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TEORIA PRAWDOPODOBIEŃSTWA  
I TEORIA MOŻLIWOŚCI W PODEJMOWANIU  

DECYZJI INWESTYCYJNYCH 
 
Streszczenie: Istotnym problemem w analizach ryzyka jest rozróżnienie pomiędzy nie-
pewnością aleatoryczną (probabilistyczną) oraz epistemiczną (wynikającą z braku pre-
cyzji lub braku informacji). W artykule opisany został problem podejmowania decyzji 
inwestycyjnej w oparciu o analizę opłacalności oraz ryzyka inwestycji rzeczowej, w sy-
tuacji gdy część parametrów wejściowych modelu decyzyjnego przedstawiona jest roz-
kładami prawdopodobieństwa, a część rozkładami możliwości, innymi słowy w sytuacji 
występowania danych hybrydowych. Analiza ryzyka dla tak zdefiniowanego problemu 
została wykonana za pomocą metody łączącej symulację Monte Carlo z metodą wyko-
nywania operacji arytmetycznych na zależnych liczbach rozmytych. W artykule do re-
alizacji tych ostatnich wykorzystano metodę programowania nieliniowego. W wyniku 
tego typu obliczeń uzyskano rozmytą zmienną losową, której interpretacja może być 
trudna dla praktyków życia gospodarczego. Na podstawie krytycznego przeglądu istnie-
jących mierników ryzyka definiowanych w sytuacji wykorzystania hybrydowych da-
nych, zaproponowano nową metodę podejmowania decyzji inwestycyjnej. W części 
praktycznej przedstawiono proces podejmowania decyzji inwestycyjnej na przykładzie 
inwestycji rzeczowej w sektorze hutniczym. 
 
Słowa kluczowe: ryzyko inwestycyjne, NPV, metoda Monte Carlo, rozkład możliwości, 
teoria ewidencji, p-box. 
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Wprowadzenie 
 

Założenie, że przyszłość będzie podobna do przeszłości – wpisane w większość 
prognoz, od najprostszych po najbardziej złożone pod względem ekonometrycz-
nym i technicznym – budzi obecnie więcej wątpliwości niż w minionych dzie-
sięcioleciach, szczególnie w odniesieniu do ekonomii i nauk o zarządzaniu. 
Odejście od tego założenia umożliwiają prognozy formułowane w oparciu o opinie 
ekspertów. Jednym z problemów, w których często konieczne jest stosowanie 
opinii ekspertów i subiektywnych rozkładów prawdopodobieństwa jest rachunek 
efektywności inwestycji rzeczowych [Wrzosek, 1994]. 

W literaturze można znaleźć wiele metod oceny opłacalności inwestycji 
(NPV, IRR, APV, NPVR, PI, DPP itp.) [Pazio, 2001, s. 250-282; Michalak, 
2007, s. 90-93; Rogowski, 2013, s. 237-421]. Współczesne wykorzystanie tych 
metod coraz częściej uwzględnia dostępność i zakres posiadanej przez decydenta 
informacji. Brak pełnej wiedzy o zjawiskach ma swoje źródło w złożoności  
i zmienności zjawisk oraz procesów gospodarczych występujących wewnątrz i na 
zewnątrz przedsiębiorstwa. 

Do niedawna do opisu niepewności wykorzystywano teorię prawdopodo-
bieństwa. Jednak założenia leżące u podstaw tej teorii poddawane są coraz szer-
szej krytyce [Ferson, 1996, s. 990-1007; Kuchta, 2001]. Spowodowało to rozwój 
alternatywnych metod opisu niepewności takich jak: rachunek przedziałowy (in-
terval analysis), probability bound analysis, teoria ewidencji (evidence theory), 
teoria możliwości (possibility theory) czy teoria wiarygodności (credibility theory). 
Za pomocą wymienionych metod można w pewnych sytuacjach bardziej ade-
kwatnie opisać wiedzę o zmiennych modelu finansowego służącego do oceny 
efektywności, takich jak ceny produktów, koszty materiałów, energii, pracy itd. 

Analiza symulacyjna pozwala na połączenie i przetworzenie niepewności 
charakteryzującej zmienne modelu. Zagregowana w ten sposób niepewność jest 
następnie skwantyfikowana w postaci rozkładu prawdopodobieństwa wskaźnika 
opłacalności inwestycji. Rozkład ten odzwierciedla ryzyko nieosiągnięcia zało-
żonych przez decydenta celów oraz szansę wystąpienia wskaźnika danej wartości. 

Na adekwatność rozkładu prawdopodobieństwa wskaźnika opłacalności 
inwestycji mają wpływ dwa czynniki – opis niepewności zmiennych oraz sposób 
modelowania zależności pomiędzy nimi [Rogowski, 2013, s. 508]. Często wska-
zuje się, że główną słabością analizy symulacyjnej jest konieczność wykorzysta-
nia w niej subiektywnych rozkładów prawdopodobieństwa oraz trudności 
w opisie statystycznych zależności, co może prowadzić do błędnej oceny ryzyka 
przez decydenta. W najnowszych publikacjach naukowych [Rębiasz, 2007, 
s. 199-210; Rębiasz, 2013, s. 1019-1026] wskazuje się, że wspomniane bariery 
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analizy symulacyjnej można zredukować, wykorzystując różne metody opisu 
niepewności w ramach jednego modelu. 

