Ocena wariancji estymatora 
szacowana jest według następującego wzoru:

gdzie 
s

s

x
y

b ~
~

=  jest ilorazem wartości globalnych cechy badanej i dodatkowej  
w próbie.

2. Założenia	i	wyniki	badania

Przypomnijmy, że zmienną badaną są przeciętne miesięczne koszty pracy na jednego 
zatrudnionego w roku 2007. Domeną, dla której szacujemy wartości parametru są 
podmioty gospodarcze sektora prywatnego z odpowiedniego regionu prowadzące 
działalność gospodarczą w ramach odpowiedniego działu klasyfikacji ISIC Rev.3.1. 
Wyboru zmiennej dodatkowej dokonano na podstawie wartości współczynników 
korelacji liniowej Pearsona obliczonych między zmienną badaną a wszystkimi do-
stępnymi cechami ilościowymi. Tabela 3 przedstawia wartości współczynnika kore-
lacji liniowej Pearsona dla analizowanych cech.

Ponieważ największym skorelowaniem z kosztami zawartymi w bazie danych cha-
rakteryzowała się liczba zatrudnionych w końcu roku 2007 wykorzystano ją jako 
zmienną dodatkową.

Poniższe tabele (od 4 do 7) przedstawiają uzyskane szacunki przeciętnych miesięcz-
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Cecha dodatkowa
Liczba zatrudnionych w końcu roku 2007 0,416**

Liczba zatrudnionych na pełen etat na początku działalności 0,241**

Roczna sprzedaż w roku 2007 0,183**

Rodzaj działalności 0,123**

Rok rozpoczęcia działalności 0,054
Rok formalnej rejestracji firmy 0,049
Region 0,024
Staż pracy właściciela firmy -0,074

ŹRÓDŁO: opracowanie własne na poDstawie polanD enterprise sUrVey 2009
** Korelacja jest istotna na poziomie 0,01 (dwustronnie)

TABELA 3. współczynniKi Korelacji liniowej pearsona pomięDzy całKowitymi Kosztami pracy  
w roKU 2007 a cechą DoDatKową
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nych kosztów pracy (w złotych) w sektorze prywatnym przypadających na jednego 
zatrudnionego w 2007 roku w regionach Polski w podziale na rodzaje działalności 
wyróżnione według klasyfikacji ISIC Rev.3.1. Pierwsza kolumna zawiera oznacze-
nia dotyczące rodzaju prowadzonej działalności, które szczegółowo wyjaśniono  
w tabeli 1. Zerowe liczebności w domenach oznaczono myślnikiem. Dla nich nie było 
możliwe oszacowanie wartości dla badanej cechy. Ponadto w przypadku estymatora 
zwykłego (por. tabela 5) pogrubioną czcionką zaznaczono wartości, jakie pokryły się 
z szacunkiem otrzymanym według syntetycznego estymatora ilorazowego.

W tabeli 5 kursywą zaznaczono te wartości, dla których liczebność domeny była 
równa co najmniej 10 jednostek. Działy handel detaliczny, z wyłączeniem han-
dlu detalicznego pojazdami samochodowymi, naprawa i konserwacja komputerów  
i artykułów użytku osobistego i domowego były najbardziej reprezentowaną grupą 
przedsiębiorstw. Można zauważyć, że największe miesięczne koszty pracy na jednego 
zatrudnionego we wszystkich przypadkach np. dla działów leśnictwo i pozyskiwanie 
drewna (2), handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi (51), 
budownictwo (45) oraz transport lądowy oraz transport rurociągowy (60) są najwięk-
sze w regionie południowo-zachodnim.

Centralny
Region

Południo-
wy Wschodni Północno- 

wschodni
Północno- 
zachodni Północny

Ro
dz

aj
 d

zi
ał

al
no

śc
i (

IS
IC

 R
ev

.3
.1

.)

15 1146 3281 1378 540 2335 651
17 1586 - - - - 1146
18 2401 169 659 299 - 3078

24 5105 - - 4075 - -

25 1730 2659 608 4123 7442 1037
26 3392 - 90 6302 5187 235
27 - - - - - -
28 430 625 1259 3034 1672 1106
29 1562 706 2566 3135 5152 660
31 - - 6030 - 1959 2295
2 1060 646 1929 364 2122 383

52 145 126 193 322 481 210
51 769 339 393 690 884 141
72 1661 3908 - - - -
55 440 3349 215 182 351 5898
50 968 12 283 582 8641 -
45 259 180 386 267 683 310
60 973 432 1194 1831 6380 3264

TABELA 4. oszacowania przeciętnego miesięcznego KosztU pracy na jeDnego zatrUDnionego  
w roKU 2007, przeKrój regionów i Działów isic reV.3.1, estymator eKspansyjny

ŹRÓDŁO: opracowanie własne na poDstawie polanD enterprise sUrVey 2009 oraz (4)
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TABELA 5. oszacowania przeciętnego miesięcznego KosztU pracy na jeDnego zatrUDnionego w roKU 
2007, przeKrój regionów i Działów isic reV.3.1, estymator zwyKły

ŹRÓDŁO: opracowanie własne na poDstawie polanD enterprise sUrVey 2009 oraz (4)

Centralny
Region

Południowy Wschodni Północno-
-wschodni

Północno-
-zachodni Północny

Ro
dz

aj
 d

zi
ał

al
no

śc
i (

IS
IC

 R
ev

.3
.1

.)

15 825,2 2419,4 725,5 339,3 1891,7 728,7

17 914,8 - - - - 930,9

18 1000,0 121,5 427,8 169,3 - 2500,0

24 2125,9 - - 2363,2 - -

25 1275,0 1960,8 400,0 2044,3 4166,7 1055,1

26 2500,0 - 51,8 3125,0 3442,0 263,9

27 - - - - - -

28 388,0 430,6 795,4 1759,3 1354,2 894,2

29 1133,2 494,4 1688,8 2429,3 2884,6 949,1

31 - - 2777,8 - 1198,7 1838,2

2 564,2 445,3 1125,3 241,4 1564,0 429,5

52 87,8 118,6 137,5 319,5 496,5 254,2

51 892,3 365,2 556,3 730,8 1358,9 241,9

72 4727,7 2820,9 - - - -

55 865,1 2954,5 371,7 478,5 1000,0 5246,8

50 1692,4 24,0 805,6 939,4 3750,0 -

45 339,4 238,5 151,2 430,1 1097,0 583,8

60 741,5 560,6 1929,1 2921,3 2768,7 2903,9

Centralny
Region

Południowy Wschodni Północno-
-wschodni

Północno-
-zachodni Północny

Ro
dz

aj
 

dz
ia

ła
ln

o-
śc

i (
IS

IC
 

Re
v.

