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1. WPROWADZENIE

Badania reprezentacyjne, prowadzone przez Gáówny Urząd Statystyczny (GUS),
są jednym z najwaĪniejszych Ĩródeá informacji o miesiĊcznych charakterystykach
sektora maáych przedsiĊbiorstw. Wybór przekrojów, w jakich szacowane mogą byü
parametry, determinowany jest przez takie aspekty jak rozmiar próby, schemat badania
czy metoda szacunku. Badania statystyczne prowadzone przez GUS metodą reprezentacyjną z reguáy opierają siĊ na próbach, umoĪliwiających ocenĊ parametru dla stosunkowo duĪych jednostek terytorialnych i przedmiotowych. W badaniu DG1, bĊdącym
najwiĊkszym badaniem z zakresu statystyki krótkookresowej przedsiĊbiorstw, próba
pozwala na precyzyjne szacunki parametrów jedynie na poziomie województw lub
w przekroju sekcji PKD. ZejĞcie na niĪszy poziom agregacji, przy zachowaniu klasycznego podejĞcia, prowadzi do znacznego spadku precyzji szacunku oraz wzrostu
obciąĪenia. Utrzymanie jednak estymacji na poziomie NTS 2, wobec zgáaszanego
zapotrzebowania na szczegóáową informacje, nie jest moĪliwe. Zmiana metodyki
badania w kierunku zwiĊkszenia liczebnoĞci próby wiązaáaby siĊ przede wszystkim
ze wzrostem kosztów badania oraz wydáuĪeniem czasu jego realizacji. Stąd teĪ raczej
powinny byü brane pod uwagĊ rozwiązania zmierzające w kierunku odejĞcia od klasycznych metod estymacji, na rzecz chociaĪby estymacji poĞredniej, proponowanej
przez statystykĊ maáych obszarów. W przeciwieĔstwie do klasycznych estymatorów,
estymatory poĞrednie wykorzystują dodatkowe Ĩródáa danych zawierające informacje
o tak zwanych zmiennych pomocniczych, wspomagających szacunek. PoprawĊ precy1
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zji uzyskuje siĊ poprzez poĪyczanie mocy spoza badanej domeny studiów lub spoza
badanego przedziaáu czasowego. Takie podejĞcie umoĪliwia estymacjĊ parametrów
dla bardzo maáych jednostek, nawet przy tzw. zerowej próbie w przypadku niektórych
wyróĪnionych domen. Szersza aplikacja nieklasycznych metod w badaniach statystycznych wymaga prowadzenia szeregu badaĔ empirycznych w celu oceny wáasnoĞci estymatorów poĞrednich. W artykule zaproponowano wykorzystanie w estymacji
podejĞcia typu model-based na poziomie obszaru. Celem badania byá szacunek rocznych przychodów maáych przedsiĊbiorstw w przekroju województw oraz sekcji PKD
w oparciu o model Faya-Herriota (Fay, Herriot, 1979). W estymacji, w celu poprawy
jakoĞci szacunku, uwzglĊdniono zmienne pomocnicze, których Ĩródáem byáy rejestry
administracyjne Ministerstwa Finansów oraz ZUS.
Niniejsza publikacja zostaáa podzielona na cztery czĊĞci. Pierwsza z nich zawiera
charakterystykĊ wykorzystanych w pracy zbiorów danych, druga opis przeprowadzonego badania empirycznego. W czĊĞci trzeciej przedstawiono teoretyczne podstawy
analizowanych metod szacunku. Ostatnią czĊĞü poĞwiĊcono rezultatom badania empirycznego.
2. ħRÓDàA DANYCH DO BADANIA

Badanie empiryczne oparto na danych pochodzących z badania statystycznego
DG1. Podlegają mu przedsiĊbiorstwa, w których liczba pracujących jest nie mniejsza
niĪ 10 osób. Operat losowania zawiera 98 tysiĊcy jednostek, przy czym 19 tysiĊcy
to przedsiĊbiorstwa Ğrednie oraz duĪe, a pozostaáych 80 tysiĊcy jednostek to maáe
przedsiĊbiorstwa. Badaniem objĊta jest 10-procentowa próba maáych jednostek oraz
wszystkie Ğrednie i duĪe podmioty gospodarcze. Oznacza to, Īe próba liczy okoáo
30 tysiĊcy przedsiĊbiorstw. Badanie prowadzone jest z czĊstotliwoĞcią miesiĊczną.
Dostarcza informacji m.in. na temat takich zmiennych, jak przychód, koszt, wynagrodzenia, liczba zatrudnionych pracowników, wielkoĞü sprzedaĪy hurtowej oraz detalicznej,
podatek akcyzowy, dotacje podmiotowe.
3. CHARAKTERYSTYKA BADANIA