W rzeczywistych problemach inwestycyjnych, opis niepewności zmiennych 
często wynika zarówno z subiektywnych opinii ekspertów, jak i danych histo-
rycznych. Można zatem mówić o dwóch źródłach niepewności [Aven, 2010,  
s. 623-631] – „aleatorycznym” („obiektywnym”), które wynika ze stochastycz-
ności i nie może być zredukowane przez dalsze badania oraz „epistemicznym” 
(„subiektywnym”), które wynika z braku wiedzy i może być zmniejszone po-
przez dodatkowe badania. W problemach ekonomicznych i menedżerskich do 
opisu obu tych niepewności zwykle wykorzystuje się różne interpretacje rachun-
ku prawdopodobieństwa – częstościową i bayesowską. 

Niebezpieczeństwo takiego modelowania ryzyka [Helton, Oberkampf, 2004], 
wynika z faktu, że prawdopodobieństwu nadaje się różne znaczenia na etapie 
modelowania, by następnie w trakcie analizy symulacyjnej przetwarzać go łącz-
nie, tworząc jedną miarę ryzyka. Decydentowi bez dokładnej analizy założeń 
trudno w tej sytuacji ocenić, na ile poziom ryzyka wynika ze zmienności otocze-
nia, w jakim przyszło mu podejmować decyzje, a na ile z braku informacji lub 
subiektywnych odczuć analityka tworzącego model. Może to w efekcie prowa-
dzić do błędnych decyzji inwestycyjnych. 

Wielu badaczy [Dubois, Guyonnet, 2011, s. 145-167], w tym autorzy tego 
artykułu, uważa, że czysto probabilistyczne podejście jest właściwe, jeżeli nie-
pewność wszystkich parametrów wejściowych ma jednakowy charakter. W prze-
ciwnym wypadku należy dokonać podziału zmiennych w zależności od rodzaju 
niepewności, a następnie przetwarzać je równolegle przy pomocy symulacji hy-
brydowej. Celem tego artykułu jest prezentacja sposobów podejmowania decyzji 
inwestycyjnych w sytuacji wykorzystywania metod hybrydowego przetwarzania 
niepewności danych. 
 
 
1. Etapy analizy ryzyka w rachunku efektywności inwestycji 
 

Proces analizy ryzyka w rachunku efektywności składa się z czterech eta-
pów: opisu niepewności zmiennych, przetworzenia niepewności z wykorzysta-
niem analizy symulacyjnej, prezentacji rezultatów i podjęcia decyzji inwestycyjnej. 
 
 
1.1. Wybór wiarygodnego opisu niepewności zmiennych 
 

Analiza ryzyka w rachunku efektywności inwestycji rzeczowych rozpoczy-
na się od budowy modelu finansowego. W modelu tym występują zwykle trzy 
kategorie zmiennych – rynkowe (np. ceny, popyt), nakłady inwestycyjne oraz 
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koszty (stałe i zmienne) [Rogowski, 2013, s. 423]. Niepewność zmiennych defi-
niuje się poprzez przestrzeń stanów S w ten sposób, że na etapie modelowana 
decydent wie, że jeden ze stanów wystąpi, a pozostałe nie. Decydent w momencie 
budowy modelu nie wie i nie ma wpływu na to, który stan jest prawdziwy, a który 
nie. Przestrzeń stanów może być dowolnym zbiorem, aczkolwiek w artykule 
przyjęto, że przez przestrzeń stanów zawsze będzie oparta o zbiór liczb rzeczy-
wistych. Podzbiorem przestrzeni stanów natury są zdarzenia. Szansa wystąpienia 
zdarzenia może być określona różnymi miarami. 

Teoria prawdopodobieństwa. Miarą niepewności wystąpienia zdarzenia 
T S⊆  jest miara prawdopodobieństwa, które ma wiele dobrze znanych 
i zdefiniowanych własności. Istnieją dwie powszechnie uznawane interpretacje 
prawdopodobieństwa – częstościowa i bayesowska. Ponieważ w dalszych rozwa-
żaniach teoria prawdopodobieństwa będzie wykorzystywana do opisu niepewności 
o charakterze aleatorycznym, to w tym artykule przyjęto interpretację częstościo-
wą. Prawdopodobieństwo zdarzenia T oznaczane będzie przez P( ).s T∈  Funk-
cja gęstości prawdopodobieństwa (PDF) oznaczana będzie przez ϕ , a dystrybu-
anta rozkładu (CDF) przez Φ , przy czym ( )Φ P(( , ] )Ss s= −∞ ∩ . 

Teoria możliwości. Niech dana będzie pewna funkcja π nazwana rozkła-
dem możliwości, która mapuje zbiór S na przedział [0,1]. Funkcja π reprezentuje 
wiedzę analityka o możliwych stanach zmiennej. Analityk potrafi rozróżnić, któ-
ry stan jest najbardziej wiarygodny, który jest oczekiwany, a którego wystąpie-
nie będzie zaskoczeniem. Przykładowe wartości funkcji są interpretowane w na-
stępujący sposób: 
− π(s) = 0, stan niemożliwy, 
− π(s) = 1, stan najbardziej wiarygodny (oczekiwany). 

Szansa wystąpienia zdarzenia T opisywana jest przez parę miar – koniecz-
ności N (necessity) oraz możliwości П (possibility), które zdefiniowane są nastę-
pująco: 

( ) sup ( )
s T

T s∏ π
∈

= ,
 

( ) sup(1 ( ))
s T

T sΝ π
∉

= − .
 