3.
1.

) 15 1460,8 1615,0 537,8 8770,8 11033,6 909,9

17 1094,1 - - - - 1831,6

18 3511,5 356,0 2077,0 583,0 - 2620,7

24 1742,0 - - 4261,6 - -

TABELA 6. oszacowania przeciętnego miesięcznego KosztU pracy na jeDnego zatrUDnionego w roKU 
2007, przeKrój regionów i Działów isic reV.3.1, estymator syntetyczny regresyjny
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TABELA 7. oszacowania przeciętnego miesięcznego KosztU pracy na jeDnego zatrUDnionego w roKU 2007, 
przeKrój regionów i Działów isic reV.3.1, estymator syntetyczny regresyjny

ŹRÓDŁO: opracowanie własne na poDstawie polanD enterprise sUrVey 2009 oraz (4)

Centralny
Region

Południowy Wschodni Północno-
-wschodni

Północno-
-zachodni Północny

Ro
dz

aj
 d

zi
ał

al
no

śc
i (

IS
IC

 R
ev

.3
.1

.)

15 434,8 2419,4 636,7 343,0 1891,7 557,8
17 1042,9 - - - - 930,9
18 1000,0 121,8 429,6 155,2 - 2500,0
24 2125,9 - - 2363,2 - -
25 1275,0 1960,8 400,0 2044,3 4166,7 866,0
26 2500,0 - 45,0 3125,0 3442,0 260,4
27 - - - - - -
28 285,8 435,8 795,4 1759,3 1354,2 896,5
29 1127,4 510,0 1688,8 2429,3 2884,6 949,1
31 - - 2777,8 - 2253,7 1838,2
2 411,8 461,9 1030,9 200,3 1433,5 312,4

52 30,8 16,6 45,4 209,7 69,2 49,6
51 391,7 107,8 204,1 410,4 1358,9 124,1
72 4727,7 1872,1 - - - -
55 221,7 2954,5 515,4 462,5 1000,0 5213,0
50 482,9 12,4 805,6 404,2 3750,0 -
45 113,9 69,7 94,8 126,2 623,5 457,2
60 424,6 220,7 780,5 1109,2 2768,7 2266,2

Centralny
Region

Południowy Wschodni Północno-
-wschodni

Północno-
-zachodni Północny

Ro
dz

aj
 d

zia
ła

ln
oś

ci 
(IS

IC
 R

ev
.3

.1
.)

25 7074,6 2882,7 13013,1 1448,6 1729,9 532,4

26 1373,6 - 833,7 1978,4 1394,3 3399,4

27 - - - - - -

28 805,9 1643,9 5704,2 5327,5 8559,2 697,2

29 691,0 1470,3 1107,9 2935,6 1707,1 4435,2

31 - - 1418,9 - 1340,8 1198,4

2 379,7 353,7 570,2 316,0 1050,9 225,7

52 116,0 39,1 182,0 201,5 123,9 152,7

51 147,9 269,5 401,0 631,5 2423,8 180,0

72 7074,6 337,7 - - - -

55 284,0 3835,4 12664,7 1600,7 7074,6 1254,9

50 252,2 862,9 2075,4 1324,2 1878,4 -

45 118,2 242,1 131,4 135,5 550,7 542,3

60 338,8 194,0 805,4 490,2 1311,8 549,7

TABELA 6. oszacowania przeciętnego miesięcznego KosztU pracy na jeDnego zatrUDnionego w roKU 2007, 
przeKrój regionów i Działów isic reV.3.1, estymator syntetyczny regresyjny – cD.

Źródło: opracowanie własne na poDstawie polanD enterprise sUrVey 2009 oraz (4)
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TABELA 8. charaKterystyKi oceny śreDniego błęDU estymatora przeciętnych miesięcznych Kosztów pracy 
na jeDnego zatrUDnionego w 2007 roKU oraz oDchylenie stanDarDowe szacUnKU

ŹRÓDŁO: opracowanie własne na poDstawie polanD enterprise sUrVey 2009 oraz (4)

Wskaźnik
Oceny na podstawie estymatora:

HT ZW reg-SYN il-SYN
Min 9,08 0,00 9,38 3,70
Max 5532,26 3252,68 3537,17 553,51
Średnia 811,58 538,54 444,94 262,14
odch. stand. 1032,30 671,21 764,12 215,81
wsp. zm. 1,27 1,25 1,72 0,82
odch. stand. Szacunku 1922,467 1155,534 2778,107 1177,74

Oceny efektywności otrzymanych szacunków dokonano na podstawie oceny średnie-
go błędu estymatora w odniesieniu do domen, które były reprezentowane w próbie.

Błąd szacunku w przeprowadzonym badaniu charakteryzował się prawostronną 
asymetrią. Oznacza to, że w przypadku większości z wyróżnionych domen wartości 
błędu były mniejsze od jego średniej wartości (wyznaczonej na podstawie wszyst-
kich przebadanych domen). Tabela 8 przedstawia wartości przeciętne ocen błędu 
szacunku dla analizowanych estymatorów uzyskanych na podstawie wyników,  
w których liczebność domeny była większa od jeden.

W tabeli 8 pogrubioną czcionką zaznaczone charakterystyki oceny średniego 
błędu estymatora przeciętnych kosztów pracy na jednego zatrudnionego w 2007 
roku wskazują na najmniejsze wartości. Zarówno najniższą wartością przeciętną,  
jak i najniższym względnym zróżnicowaniem oceny średniego błędu estymatora 
charakteryzował się syntetyczny estymator ilorazowy.

Podsumowanie

Problem szacowania kosztów pracy w podziale administracyjnym w przekroju rodza-
jów działalności jest zagadnieniem z punktu widzenia statystyki gospodarczej bardzo 
istotnym. Rosnący popyt na informacje na niskim poziomie agregacji wpływa na ko-
nieczność prowadzenia badań, których celem jest dostarczanie wiedzy w postaci danych 
uwzględniających podział przestrzenny i przedmiotowy (sekcje PKD). Dostępne są je-
dynie informacje na poziomie województw w podziale na rodzaje działalności i wiel-
kość przedsiębiorstwa, a także informacje na poziomie województw w podziale na sek-
tory własności. Stąd podjęty w pracy problem i próba oszacowania brakujących danych.