W przeprowadzonym badaniu empirycznym ograniczono siĊ do maáych przedsiĊbiorstw (liczba pracujących zawarta jest w przedziale od 10 do 49 osób). Dane
dotyczyáy jednostek aktywnie dziaáających w grudniu 2012 roku. W pracy rozpatrzono modele dla dwóch zmiennych objaĞnianych. Pierwszą z nich byáy przychody
netto ze sprzedaĪy produktów (wyrobów i usáug wáasnej produkcji) – SW. Za drugą
zmienną objaĞnianą natomiast przyjĊto przychody netto ze sprzedaĪy towarów i materiaáów – SH. Obydwie zmienne wyraĪają wartoĞü przychodu (w tysiącach záotych)
uzyskaną przez przedsiĊbiorstwo w 2012 roku. Jako zmienne pomocnicze w obydwu
modelach uwzglĊdniono przychód oraz liczbĊ pracujących. ħródáem informacji o nich
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byáy odpowiednio: rejestr administracyjny Ministerstwa Finansów oraz rejestr ZUS,
wedáug stanu na grudzieĔ 2011 roku. PrzyjĊcie takiego schematu badania wynikaáo
z dostĊpnoĞci danych administracyjnych z jaką spotyka siĊ GUS w praktyce badaĔ
statystycznych. Wykorzystanie zasobów rejestrów ciągle bowiem uzaleĪnione jest od
pewnych ograniczeĔ. Jednym z nich jest przesuniĊcie czasowe, jakie obserwujemy
pomiĊdzy okresem, którego dotyczą dane, a okresem, w którym są udostĊpnione statystyce publicznej. W przeprowadzonym badaniu empirycznym zostaáo to uwzglĊdnione
wáaĞnie przy doborze zmiennych pomocniczych.
WartoĞci przychodu SW i SH oszacowano w przekroju 16 województw oraz wybranych 8 sekcji Polskiej Klasyfikacji DziaáalnoĞci (PKD)5:
– Przetwórstwo przemysáowe (przemysá),
– Dostawa wody, gospodarowanie Ğciekami i odpadami oraz dziaáalnoĞü związana
z rekultywacją (gospodarka wodna),
– Budownictwo (budownictwo),
– Handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów samochodowych (handel),
– Transport i gospodarka magazynowa (transport),
– DziaáalnoĞü związana z zakwaterowaniem i usáugami gastronomicznymi (zakwaterowanie),
– DziaáalnoĞü w zakresie usáug administrowania i dziaáalnoĞü wspierająca (administrowanie),
– DziaáalnoĞü związana z kulturą, rozrywką i rekreacją (kultura).
Gáównym celem badania byáa ocena moĪliwoĞci wykorzystania modelu FayaHerriota (FH) do szacunku Ğrednich rocznych przychodów maáych przedsiĊbiorstw,
w przekroju województw oraz sekcji PKD. Oceny dokonano biorąc pod uwagĊ dwie
podstawowe wáasnoĞci estymatorów: efektywnoĞü i obciąĪenie. EfektywnoĞü oszacowaĔ przeanalizowano przyjmując jako punkt odniesienia klasyczne, bezpoĞrednie
podejĞcie reprezentowane przez estymacjĊ Horvitza-Thompsona (HT). Porównanie
ocen estymatora bezpoĞredniego (HT) i poĞredniego (model FH) pozwoliáo na przeanalizowanie wpáywu zastosowania nieklasycznej metody estymacji na precyzjĊ szacunku.
Na potrzeby niniejszego badania empirycznego jako miarĊ precyzji oszacowaĔ uzyskanych na podstawie estymatora HT oraz modelu FH przyjĊto wspóáczynnik zmiennoĞci,
okreĞlony jako stosunek báĊdu standardowego do oceny parametru.
Analiza obciąĪenia wymagaáaby znajomoĞci wartoĞci szacowanych parametrów
(przychodów netto ze sprzedaĪy produktów – SW oraz przychodów netto ze sprzedaĪy
towarów i materiaáów – SH) w populacji generalnej. Ze wzglĊdu na to, Īe w populacji
generalnej znana byáa jedynie wartoĞü przychodu ogóáem – stanowiącego sumĊ skáadników SW i SH, podjĊto decyzjĊ o ograniczeniu oceny wielkoĞci obciąĪenia do jego
przybliĪonej wartoĞci przyrównując zmienną przychodu ogóáem do sumy oszacowaĔ
otrzymanych dla parametru SW i SH (Dehnel, 2015).