Rozkład możliwości może być utożsamiany z liczbą rozmytą Â  taką, że 
Â

μ π≡ . Dzięki temu rozkład możliwości może być rozważany w kategoriach 
α-przekrojów, ponieważ zgodnie z zasadą dekompozycji liczba rozmyta może 
być przedstawiona w postaci skończonej sumy α-przekrojów 
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gdzie α-przekrój jest zdefiniowany jako 

{ | ( ) }i
iA s sα π α= ≥ . 

Główną różnicą pomiędzy teorią prawdopodobieństwa a teorią możliwości 
z punktu widzenia szacowania ryzyka jest sposób pomiaru niepewności. Często 
miary konieczności i możliwości zdarzenia interpretuje się jako granice prze-
działu, w którym znajduje się prawdopodobieństwo tego zdarzenia. Teoria moż-
liwości nadaje się więc lepiej do opisu niepewności epistemicznej, ponieważ po-
zwala odzwierciedlić niedokładność sądu eksperta [Kuchta, 2001]. 

W dalszej części artykułu przyjęto, że niepewność o charakterze aleato-
rycznym będzie opisana teorią prawdopodobieństwa, a niepewność o charakte-
rze epistemicznym teorią możliwości. 
 
 
1.2. Symulacja hybrydowa jako metoda przetwarzania niepewności 
 

W wyniku etapu pierwszego otrzymywany jest ciąg zmiennych, których 
niepewność opisana jest bądź rozkładem prawdopodobieństwa, bądź rozkładem 
możliwości. Zmienne te będą nazywane czynnikami ryzyka. Niech dana jest 
funkcja hsym, której część zmiennych opisanych jest rozkładami prawdopodo-
bieństwa, a część rozkładami możliwości. Wartością funkcji jest dystrybuanta 
rozkładu wskaźnika opłacalności inwestycji: 

1 21 1( ) ( ,..., , ,..., ),n nnpv hsym npv NPVϕ ϕ π πΦ = ∈ , 

gdzie NPV jest przestrzenią stanów opisujących niepewności wskaźnika efek-
tywności inwestycji. 

Aby znaleźć wartość funkcji hsym, powinno się skorzystać z metod anali-
tycznych [Ferson, Ginzburg, 1996, s. 133-144], symulacji Monte Carlo 2D [Dubois, 
Guyonnet, 2011] lub symulacji hybrydowej [Baudrit, Guyonnet, Dubois, 2006, 
s. 593-608]. Wybór sposobu wyznaczania wartości hsym zależy od specyfiki 
opisu zmiennych. Charakter rozważanego problemu rachunku efektywności in-
westycji wymaga zastosowania metody IRS (Independent Random Set), która 
należy do grupy symulacji hybrydowych. Metoda ta pierwotnie wykorzystywana 
była do analizy prostych modeli geologicznych. Jej rozszerzenie i przystosowa-
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nie do analizy rachunku efektywności (IRS+) zostało zaprezentowane przez Rę-
biasza [2013, s. 1019-1032]. 

Z technicznego punktu widzenia metoda IRS łączy w sobie symulację Monte 
Carlo (próbkowane zmiennych losowych) oraz metody realizacji operacji aryt-
metycznych na liczbach rozmytych oparte o zasadę rozszerzenia Zadeha (prze-
twarzanie niepewności epistemicznej). Algorytm metody IRS+ jest następujący: 
Krok 1 Ustal liczbę kroków symulacji na J oraz liczbę α-przekrojów na I. 
Krok 2 Wygeneruj 1J n⋅  liczb losowych z rozkładu równomiernego, a następnie 

wykorzystaj je do generowania wartości zmiennych opisanych rozkła-
dami prawdopodobieństwa. Jeżeli istnieją zależności pomiędzy para-
metrami, do ich uwzględnienia wykorzystaj macierz Choleskiego. W wy-
niku powstanie ciąg wektorów 11{( ,..., )}j j

n j=1,...,Jp p . 
Krok 3 Dla każdego j-tego wektora 11( ,..., )j j

np p  wykonuj: 
Krok 3.1  Dla każdego i wykonuj: 
Krok 3.1.1 Dla wszystkich rozkładów możliwości 

21, , nπ πK wyznacz 
granice i-tego α-przekroju: 21,...,{(inf( ), sup( ))}i i

k k k nπ π =  

Krok 3.1.2. Wyznacz granice przedziału 
,,[ , ]

i ji jnpv npv , rozwiązując 

następujące dwa problemy nieliniowe: 

PROBLEM I (sup) 

1 2

,

1 1max ( ,..., , ,..., )
i j

n nnpv f x x y y=  

Przy ograniczeniach: 
− wartości wektora x nie mogą 

przekroczyć granicznych warto-
ści wylosowanych w symulacji 

1, 1, ,j
k kx p k n≤ = …  

− wartości y nie mogą przekroczyć 
ograniczeń wynikających z roz-
kładu możliwości dla wybranego 
α-przekroju: 

( ) ( )2 2 2inf  sup , 1, ,i i
k k ky k Kπ π≤ ≤ = …  

− inne ograniczenia opisujące za-
leżności pomiędzy zmiennymi 
rozmytymi. 