W badaniu wykorzystano estymację pośrednią i bezpośrednią, która stanowiła 
punkt odniesienia. Uzyskane szacunki pozwoliły dokonać względnej oceny regio-
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nów Polski pod względem przeciętnych miesięcznych kosztów pracy w podziale na 
rodzaje działalności. Porównując wyniki w poszczególnych regionach okazało się, 
że najmniejsze przeciętne koszty pracy w regionie centralnym zostały jednoznacz-
nie wskazane (przez wszystkie analizowane metody) dla działu 52 (firmy zajmujące 
się handlem detalicznym, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi, na-
prawa i konserwacja komputerów i artykułów użytku osobistego i domowego).

Ponadto trzy z analizowanych estymatorów pozwoliły wskazać najwyższe przecięt-
ne koszty na jednego zatrudnionego w 2007 roku w regionach: 

• centralnym dla działu 72, tj. firm zajmujących się doradztwem związanym  
z zarządzaniem i pozostałą działalnością profesjonalną, naukowa i techniczną,

• południowym dla działu 55, tj. firm zajmujących się działalnością związaną  
z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi,

• wschodnim dla działu 31, tj. firm zajmujących się produkcją urządzeń elek-
trycznych.

Co więcej, przyglądając się otrzymanym szacunkom dla poszczególnych regionów, 
a w szczególności najwyższym i najniższym przeciętnym miesięcznym kosztom 
pracy w regionie, okazało się, że te same działy klasyfikacji najczęściej wskazywała 
estymacja syntetyczna.
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Jan Kordos

Podsumowanie 

W monografii tej zostały przedstawione opracowania autorskie z zakresu zastoso-
wań statystyki w biznesie i naukach społecznych w rozmaitych ujęciach. Dotyczą 
one ogólnych problemów statystyki, jako nauki z punktu widzenia jej zastosowań 
w różnych dziedzinach, a także tematów szczegółowych związanych z jej aplikacja-
mi przy rozwiązywaniu różnych zagadnień. Przyjęto założenie, iż opracowania nie 
będą przygotowywane w formie podręcznika, przedstawiającego omawiane zagad-
nienia od podstaw, ale skoncentrują się na praktycznych zastosowaniach statystyki 
w wybranych dziedzinach. Chodziło tu o problemy ogólne, ale związane z zastoso-
waniami statystyki, jako nauki lub problematykę szczegółową dotyczącą konkret-
nego tematu

Tutaj zostaną rozważone kolejno, w syntetycznym ujęciu, poszczególne opracowa-
nia w formie podsumowania, a także przedstawione uwagi uzupełniające związane 
z omawianym opracowaniem. Czytelnikom proponujemy obszerny wykaz literatu-
ry, z której korzystaliśmy przy przygotowaniu tych opracowań.

Traktujemy tę monografię, jako udział w wyzwaniach postawionych przed staty-
styką jako nauką i jej służebną rolą wobec wszystkich działów nauki i praktyki,  
a szczególnie jako kontynuację zaleceń Międzynarodowego Roku Statystyki ob-
chodzonego w 2013 roku. Zdajemy sobie sprawę, że przed statystyką, jako nauką,  
a szczególnie jej zastosowaniami w różnych dziedzinach zostały postawione nowe 
zadania, które wymagają różnorodnych podejść. Wprawdzie ta monografia w ogra-
niczonym stopniu spełnia te zadania, ale charakteryzuje się różnorodnym podej-
ściem do problematyki zastosowań statystyki, uwzględniające ważne aplikacje biz-
nesowe i społeczne. 

J. Kordos: Rola myślenia statystycznego w zarządzaniu jakością. Skoncen-
trowano się na syntetycznym przedstawieniu rozwoju myśli statystycznej w cią-
gu ostatnich trzech stuleci. Podano w ogólnym zarysie rozwój myśli statystycz-
nej, rozpoczynając od podstawowych prac: Jakuba Bernoullego, Thomasa Bayesa,  
R.A. Fishera, Jerzego Neymana i innych statystyków, z punktu widzenia praktycz-
nych zastosowań w różnych dziedzinach nauki i praktyki. Zarysowane zostały dwa 
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paradygmaty obowiązujące w statystyce – bayesizm i podejście częstościowe –  
z uwzględnieniem ich zastosowań przy rozwiązywaniu zagadnień praktycznych.

Podejście bayesowskie rozwija się dalej intensywnie, wykorzystując w szerokim za-
kresie nowoczesne środki obliczeniowe i dostępne informacje z różnych źródeł. Or-
ganizowane są międzynarodowe konferencje poświęcone pracom badawczym nad 
istotą bayesizmu oraz praktycznych zastosowań, ogłaszane często w Internecie.

Podejście częstościowe, klasyczne, zwykle częściej wykładane jest na uczelniach  
i różnych szkoleniach oraz stosowane w szerokim zakresie w badaniach repre-
zentacyjnych prowadzonych przez urzędy statystyczne na całym świecie, a także  
w badaniach opinii publicznej i pracach naukowo-badawczych. Chodzi tu o różne-
go rodzaju badania oparte na próbkowaniu, w których stosowana jest randomizacja, 
tj. losowy wybór jednostek do badania. 

Podejście częstościowe zakłada, że badany parametr jest wielkością stałą, a wyloso-
wanie odpowiedniej liczby jednostek z badanej populacji umożliwia wyznaczenie 
przedziału, zwanego przedziałem ufności, który pokrywa nieznaną wartość badane-
go parametru, z określonym poziomem ufności (zwykle przyjmuje się wysoki po-
ziom ufności, wynoszący 90% lub więcej). Zakłada ono dalej, że od wylosowanych 
jednostek do próby uzyska się żądane informacje nieobciążone błędem. 

W praktyce jednak, a szczególnie w badaniach społecznych, nie od wszystkich wy-
losowanych jednostek można uzyskać żądane informacje, a niektóre jednostki nie 
podają prawdziwych odpowiedzi. Wyniki uzyskane z takiego badania są obciążo-
ne, co wpływa ujemnie na dokładność uzyskanych ocen. Oznacza to, że w takich 
przypadkach nie można wyznaczać przedziałów ufności, jako ocen dokładności 
badanego parametru. Można jedynie ocenić precyzję takiego oszacowania powstałą 
z losowości próby i jej liczebności, zwaną również średnim błędem szacunku lub 
odchyleniem standardowym oceny. 

W przypadkach braku odpowiedzi w badaniach statystycznych lub uzyskaniu nie-
dokładnych informacji, próbuje się zastosować różnego rodzaju procedury minima-
lizujące powstałe obciążenia. Prowadzone są niekiedy, na mniejsza skalę, badania 
kontrolne, stosujące dokładniejsze metody zbierania danych lub wykorzystywane są 
informacje z innych źródeł, w celu poprawy dokładności ocen. Niektóre z tych pro-
cedur są prezentowane w tej monografii. 

Podobne podejście stosuje bayesizm, patrząc na świat probabilistycznie, chociaż 
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opiera się na innych założeniach, ale dodatkowo wykorzystuje informacje a priori, 
związane w pewien sposób z informacją szukaną. Dlatego podejście bayesowskie 
stosuje się zwykle, gdy posiadamy niewielkie liczebności próby, gdyż informacje  
a priori zwiększają precyzje ocen. Gdy jednak posiadamy wiele informacji lub dys-
ponujemy dużymi próbami, wtedy różnice miedzy tymi podejściami są niewielkie. 
Dlatego w estymacji dla małych obszarów, gdy dysponujemy niewielką liczebnością 
próby w badanym obszarze lub w ogóle jej nie posiadamy, stosuje się często podej-
ście bayesowskie, wykorzystując w szerokim zakresie informacje z różnych źródeł, 
a także z różnych okresów.

W pierwszym opracowaniu podjęto także próbę wyjaśnienia, dlaczego w okresie 
globalizacji, konkurencji, nowoczesnych technik obliczeniowych, Internetu, kom-
puterów, dostępnych standardowych programów statystycznych i szerokiej dostęp-
ności danych z różnych źródeł, o różnych rozmiarach, występują niejednokrotnie 
poważne problemy przy zastosowaniu odpowiednich metod statystycznych. Ogól-
nie można stwierdzić, że powstaje wtedy luka miedzy zastosowaniami nowoczesnej 
techniki obliczeniowej, a wymaganiami wynikłymi z myśli statystycznej, jako na-
uki. W wypełnieniu tej luki próbuje pośredniczyć filozofia myślenia statystycznego, 
która odgrywa podstawowa rolę w zarządzaniu jakością. Proponuje ona podejścia 
systemowe i procesowe w rozwiązywaniu problemów, które umożliwiają lepsze zro-
zumienie rozwiązywanego problemu niż tylko podejście matematyczne. 

Należy podkreślić, że we wszystkich fazach zarządzania jakością mamy do czynienia 
ze zjawiskami, które są tylko częściowo zdeterminowane przez warunki początkowe, 
albo badane parametry. Badanie takiego zjawiska musi więc być rozważane jako do-
świadczenie losowe, a jego wynik musi być traktowany jako realizacja zdarzenia loso-
wego.

Do ilościowego opisu takich zjawisk wykorzystuje się zmienne losowe. W konse-
kwencji, we wszystkich fazach zarządzania jakością muszą być stosowane statystycz-
ne metody analizy i interpretacji wyników pomiarów i obserwacji. 

Wśród metod statystycznych stosowanych w zarządzaniu jakością można wyróżnić 
dwie grupy:

a) ogólne metody opisu i analizy danych, które z równym powodzeniem wykorzy-
stywane są w innych dziedzinach;

b) metody opracowane z myślą o zarządzaniu jakością. 
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Takie wyspecjalizowane metody stosowane są przede wszystkim w fazie operacyj-
nego sterowania procesami kreowania jakości wykonania. Należy tu wymienić karty 
kontrolne, a zwłaszcza karty kontrolne Shewharta, które są najwcześniejszymi hi-
storycznie narzędziami statystycznego sterowania procesami na użytek zarządzania 
jakością. 

Uruchomienie procesu produkcji wyrobu, albo procesu świadczenia usługi, powin-
no być poprzedzone analizą wydolności (zdolności) każdego takiego procesu. Jest 
to analiza statystyczna, realizowana za pomocą wyspecjalizowanych narzędzi for-
malnych, a jej wyniki formułowane są w sposób charakterystyczny dla wniosko-
wania statystycznego. Wykorzystanie metod statystycznych do analizy wydolności 
procesu, a następnie - jeśli wynik tej analizy jest pozytywny - do sterowania tym 
procesem, wymaga operowania odpowiednio zdefiniowanymi miarami poziomu 
jakości produktu i procesu. Chodzi o takie miary, które mogą być interpretowane 
jako parametry rozkładów zmiennych losowych, które są zmiennymi diagnostycz-
nymi w procesie zarządzania jakością. Tak więc, mówiąc o metodach statystycznych  
w zarządzaniu jakością należy mieć na uwadze przede wszystkim trzy wymienione 
powyżej grupy problemów, a mianowicie:

• miary poziomu jakości, 
• analizę wydolności (zdolności) procesu, a także 
• procedury statystycznego sterowania procesami. 

Niżej zamieszczone są opracowania, które stanowią przykład zastosowania metod 
statystycznych w usprawnieniu procesu biznesowego oraz w procesie oceny nieza-
wodności urządzeń. 

Myślenie statystyczne rozwija się od lat osiemdziesiątych ubiegłego wieku i znajdu-
je coraz szersze zastosowania w różnych dziedzinach nauki i praktyki. Rozwija się  
w ostatnich latach jako globalne zarządzanie jakością (TQM) w różnych zastoso-
waniach.