PROBLEM II (inf) 

1 2

,
1 1min ( ,..., , ,..., )i j

n nnpv f x x y y′ ′=  

Przy ograniczeniach: 
− wartości wektora x′  nie mogą być 

mniejsze od wartości otrzymanych 
w wyniku rozwiązania Problemu I 

1, 1,...,k kx x k n′ > =  
− wartości y nie mogą przekroczyć 

ograniczeń rozkładu możliwości 
dla wybranego α-przekroju 

( ) ( )2 2 2inf  sup , 1, ,i i
k k ky k Kπ π≤ ≤ = …  

− inne ograniczenia opisujące zależ-
ności pomiędzy zmiennymi rozmy-
tymi. 
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Szczegółowy opis wykorzystania symulacji hybrydowej do wyznaczania 
efektywności inwestycji można znaleźć w pracy Gawła, Skalnej i Rębiasza [Rę-
biasz, Gaweł, Skalna, 2014, s. 125-135]. Wynikiem symulacji hybrydowej IRS+ 
jest J I⋅  przedziałów 

,,[ , ]
i ji jnpv npv . Do budowy krzywej ryzyka na podstawie 

uzyskanych przedziałów wykorzystuje się teorię ewidencji. 
 
 
1.3. Prezentacja rezultatów 
 

Teoria ewidencji. Niech Θ  będzie niepustym zbiorem nazywanym ramą 
rozróżniającą, taką, że opisuje wszystkie możliwe wartości NPV badanej inwe-
stycji rzeczowej. Wyniki symulacji tworzą zbiór przesłanek 

,,
, ,{ | [ , ], 1,..., , 1,...., }

i ji j
i j i jF f f npv npv i I j J= ⊆ Θ = = = , 

nazywanych elementami ogniskowymi, odnoszących się do rzeczywistej wartości 
bieżącej netto inwestycji. Ponadto niech będzie dana funkcja m, która każdemu fi,j 

przypisuje jednakową masę prawdopodobieństwa równą ,
1( )i jm f

I J
=

⋅
. Miara 

prawdziwości hipotezy o zajściu zdarzenia T opisywana jest przez funkcję prze-
konania i funkcję wyobrażalności. 

Funkcja przekonania Bel(T) określa łączną wiarę w poszlaki na rzecz T 

Bel( ) ( )
j

j
T f

T m f
⊆

= ∑ , 

z kolei funkcja wyobrażalności określa siłę poszlak przeciwko T 

Pl( ) ( )
j

j
T f

T m f
∩ ≠∅

= ∑ . 

Para [Bel( ), Pl( )]T T  tworzy przedział przekonania, który jest często inter-
pretowany jako górne i dolne oszacowanie prawdopodobieństwa P( )npv T∈ . 

Probability box (p-box). Niech , : R [0,1]Φ Φ →  będą niemalejącymi 

funkcjami, takimi że: ( ) ( )x x x∀ Φ ≥ Φ . Wtedy przedział 

[ , ] { : R [0,1],niemalejąca | ( ) ( ) ( )}x R x x x∈Φ Φ = Φ → ∀ Φ ≤ Φ ≤ Φ%  

określany jest mianem probability box (p-box), a funkcje Φ  i Φ  nazywane są 
górną i dolną dystrybuantą. Postać funkcji Φ%  nie jest znana, wiadomo tylko, że 
leży pomiędzy Φ  i Φ . Można wykazać [Baudrit, Guyonnet, Dubois, 2005, 
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s. 1750-1754], że jeżeli przestrzeń NPV jest oparta o zbiór liczb rzeczywistych 
to, ( ) Pl(( , ]), ( ) Bel(( , ])x x x xΦ = −∞ Φ = −∞ . 

Zbiór przesłanek F można więc przekształcić w p-box 
[Bel(( , ]), Pl(( , ])]npv npv−∞ −∞ , będący górnym i dolnym ograniczeniem zbio-

ru dystrybuant  ( )Φ npv . Aby podjąć decyzję inwestycyjną w oparciu o p-box, 

konieczne jest przekształcenie go w klasyczną dystrybuantę. 
 
 
2. Podejmowanie decyzji inwestycyjnych  

w warunkach stochastyczności i niepełnej informacji 
 
 
2.1. Kryterium decyzyjne w ocenie inwestycji rzeczowej 
 

Decyzje inwestycyjne można podzielić na dwie grupy – dotyczące pojedyn-
czej inwestycji oraz dotyczące wyboru portfela inwestycji ze zbioru dostępnych 
inwestycji. Podjęcie decyzji w pierwszym przypadku można opisać następują-
cymi regułami [Rogowski, 2013, s. 502]: 
− jeżeli npv > 0 to inwestycja jest efektywna ekonomicznie i powinna być re-

alizowana, 
− jeżeli 0npv ≤  to inwestycja jest nieefektywna ekonomicznie i nie powinna być 

realizowana, 
− jeżeli występują stany natury, dla których npv jest mniejsze od zera i takie 

stany, dla których npv jest większe od zera, to konieczne jest zastosowanie 
zaawansowanych reguł oceny. 