J. Bielecki: Zastosowanie wybranych metod statystycznych do usprawniania 
zarządzania procesem biznesowym. Jest to bardzo dobry przykład zastosowania 
metod statystycznych w usprawnieniu procesu biznesowego. Skoncentrowano się tu 
na możliwościach zastosowania wybranych metod statystycznych do usprawniania 
zarządzania procesem biznesowym, w szczególności w obszarze wydolności procesu. 
Scharakteryzowano syntetycznie koncepcję procesu biznesowego oraz zarządzania 
procesem biznesowym jako punkt wyjściowy do dalszych rozważań. Metody staty-
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styczne w procesach biznesowych mogą być skutecznie stosowane i wykorzystywane 
jeśli funkcjonuje sprawne zarządzanie procesem. W doborze metod statystycznych 
podstawowe znaczenie ma obszar i cel ich stosowania. Omówione zostały również 
problemy związane z systemem mierzenia, który powinien dostarczyć dobrej jako-
ści danych statystycznych do odpowiednich analiz. Większość omawianych metod  
i narzędzi statystycznych została przykładowo wykorzystana do identyfikacji pro-
blemów w konkretnym bankowym procesie transakcyjnym – procesie udzielania 
kredytu inwestycyjnego dla mikro firm i małych firm. Podstawą analizy była zmien-
na na wyjściu procesu – czas oczekiwania firm na przyznanie kredytu inwestycyjne-
go. Zastosowane metody i narzędzia umożliwiły prawidłową diagnozę aktualnego 
stanu wydolności procesu oraz pozwoliły zidentyfikować czynniki ją warunkujące 
tak, aby była odpowiednia informacja do skutecznego usprawniania i optymalizacji.

Cz. Domański i M. Szymczak: Analiza niezawodności produktów z wykorzy-
staniem rozkładu Hjortha i zmodyfikowanego rozkładu Weibulla. Statystyczna 
kontrola jakości stosowana jest w produkcji od wielu lat i dalej intensywnie się roz-
wija. Autorzy wykazują, że metody statystyczne znajdują także coraz szersze zasto-
sowania w analizie niezawodności produktów. Zjawisko to ma związek z rosnącym 
zainteresowaniem zarówno producentów, jak i klientów jakością wyrobów. W obec-
nej sytuacji kreowanie wizerunku marki odbywa się często podkreślając bezawaryj-
ność jako cechę charakteryzującą oferowane urządzenie. Uzasadnienie tego zapew-
nienia wymaga przeprowadzenia analizy opartej na zaawansowanych procedurach 
statystycznych. Przedstawiono zastosowanie wybranych teoretycznych rozkładów 
w procesie oceny niezawodności urządzeń. Rozważania oparte są na rzeczywistych 
danych finalnych produktów. Wyniki analizy mogą pozwolić na świadome zarzą-
dzanie kosztami gwarancyjnymi i satysfakcją konsumentów nie tylko w trakcie 
prawnie uregulowanego okresu gwarancji. W ostatnim czasie omawiane zagadnie-
nie nabiera wyjątkowego znaczenia w związku z rosnącym zainteresowaniem ofer-
tami ubezpieczeniowymi maszyn, co w konsekwencji powinno spotkać się z reakcją 
producentów i konstruktorów. W świetle przeprowadzonego badania prezentowa-
ne rozkłady umożliwiają pogłębioną analizę niezawodności wybranych produktów.  
W szczególności omawiane zostały własności rozkładów Hjortha i zmodyfikowanego 
rozkładu Weibulla. Przedstawione wyniki badań empirycznych dają podstawę reko-
mendacji aplikacyjnych tych rozkładów w procesie analizy niezawodności urządzeń.

E. Frątczak: Analiza danych wzdłużnych – wybrane zagadnienia. Autorka roz-
waża niezwykle ważną problematykę analizy danych wzdłużnych (zwaną również 
niekiedy analizą longotudinalną). Temat został potraktowany dość obszernie, 
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umożliwiając Czytelnikowi zapoznanie się dogłębnie z istotą zagadnienia. Jak twier-
dzi Autorka, dane i modele służące do takich analiz mają zastosowanie w różnych 
dyscyplinach jak: biologia, medycyna, nauki społeczne, nauki ekonomiczne, nauki 
przyrodnicze oraz szeroko definiowanym biznesie (finansach, zarządzaniu, marketin-
gu, telekomunikacji, ubezpieczeniach, różnych biznesach z obszaru IT). Ze wzglę-
du na obszerność tematyki badawczej przegląd badań i analizy danych wzdłużnych 
ograniczono do następujących zagadnień: przeglądu podstawowych definicji danych 
wzdłużnych, istoty pomiaru i modelowania zmiany, charakterystyki i podstawowych 
własności danych wzdłużnych oraz przeglądu wybranych metod analizy i modelowa-
nia. Dane wzdłużne charakteryzują się specyficznymi własnościami co determinuje 
zakres stosowanych metod analizy statystycznej. Metody i modele zostały podzie-
lone na trzy grupy: 1. stosowane do analizy danych wzdłużnych (głównie danych 
panelowych i danych z powtórzonych pomiarów), 2. stosowane do analizy danych 
przeżycia oraz 3. stosowane do łącznego modelowania danych wzdłużnych i danych 
przeżycia. Do tekstu dołączono bardzo bogaty wykaz literatury przedmiotu z dużą 
liczbą ważnych ostatnio wydanych publikacji z tematyki badań i analiz danych 
wzdłużnych z różnych dyscyplin naukowych. Należy dodać, że danych do analiz 
wzdłużnych dostarczają badania panelowe lub badania rotacyjne o różnym pozio-
mie rotacji. Metoda badań rotacyjnych poszukuje kompromisu w dostarczaniu da-
nych zarówno do analiz przekrojowych jak i analiz wzdłużnych. Uwzględnia przy 
tym zarówno koszt badania jak i jakość uzyskiwanych danych. Autorka jako motto 
swojego opracowania podaje znany cytat Boxa: „Wszystkie modele są złe, ale nie-
które są użyteczne”(All models are wrong, but some models are useful). Takie motto 
sugeruje, że należy poszukiwać kryteriów użyteczności budowanych modeli, aby  
w praktyce stosować modele użyteczne.

L. Białoń: Dylematy pomiaru innowacyjności. Autorka podkreśla, że podejmo-
wanie wiarygodnych decyzji wymaga właściwej, pełnej, rzetelnej informacji, w tym 
informacji statystycznej, co oczywiście dotyczy także problematyki innowacyjności. 
Wiadomo też, że pomiar wszelkich zjawisk ekonomiczno-społecznych z jednej stro-
ny budzi zawsze wiele uzasadnionych kontrowersji, z drugiej zaś, że wskaźniki z ich 
obszaru niezbędne są w ustalaniu strategii, polityki i planów. Wskaźniki innowacyj-
ności obliczone na podstawie opracowanych mierników mogą być wielce przydatne 
do: tworzenia polityki innowacyjnej kraju, ukierunkowania systemów kształcenia, 
sporządzania strategii rozwoju firmy, regionu, kraju, wystąpienia z wnioskami do 
władz terenowych czy krajowych o wsparcie procesów innowacyjnych, uzupełnienia 
luk w istniejącym potencjale innowacyjnym, uzyskania wiedzy o dynamice działal-
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ności innowacyjnej na tle innych firm krajowych czy zagranicznych, porównań poten-
cjałów innowacyjnych innych krajów. Ponadto umożliwią poszukiwanie partnerów 
do współpracy (co dotyczy w szczególności innowacji otwartych), doprowadzą do 
wzrostu zdolności eksploracyjnej gospodarki, wzrostu nakładów na badania i roz-
wój (B+R). Poruszone problemy w tym opracowaniu dotyczą wielu zagadnień me-
todologii badań statystycznych. Chodzi tu zarówno o zrozumienie istoty badanego 
problemu, sformułowanie celów badawczych, ustalenie podstawowych zmiennych, 
sposobu ich pomiaru, przeprowadzenie prac badawczych i wyciągnięcie odpowied-
nich wniosków, jak również zastosowań praktycznych. Zarówno myślenie statystycz-
ne jak i odpowiednie metody statystyczne mogą tu znaleźć szerokie zastosowania.

B. Stefanowicz: O interpretacji informacji. Interpretacja uzyskanych informacji 
statystycznych nabiera szczególnego znaczenia przy jej wykorzystaniu. Interpreta-
cja informacji to próba wyjaśnienia, wytłumaczenie sensu otrzymanej treści, próba 
odczytania i zrozumienia tego, co ona opisuje i co z tego wynika. A trzeba dodać, że 
ma to duże znaczenie w każdym obszarze naszego działania. Na przykład poprawne 
odczytanie sensu odebranej informacji w gospodarce otwiera możliwości dostrze-
żenia sygnalizowanych przez nią nieznanych zjawisk i procesów, które dają szanse 
na podjęcie stosownych decyzji. Mogą to też być sygnały ostrzegawcze przed zbli-
żającymi się zagrożeniami, symptomy upadłości firmy. Decydent, który pierwszy 
poprawnie odczyta treść odebranej informacji i poprawnie ją zinterpretuje, może 
uzyskać istotną przewagę nad konkurencją.

Przykładów błędnych interpretacji napływających wiadomości można przytoczyć 
wiele. Powoduje to, że jednym z istotnych zagadnień w sferze komunikowania się 
jest właściwa interpretacja otrzymywanych informacji, czyli próba znalezienia od-
powiedzi na pytanie: co opisują otrzymane wiadomości? Co może z tego wynikać? Za-
tem teza w sprawie konieczności interpretacji informacji staje się oczywista. Celem 
zaś tego opracowania jest zwrócenie uwagi na pewne aspekty tej operacji myślo-
wej: poziomy interpretacji (poziom danych, poziom komunikatu, poziom kontekstu) 
oraz czynniki mające wpływ na wyniki interpretacji (czynniki sprzyjające i czynniki 
niesprzyjające). Poważnym problemem przy interpretacji informacji statystycznych 
jest ich prawdziwość, a więc dotyczy aspektów jakości danych, którym w ostatnim 
okresie poświęca się wiele uwagi.

G. Dehnel: Statystyka gospodarcza w świetle procesu reorganizacji statysty-
ki publicznej w Polsce. Rozwój gospodarczy oraz wspieranie przedsiębiorczości 
wymagają dostępu do różnorodnych informacji dotyczących lokalnych uwarun-
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kowań ekonomicznych, socjalnych czy środowiskowych. Ponadto procesy gospo-
darcze zachodzące na rynkach krajów Unii Europejskiej wymuszają konieczność 
wprowadzenia zmian, które mają umożliwić międzynarodową wymianę informa-
cji o charakterze społeczno-gospodarczym. W związku z tym rodzi się potrzeba 
zmodyfikowania systemu informacji z zakresu statystyki gospodarczej. Modyfika-
cja systemu stanowi element szerszego nurtu zachodzących obecnie przekształceń, 
którymi objęto większość badań prowadzonych przez GUS. Chodzi w nich między 
innymi o szerokie wykorzystanie przez statystykę publiczną danych administra-
cyjnych. Ponadto celem przekształceń ma być zwiększenie efektywności prowa-
dzonych szacunków, rozszerzenie zakresu informacji zarówno co do liczby cech  
jak i rodzajów prezentowanych przekrojów. W opracowaniu przedstawiono główne 
kierunki zmian i wskazano na rzeczywiste problemy w zakresie tworzenia statystyki 
gospodarczej. Warto zaznaczyć, że Eurostat, urząd statystyczny Unii Europejskiej, 
poświęca wiele uwagi dotyczących jakości danych statystycznych, ich porównywal-
ności i spójności biorąc pod uwagę koszt badań oraz obciążenia respondentów.

I. Błaszczak-Przybycińska: Wycena wartości dodanej w europejskich sate-
litarnych rachunkach produkcji domowej. Problem jest dość nowy, związany  
z integracją i harmonizacją prac statystycznych w Eurostacie. W ciągu ostatnich  
15 lat w Eurostacie trwały prace na rzecz utworzenia zharmonizowanych rachun-
ków produkcji domowej. Istnieją duże oczekiwania co do regularnie prowadzonych 
rachunków, które będą odrębne, ale zgodne pod względem koncepcji, z europej-
skim systemem rachunków narodowych ESA. W pełnej sekwencji takich rachun-
ków uwzględnia się nakłady pracy, konsumpcję pośrednią oraz nakłady kapitału. 
Wartość dodana stanowi – według wstępnych oszacowań empirycznych – ponad 
70% łącznej wartości produkcji domowej. 

Istnieje zgodność co do tego, żeby do wyceny nakładu pracy domowej przyjąć me-
todę stawek rynkowych. Jednak do tej pory nie opracowano ostatecznych rozwiązań 
metodologicznych w tym zakresie.