W tej ostatniej sytuacji decyzja o przyjęciu bądź odrzuceniu inwestycji za-
leży od indywidualnych preferencji inwestora dotyczących ryzyka. Fundamen-
talnym problemem jest tu zdefiniowanie miary ryzyka inwestycyjnego. Można 
wyróżnić trzy grupy metod mierzących ryzyko [Jajuga, 2000, s. 112-116]: miary 
zmienności (rozproszenie miary opłacalności), miary zagrożenia (możliwość 
wystąpienia niekorzystnych wartości miary opłacalności) i miary wrażliwości 
(zależności pomiędzy miarami opłacalności a parametrami wejściowymi).  

Kryterium decyzyjne dla inwestycji rzeczowej można zapisać w postaci 

0P( ( , ])npv npv θ∈ −∞ = . 

Można tu mówić o dwóch miarach zagrożenia: 
− poziom bezpieczeństwa npv0 inwestycji dla założonego poziomu θ , 
− prawdopodobieństwo θ  nieosiągnięcia założonego poziomu aspiracji npv0. 
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W przeciwieństwie do klasycznej analizy symulacyjnej, w wyniku symula-
cji hybrydowej otrzymuje się p-box [Bel(( , ]), Pl(( , ])]npv npv−∞ −∞ . Obie 
miary zagrożenia reprezentowane są w tej sytuacji przez przedziały, co utrudnia 
ich interpretację przez decydenta. Konieczne jest więc przekształcenie p-box  
w dystrybuantę rozkładu npv. Do wykonania tego przekształcenia można wyko-
rzystać wiele podejść. 
 
 
2.2. Miary zagrożenia w pomiarze ryzyka inwestycyjnego 
 

Zgodnie z klasycznym podejściem zdefiniowanym przez Knighta [Knight, 
1921] można wyróżnić trzy warunki, w jakich decydent podejmuje decyzję in-
westycyjną: 
− sytuacja nr 1 (pewność) – zamknięty zbiór alternatyw, konsekwencje zdefi-

niowane deterministycznie,  
− sytuacja nr 2 (ryzyko) – Inwestor zna krzywą ryzyka, 
− sytuacja nr 3 (niepewność) – Inwestor nie zna tego rozkładu. 

Taki podział mimo swojej teoretycznej elegancji stanowi znaczne uproszczenie 
rzeczywistości. Zwykle w ocenie inwestycji rzeczowych ma się do czynienia z sytu-
acją pomiędzy niepewnością a ryzykiem, ponieważ bardzo rzadko nie wiadomo 
nic o prawdopodobieństwie, ale równie rzadko znane jest ono dokładnie. Jak po-
kazują eksperymenty Ellsberga [Wakker, 2010, s. 277-295], wybory ludzi w sy-
tuacji ryzyka mogą różnić się od wyborów, w których informacje o szansach są 
nieprecyzyjne. Badania pokazują, że w takich sytuacjach wybory mogą być 
sprzeczne z teorią użyteczności. Zdaniem Ellsberga należy wprowadzić więc 
stan pośredni pomiędzy całkowitą ignorancją co do prawdopodobieństwa a pełną 
wiedzą o rozkładzie. Stan ten nazwany został niejasnością. Niejasność ma swoje 
źródła w niskiej wiarygodności informacji czy też niezgodności informacji. 

Matematycznym odzwierciedleniem niejasności jest sytuacja, w której de-
cydent ma do czynienia z ryzykiem opisanym przy pomocy górnej i dolnej dys-
trybuanty (p-boxa). Decydent dąży do redukcji niejasności, a więc znalezienia 
takiego przekształcenia, które pozwoli zamienić p-box w krzywą obrazującą ry-
zyko. Aby osiągnąć swój cel, decydent może przyjąć wiele strategii. 

Im szerszy przedział, tym trudniej podjąć decyzję inwestycyjną. Percepcja te-
go przedziału zależy w dużym stopniu od „awersji do ryzyka” inwestora. W skraj-
nych przypadkach wyborem konserwatywnego inwestora będzie wartość górnej 
dystrybuanty, a optymistycznego dolnej. Jednakże w rzeczywistości bardzo niewie-
lu inwestorów ma tak agresywne podejście do ryzyka. Poniżej zaprezentowano kil-
ka strategii budowy krzywej ryzyka w oparciu o parę górna/dolna dystrybuanta. 
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2.2.1. Kryterium Bayesa-Laplace’a 
 

Pierwsze podejście zostało zaproponowane przez Smetsa [Smets, 2005, 
s. 133-147] pod nazwą pignistic transformation. Opiera się ono o kryterium de-
cyzyjne Bayesa-Laplace’a, zgodnie z którym zbiór przesłanek F jest zbiorem 
możliwych i nierozróżnialnych z punktu widzenia teorii użyteczności przedzia-
łów wartości NPV. Zbiory przesłanek można więc potraktować jako zbiory wy-
płat, do których przypisane jest jednakowe prawdopodobieństwo wystąpienia 

równe ,
1( )i jm f

I J
=

⋅
. Oczekiwaną wartość wypłaty otrzymuje się, transformując 

przesłankę 
,,

, [ , ]
i ji j

i jf npv npv=  w rozkład równomierny 
,,( , )

i ji j
uniform npv npvϕ . 

Postać rozkładu ( )Φ npv  wyznacza się z równania [Smets, 2002, s. 17-61]: 

,

,

,

( )
( )

i j

i j
bet

npv f F i j

m f
npv

f∈ ⊆

Φ = ∑ . 

Warto zwrócić uwagę, że to podejście nie uwzględnia awersji inwestora do 
ryzyka. 
 