W opracowaniu zaprezentowano empiryczną wycenę pracy domowej w Polsce me-
todą stawek rynkowych, dla maja 2013 r., opartą na danych uzyskanych z badania 
budżetu czasu ludności oraz badania wynagrodzeń według zawodów. Wskazano na 
dylematy związane z szacowaniem wartości prac opiekuńczych oraz kwestie zwią-
zane z przyjmowanymi na potrzeby wyceny stawkami wynagrodzeń. Wynika stąd, 
że prace badawcze w tym kierunku powinny być dalej kontynuowane, aby zapropo-
nować podejście metodologiczne, możliwe do zastosowania w praktyce,
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A. Korczyński: Własności estymatorów – porównanie kalibracji i imputacji 
wielokrotnej. W wielu badaniach statystycznych występują różnego rodzaju błędy. 
Podejmowane są próby ich minimalizacji przy wykorzystaniu odpowiednich metod 
statystycznych oraz dostępnych źródeł informacji. Niekiedy prowadzone są bada-
nia kontrolne, wykorzystujące dokładniejszą metodę uzyskania informacji w celu 
poprawienia dokładności danych. Jednym z błędów, jakim obarczone są badania 
statystyczne są braki odpowiedzi. Do metod, które pozwalają na pewną korektę ze 
względu na braki danych zaliczamy kalibrację oraz imputację wielokrotną. Obie te 
metody pozwalają na redukcję obciążenia estymatorów, jeżeli tylko braki danych 
są losowe. Trzeba jednak stwierdzić, że w praktyce rzadko mamy do czynienie  
z losowym brakiem informacji. W opracowaniu porównane są własności estymato-
rów kalibracyjnego i imputacyjnego. Przykład estymacji na podstawie niekomplet-
nej próby wskazuje na nieobciążoność obu estymatorów, gdy spełnione są warunki  
o losowości braku odpowiedzi.. Estymatory te różnią się jednak pod względem efek-
tywności. Estymator imputacyjny ma mniejszą wariancję, co jest związane z tym, że 
jego zastosowanie nie wiąże się z usuwaniem obserwacji ze zbioru danych. Zarówno 
w zakresie imputacji jak i kalibracji prowadzone są przez Eurostat poważne prace 
badawcze, a kalibracja jest bardzo często stosowana w instytucjach statystycznych. 
Chodzi tu również o zgodność danych w różnych układach, na przykład w układzie 
terytorialnych lub układzie branżowym.

K. Przanowski: Rola danych symulacyjnych w badaniach Credit Scoring. Bada-
nia symulacyjne znalazły szerokie zastosowania w wielu analizach statystycznych. 
W pracy wykorzystuje się statystyczne modele oceny punktowej, zwane także kar-
tami skoringowymi. Najczęściej modele te tworzone są na bazie regresji logistycznej. 
Ich konstrukcja jest dość prosta oraz łatwa w interpretacji i dlatego modele te często 
stosowane są w optymalizacji wielu procesów instytucji finansowych. Znalazły one 
szczególne zastosowanie w bankowości do optymalizacji procesów akceptacji pro-
duktów kredytowych. 

Prezentowana praca przedstawia sposób wykorzystania danych symulacyjnych 
portfela Consumer Finance w badaniach Credit Scoring. Dzięki danym symula-
cyjnym, możliwe jest wykazanie korzyści stosowania modeli kart skoringowych, 
wykazując, co może budzić zdziwienie, że można miesięcznie o kilka milionów 
złotych zarabiać więcej w procesie akceptacji kredytowej, jeśli tylko własność 
predykcyjności modelu zwiększy się nieznacznie. Co więcej możliwe jest testowanie 
różnych strategii akceptacji, mierząc i wyliczając wielkości nie tylko, znane  
i obserwowalne w rzeczywistych procesach, ale także te ukryte, których nie da 
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się tak prosto intuicyjnie przewidzieć. Wpływ odrzuconych wniosków w procesie 
akceptacji jest trudny do przewidzenia i dlatego obserwacja ukrytych wskaźników 
pozwala wyrobić sobie nieocenione doświadczenie, by lepiej i skuteczniej zarządzać 
rzeczywistymi procesami.

Autor twierdzi, że strategie muszą się zmieniać, trzeba ciągle doskonalić warsztat 
analityków ryzyka, ciągle testować nowe modele i reguły. 

A. Fiedukowicz, J. Gąsiorowski, R. Olszewski: Biznes z szeroką perspektywą, 
czyli przestrzenne oblicze statystyki. Celem tego opracowania jest zarówno dys-
kusja na poziomie teoretycznym na temat możliwości i korzyści płynących z po-
łączenia analiz statystycznych i przestrzennych, jak również przykłady wstępnych 
propozycji modyfikacji metod statystycznych tak, by mogły one w sposób efektyw-
ny uwzględniać zależności przestrzenne. Większość zbieranych danych opisowych 
jednakże ma, lub może mieć, odniesienie przestrzenne. W związku z tym istotne 
wydaje się zastosowanie takich metod analizy informacji, które uwzględnią lokali-
zację zjawisk, czy ich sąsiedztwo przestrzenne, wykorzystując w ten sposób pełniej 
informację zawartą implicite w danych. Do takich metod zaliczyć należy algorytmy 
statystyki przestrzennej, geostatystyki, czy ekonometrii przestrzennej, które po-
zwalają na analizy uwzględniające geograficzne odniesienia zjawisk. Taka analiza 
daje pełniejszą informację, która stanowi wsparcie w procesie decyzyjnym. Zna-
leźć może zastosowanie zarówno w administracji publicznej (gdzie ok. 80% podej-
mowanych decyzji ma odniesienie przestrzenne), jak i w biznesie (np. pomagając  
w wyznaczaniu optymalnego miejsca pod inwestycję z uwzględnieniem różnych 
scenariuszy i istniejącego sąsiedztwa - rodzajów zabudowy, dostępności drogowej 
itp.). Dodatkową pomoc stanowić powinny profesjonalne prezentacje kartograficz-
ne w sposób przystępny prezentujące wyniki analiz przestrzennych. Warto dodać, 
że szczególnie przydatne mogą tu okazać się metody estymacji dla małych obsza-
rów, które rozwijają się intensywnie w ostatnich latach.

M. Marszałek: Satelitarny rachunek produkcji domowej w kontekście po-
miaru pozarynkowej działalności gospodarstw domowych. W ostatnich la-
tach dostrzega się potrzebę wyodrębnienia bardziej precyzyjnego miernika lub 
grupy wskaźników umożliwiających ocenę rzeczywistych warunków oraz po-
ziomu i jakości życia. W tym celu, oprócz aktualnie wykorzystywanych sposo-
bów pomiaru, należy uwzględniać wielkości materialne i niematerialne wraz z 
obiektywnymi wskaźnikami i subiektywnymi ocenami. Propozycją Eurostatu jest 
utworzenie kompleksowego systemu statystyki obejmującego zagregowane dane 
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w postaci systemu rachunków narodowych wraz z dopełniającymi go rachunkami 
satelitarnymi. Duże oczekiwania i nadzieje wnosi satelitarny rachunek produk-
cji domowej. Szacunek nierynkowej produkcji domowej, wytworzonej na własne 
potrzeby przez członków gospodarstwa domowego, mógłby w znaczący sposób 
przybliżyć ocenę realnych warunków i poziomu życia ludności. Regularne prowa-
dzenie satelitarnego rachunku produkcji domowej pozwoliłoby na obserwowanie 
zmieniającej się sytuacji gospodarstw domowych w zakresie postępu społeczne-
go. To mogłoby przyczynić się do wdrożenia właściwych rozwiązań w ramach 
polityki społecznej i umożliwiłoby dostosowanie jej do dynamicznych zmian 
zachodzących w warunkach życia ludności, ale także pozwoliłoby na regularne 
prognozowanie skutków decyzji decydentów, np. w zakresie systemu emerytal-
nego, polityki rodzinnej. Pozostaje problem jak tego dokonać, biorąc pod uwagę 
dostępny system badań statystycznych, koszty ewentualnych nowych badań, ich 
analizę i ostateczne zastosowania. Niezbędne są więc dalsze prace naukowo-ba-
dawcze w tej dziedzinie, aby można było przystąpić w praktyce do odpowiednich 
badań lub zespołu badań, ich częstotliwości, kosztów, a szczególnie ich praktycz-
nych zastosowań.

M. Okupniak: Estymacja bezpośrednia i pośrednia w badaniu polskich przed-
siębiorstw. Opracowanie dotyczy złożonych metod estymacji związanych z uzy-
skaniem odpowiednich danych w różnych układach dla polskich przedsiębiorstw. 
Już od lat 70-tych ubiegłego wieku można zaobserwować wzrost populacji małych  
i średnich przedsiębiorstw (MSP). Właśnie na te lata datuje się „odrodzenie” sektora 
MSP, który obecnie zapewnia zatrudnienie ponad połowie Polaków. Liczba nowo 
zarejestrowanych podmiotów gospodarki narodowej co roku rośnie, a wraz nią 
rośnie zapotrzebowanie na informacje o przedsiębiorstwach. Zarówno właściciele 
firm jak i władze samorządowe zgłaszają popyt na informacje na niskim poziomie 
agregacji. Istnieje jednak coraz większy problem z pozyskaniem danych od pod-
miotów biorących udział w badaniach, co z kolei w znacznym stopniu utrudnia 
możliwość dostarczania informacji z zakresu statystyki gospodarczej, czy też in-
formacji w zadanym przekroju terytorialnym, przedmiotowym, bądź sekcji Polskiej 
Klasyfikacji Działalności. Każdy dodatkowy wysiłek w kierunku pozyskania danych 
generuje powstawanie nowych kosztów. Sposobem na uniknięcie wyżej wskazanych 
problemów może być zastosowanie do estymacji metod proponowanych przez sta-
tystykę małych obszarów. Pozwala ona na dokonanie szacunków na niskim pozio-
mie agregacji w przypadku niepełnych danych wykorzystując w analizie dostępne 
informacje dodatkowe, przy niewielkich dodatkowych kosztach.
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Uwagi	końcowe

Rozważone zostały, w syntetycznym ujęciu, opracowania autorskie prezentowane 
w tej monografii, związane głównie z biznesowymi i społecznymi zastosowaniami 
statystyki. Nasuwa się pytanie, czy osiągnięto podstawowe cele, jakie zostały posta-
wione przy przygotowywaniu tej monografii. Chodziło głównie o zwrócenie uwagi 
na zagadnienia zastosowań statystyki, przedstawiając w ogólnym zarysie jej rozwój 
jako nauki, możliwości jej zastosowań w różnych dziedzinach, rolę filozofii myśle-
nia statystycznego w zarządzaniu jakością, prowadząca do globalnego zarządzania 
jakością (TQM) w różnych przedsięwzięciach. Próbowano wykazać korzyści płyną-
ce z ujęcia procesowego przy rozwiązywaniu konkretnych zagadnień. Podkreślano 
potrzebę uzyskania danych na niskich poziomach agregacji, sugerując wykorzysta-
nie metod estymacji dla małych obszarów. Proponowano podjęcie nowych badań 
i analiz w zakresie problematyki społecznej i gospodarczej. Podkreślano, że rozwój 
nowoczesnej techniki obliczeniowej, informatyki (IT), stwarza ogromne możliwo-
ści w zbieraniu i wykorzystaniu różnorodnych metod i analiz statystycznych, ale 
występują także pewne zagrożenia, co jest poważnym wyzwaniem dla statystyki.

Wydaje się, jednak że największym wyzwaniem dla statystyki jest stale rosnące 
zapotrzebowanie na różnego rodzaju informacje statystyczne, w różnorodnych 
układach, porównywalne w czasie i przestrzeni. Powstaje poważny problem w jaki 
sposób można zaspokoić te potrzeby biorąc pod uwagę nowoczesne środki oblicze-
niowe (IT), rozwój teorii badań statystycznych, dotychczasową praktykę statystycz-
ną, istniejące różnego rodzaju rejestry administracyjne i inną dostępną dokumen-
tację.. Podjęte prace w zakresie globalnego zarządzania jakością statystyki, zgodnie 
z koncepcją Eurostatu, powinny być transparentne dla wszystkich statystyków  
i użytkowników danych. 
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W monografii tej zostały przedstawione opracowania autorskie z zakresu zastosowań 
statystyki w biznesie i naukach społecznych w rozmaitych ujęciach. [...]  Traktujemy tę 

monografię, jako udział w wyzwaniach postawionych przed statystyką jako nauką  
i jej służebną rolą wobec wszystkich działów nauki i praktyki, a szczególnie jako  

kontynuację zaleceń Międzynarodowego Roku Statystyki obchodzonego w 2013 roku.

prof. Jan Kordos (fragment Podsumowania) 
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