 
2.2.2. Kryterium Hurwitza 
 

Niejasność wyraża niepewność wiedzy o prawdopodobieństwie i może być 
zdefiniowana jako [Jaffray, Fabrice, 1997, s. 165-185]: 

1 1( ) ( ) ( ), [0,1]Niejas śno ć Bel Plκ κ κ κ− −= − ∈ . 

Niejasność stanowi stan pośredni pomiędzy całkowitą ignorancją a znajo-
mością prawdopodobieństwa [Domurat, Zieliński, 2013, s. 21-48]. Wykorzystu-
jąc kryterium Hurwitza, a więc traktując krzywe Bel i Pl jako skrajne scenariu-
sze, Jeffrey definiuje dystrybuantę niejasności jako: 

1 1( ) ( ) (1 ) ( ), [0,1]amb Pl Belκ λ κ λ κ κ− −Φ = ⋅ + − ⋅ ∈ , 

gdzie λ przyjmuje wartości z przedziału 0 do 1 i jest nazywany wskaźnikiem pe-
symizmu (optymizmu) decydenta. 
 
 
2.2.3. Dystrybuanta wiarygodności 
 

W trzecim podejściu wykorzystywana jest teoria wiarygodności zapropono-
wana przez Liu [Liu, 2006, s. 387-408]. Proponuje on przybliżyć ( )Φ npv  dystry-
buantą wiarygodności 
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Bel(( , ]) Pl(( , ])( )
2cred

npv npvnpv −∞ + −∞
Φ = . 

Dubois [Dubois, 2011, s. 145-167] rozszerza miarę zaproponowaną przez 
Liu o współczynnik awersji do ryzyka β. 

( ) Bel(( , ]) (1 ) Pl(( , ])cred npv npv npvβ βΦ = ⋅ −∞ + − ⋅ −∞  

Niejasność można więc interpretować jako przedział bezpieczeństwa 

00
[ , ]npv npv  dla założonego poziomu θ , a wiarygodność jako przedział praw-

dopodobieństwa 00[ , ]θ θ  dla założonego poziomu aspiracji npv0.  

 
 
3. Wykorzystanie symulacji hybrydowej  

w rachunku efektywności inwestycji rzeczowej 
 

Różnice pomiędzy poszczególnymi podejściami zaprezentowano na przy-
kładzie rachunku efektywności projektu inwestycyjnego dotyczącego budowy 
wydziału powlekania blach ocynkowanych powłokami organicznymi realizowa-
nego w przedsiębiorstwie przemysłu metalurgicznego. 
 
 
3.1. Opis projektu inwestycyjnego i zmiennych wejściowych 
 

Efektywność projektów inwestycyjnych w hutnictwie zależy w głównej 
mierze od następujących parametrów: popytu, cen surowców, cen sprzedaży wyro-
bów, wskaźników materiałochłonności oraz wartości nakładów inwestycyjnych. 

W analizie opłacalności i ryzyka przyjęto, że decydent nie posiada pełnej 
wiedzy o następujących parametrach: 
− jawnym zużyciu produktów, 
− sprzedaży poszczególnych produktów oferowanych przez hutę, 
− cenach produktów oferowanych przez hutę oraz półproduktów do ich produkcji, 
− wskaźnikach materiałochłonności, 
− wartości nakładów inwestycyjnych. 

Ponadto założono, że pozostałe parametry w rachunku przyjmują wartości 
zdeterminowane. 

Sprzedaż wyrażono w postaci iloczynu prognozowanego jawnego zużycia 
poszczególnych wyrobów produkowanych przez analizowane przedsiębiorstwo  
i prognozowanego udziału w rynku. 
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Schemat procesu produkcyjnego realizowanego przez analizowane przed-
siębiorstwo przedstawiono na rys. 1. 
 

 
 
Rys. 1. Schemat analizowanego procesu produkcyjnego 
 
Źródło: Opracowanie własne. 
 

Tabela 1 przedstawia rozkłady możliwości i parametry funkcji gęstości 
prawdopodobieństwa (wartość średnia – m, odchylenie standardowe – σ) określa-
jące prognozy parametrów do obliczania wartości bieżącej netto dla roku t = 0 
ekonomicznego cyklu życia projektu. 
 
Tabela 1. Trapezowe liczby rozmyte określające ceny wyrobów i półwyrobów wsadowych 

oraz wskaźniki materiałochłonności, a także parametry funkcji gęstości  
prawdopodobieństwa charakteryzującej jawne zużycie stalowych wyrobów 
hutniczych 

 

Ceny Trapezowe liczby rozmyte, USD/t 
Półwyroby z COS (440,3; 445,0; 450,7; 460,3) 
Blachy walcowane na gorąco (640,0; 652,8; 683.2,7; 699,2) 
Blachy walcowane na zimno (786,4; 700,8; 732,8; 750,4) 
Blachy ocynkowane (772,8; 788,8; 825,6; 844,8) 
Blachy powlekane powłokami organicznymi (1 036,8; 1 057,6; 1 107,2; 1 128,0) 

Wskaźniki materiałochłonności Trapezowe liczby rozmyte, t/t 
Półwyroby COS – blachy walcowane na gorąco (1,058; 1,064; 1,075; 1,078) 
Blachy walcowane na gorąco – blachy walcowane na zimno (1,105; 1,111; 1,124; 1,130) 
Blachy walcowane na zimno – blachy ocynkowane (1,010; 1,020; 1,026; 1,031) 
Blachy ocynkowane – blachy powlekane powłokami organicznymi (0,998; 0,999; 1,000; 1,001) 

Jawne zużycie (Średnia, tys. t; odchylenie 
standardowe, tys. t) 

Blachy walcowane na gorąco (2 704,0; 117,5) 
Blachy walcowane na zimno (1 162,3; 51,4) 
Blachy ocynkowane (1 147,9; 52,4) 
Blachy powlekane powłokami organicznymi (708,4; 30,8) 

 

Półwyro-
by z COS 

Przepływ materiałów do dalszego 
przetwarzania 

Sprzedaż wyrobów 

Dostawy zewnętrzne 
półwyrobów 

( ) Zdolność produkcyjna, tys. t 

 Istniejący wydział produkcyjny 

 Projekt inwestycyjny 

Walcownia blach 
walcowanych na 

gorąco 
(1600) 

Walcownia blach 
walcowanych na 

zimno 
(800) 

Wydział cynko-
wania blach 

(600) 

Wydział powlekania 
blach powłokami 

organicznymi 
(200) 
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W celu uproszczenia obliczeń założono, że jawne zużycie wyrobów hutni-
czych w kolejnych latach będzie wzrastać o 1,5% rocznie. Jednocześnie ceny 
wyrobów i wskaźniki materiałochłonności będą stałe w analizowanym okresie. 

Wartość kosztów stałych przyjęto jako wielkość zdeterminowaną na po-
ziomie USD 315 090 tys./rok. Skorygowane koszty przerobu dla analizowanych 
ustalono również jako wielkości zdeterminowane (tabela 2). 
 
Tabela 2. Skorygowane koszty przerobu poszczególnych asortymentów wyrobów  

produkowanych przez analizowanego producenta 
 

Wyrób 
Blachy  

walcowane  
na gorąco 

Blachy  
walcowane  
na zimno 

Blachy  
ocynkowane 

Blachy powlekane 
powłokami  

organicznymi 
Skorygowany  

jednostkowy koszt 
przerobu, USD/t 

28,4 28,0 116,7 175,3 

 
Udziały w rynku dla poszczególnych wyrobów hutniczych przestawiono  

w tabeli 3. 
 
Tabela 3. Udziały w rynku analizowanego producenta dla poszczególnych asortymentów 

wyrobów 
 

Blachy walcowane  
na gorąco 

Blachy walcowane  
na zimno 

Blachy ocynkowane 
ogniowo 

Blachy powlekane  
powłokami  

organicznymi 
42,5% 40,0% 46,0% 45,0% 

 
Wartość nakładów inwestycyjnych została opisana jako rozkład możliwości 

(42 000; 46 000; 50 000) w tys. USD. 
 
 
3.2. Opis modelu przetwarzania niepewności 
 

Wykorzystując opisane powyżej dane przeprowadzono analizę symulacyjną 
przy pomocy metody Monte Carlo oraz IRS+. Aby móc wykonać analizę Monte 
Carlo, wszystkie zmienne opisane rozkładami możliwości zostały przekształcone 
w rozkłady prawdopodobieństwa, wykorzystując metodę opisaną w [Dubois, Prade, 
1993, s. 103-112]. 
 
 
3.3. Prezentacja wyników obliczeń 
 

Wyniki obu symulacji oraz krzywe ryzyka przedstawiono na rys. 2. Liniami 
ciągłymi oznaczono górną i dolną dystrybuantę rozkładu wskaźnika opłacalności 
inwestycji, a linią kropkowaną symulacji stochastycznej. Na wykresie zaznaczo-
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( 0)P npv ≤  uzyskane w wyniku symulacji stochastycznej wynosi 0,37, 
podczas gdy w oparciu o symulację hybrydową można stwierdzić, że prawdopo-
dobieństwo to znajduje się w szerokim przedziale pomiędzy 0 a 0,7. Odległość 
pomiędzy górną a dolną granicą przedziału ma swoje źródła w niepewności  
w opisie zmiennych wejściowych. Wyniki symulacji stochastycznej i episte-
micznej można interpretować więc wspólnie w sposób następujący: wartość 
prawdopodobieństwa ( 0)P npv ≤  wynosi 0,37, przy czym błąd subiektywnej 
oceny eksperckiej oraz stochastyczność powoduje, że rzeczywista wartość 
prawdopodobieństwa znajdzie się w przedziale [0; 0,7]. Do decydenta należy 
ocena istotności tego błędu. Jeżeli uzna on ją za zbyt dużą, to może zlecić do-
datkowe pomiary. Pokazuje to przewagę podejścia hybrydowego nad czysto 
probabilistycznym w sytuacji, gdy mamy do czynienia ze niepewnością parame-
trów wynikającą z losowości i nieprecyzyjności. W przeciwieństwie do podej-
ścia czysto probabilistycznego decydent otrzymuje przedział, którego szerokość 
obrazuje niedokładność pomiaru ryzyka wynikającą z oszacowań przyjętych 
przez analityków. 

Z różnych względów (koszty, czas) wykonanie dodatkowych badań nie 
zawsze jest możliwe. W tym wypadku zamiast korzystać z symulacji stocha-
stycznej, decydent może podjąć decyzję, wykorzystując jedną z przedstawio-
nych powyżej transformacji.  

Podejmując decyzję inwestycyjną w oparciu o wskaźniki zagrożenia, osza-
cowane w oparciu o krzywe powstałe w wyniku transformacji, należy wziąć pod 
uwagę charakterystykę tejże. Poszczególne dystrybuanty biorą pod uwagę różne 
typy inwestorów. W szczególności: 
− transformacja w betΦ  zakłada, że nie są znane preferencje decydenta, 
− transformacja w dystrybuantę niepewności ambΦ  zakłada, że inwestor po-

dejmuje decyzję w oparciu o wartość oczekiwanej wypłaty; parametr λ służy 
do przypisywania wagi wartościom brzegowym w obrębie elementów ogni-
skowych, 

− transformacja w credΦ  zakłada, że kluczowym kryterium, jakim kieruje się 

inwestor, jest prawdopodobieństwo wystąpienia danego stanu wskaźnika 
efektywności. Wskaźnik awersji do ryzyka β przypisuje wagę prawdopodo-
bieństwom brzegowym, dla zadanej wypłaty. 

Zdaniem autorów powinno się szacować wartość wskaźnika ( 0)P npv ≤   
w oparciu o dystrybuantę wiarygodności, a poziom bezpieczeństwa w oparciu  
o dystrybuantę niepewności. W omawianym przykładzie oznaczałoby to, że 

( 0) 0,35P npv ≤ = , a npv0=$39 745,5. 



Teoria prawdopodobieństwa i teoria możliwości... 77 

Takie podejście uwypukla drugą korzyść ze stosowania symulacji hybry-
dowej, czyli możliwość uwzględnienia w wynikach charakterystyki inwestora. 

Wykorzystanie symulacji hybrydowej pozwala również ocenić, na ile dys-
trybuanta uzyskana w oparciu o symulację Monte Carlo może wpływać na pod-
jęcie decyzji przez inwestora. W sytuacji idealnej krzywe: ambΦ , credΦ , 

0,5λ β= = oraz symulacja stochastyczna powinny się pokrywać. Jeśli dystry-
buanta Monte Carlo znajduje się pod/nad krzywymi, to znaczy, że wyniki uzy-
skane przy jej pomocy mogą być obarczone pewnym optymizmem lub pesymi-
zmem. Do wyznaczenia tych krzywych posłużono się pojęciem stochastycznej 
dominacji. 

Funkcja F wykazuje dominację pierwszego rzędu (FSD) nad G, gdy 
( ) ( )x F x G x∀ ≤ . Funkcja F wykazuje dominację drugiego rzędu nad G (SSD), 

gdy ( (t) ( )) 0
x

x R F G t dt∈
−∞

∀ − ≤∫ . 

Interesujące są następujące sytuacje: 
− max, ( ) ( )amb MonteCarlo npvλ κ→ Φ ≤ Φ  (FSD) 
− max, ( ) ( )cred MonteCarlonpv npvβ → Φ ≤ Φ  (SSD) 

Rozwiązaniem tych problemów są odpowiednio 0,38λ =  oraz β = 0,35. 
Można więc stwierdzić, że probabilistyczny opis niepewności aleatorycznej  
i epistemicznej wprowadza do modelu dodatkowe informacje, które powodują, 
że wyniki symulacji nie pokrywają się z krzywymi neutralnymi: ambΦ , credΦ , 

0,5λ β= = . Symulacja Monte Carlo wprowadza więc do modelu informacje, 
które nie wynikają z charakteru zmiennych, a mogą wpłynąć na decyzje decydenta.  
 
 
Podsumowanie 
 

W artykule przestawiono wyniki badań pilotażowych nad podejmowaniem 
decyzji inwestycyjnych, gdy do opisu zmiennych wejściowych wykorzystuje się 
rozkłady możliwości i rozkłady prawdopodobieństwa. W oparciu o dane rze-
czywiste zaprezentowano korzyści stosowania symulacji hybrydowej w połą-
czeniu z symulacją stochastyczną. W dalszym etapie badania będą się skupiały 
na następujących problemach: 
− wykorzystanie entropii do budowy wskaźników oceny efektywności inwestycji, 
− rozszerzenie opisanych w artykule transformacji o wykorzystanie teorii per-

spektyw. 
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PROBABILITY THEORY AND POSSIBILITY THEORY  
IN INVESTMENT DECISION MAKING 

 
Summary: In risk analysis it is very important to distinguish between aleatory (probabil-
istic) and epistemic (due to lack of precision or information) uncertainty. In this paper is 
described a problem of making an investment decision on the basis of the analysis of ef-
fectiveness and risk of a tangible investment, in a situation when some model parameters 
are described by probability distributions and some are described by possibility distribu-
tions, i.e., in the presence of hybrid data. An analysis of risk for such defined problem 
was performed using a method which combines Monte-Carlo simulation with the method 
for performing operations on dependent fuzzy numbers. Those operations were realized 
using the nonlinear programming. As a result, a random fuzzy variable was obtained, 
which is difficult to be interpreted for practitioners of economic life. On the basis of critical 
review of the existing risk measures defined in the case of hybrid data, a method for 
making an investment decision was proposed. The practical part of the paper presents an 
investment decision making process on the example of a tangible investment in metal-
lurgical sector. 
 
Keywords: investment risk, NPV, Monte Carlo method, possibility distribution, evidence 
theory, p-box. 