5

W nawiasach podano przyjĊte w dalszej czĊĞci artykuáu skróty nazw sekcji PKD.
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4. WYBRANE METODY ESTYMACJI
4.1. ESTYMATOR BEZPOĝREDNI HORVITZA-THOMPSONA

Przez s oznaczmy próbĊ wylosowaną z populacji U, gdzie sd oznacza podpróbkĊ
z domeny d. LiczebnoĞci w domenach speániają nastĊpujące ograniczenie: nd < Nd,
przy czym nd oznacza liczebnoĞü próby z domeny d, natomiast Nd to liczebnoĞü
populacji z tejĪe domeny.
Estymator bezpoĞredni Horvitza-Thompsona (HT) zaliczany jest do grupy klasycznych estymatorów stosowanych w ramach metody reprezentacyjnej (Horvitz,
Thompson, 1952). Estymator Ğredniej w domenie d jest dany nastĊpującym wzorem:
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\GL to wartoĞü badanej cechy dla i-tej jednostki w d-tej domenie, natomiast ZGL oznacza
wagĊ wynikającą ze schematu losowania dla i-tej jednostki w d-tej domenie.
PowyĪej przedstawiony estymator bezpoĞredni jest nieobciąĪony i zgodny przy
Q G o f . Charakteryzuje siĊ on bardzo maáą efektywnoĞcią w przypadku domen, dla
których liczba jednostek w próbie jest bardzo maáa. Ponadto nie jest moĪliwe uzyskanie
szacunku dla domen niereprezentowanych przez Īadną jednostkĊ w próbie ( Q G = 0)
(Guadarrama i inni, 2016). Problemy, na jakie napotykamy stosując ten rodzaj estymacji, moĪna pominąü wykorzystując w badaniu metody estymacji poĞredniej proponowane przez statystykĊ maáych obszarów. Ich idea polega na „wzmocnieniu” estymacji
poprzez wykorzystanie wszelkich wiarygodnych Ĩródeá informacji, takich jak: spisy
powszechne, czy rejestry administracyjne. W niniejszym artykule podjĊto próbĊ zastosowania jednej z metod estymacji poĞredniej reprezentującej podejĞcie typu model-based na poziomie obszaru – modelu Faya-Herriota.
4.2. MODEL FAYA-HERRIOTA

Model Faya-Herriota (1979) opracowano i po raz pierwszy wykorzystano w badaniu przeprowadzonym w USA. Jego celem byá szacunek poziomu dochodu gospodarstw domowych w przekroju maáych domen. Z uwagi jednak na specyfikĊ podejĞcia,
stosunkowo maáą jego záoĪonoĞü, a takĪe wáaĞciwoĞci empiryczne, model FH obecnie
wykorzystywany jest przy szacowaniu wielu wskaĨników w róĪnych dziedzinach.
Przykáadem mogą byü badania prowadzone w ramach statystyki przedsiĊbiorstw, czy
oceny poziomu ubóstwa (Pratesi, Salvati, 2008; Wawrowski, 2014). Model FH jest
budowany na poziomie obszaru i opiera siĊ na wartoĞciach zmiennych pomocniczych
okreĞlonych na poziomie badanej domeny. MoĪna go zapisaü nastĊpującym wzorem:
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przy czym TÖG oznacza zmienną objaĞnianą – wektor oszacowaĔ bezpoĞrednich, szacowanej zmiennej, [ G to wektor zmiennych pomocniczych, E to wektor parametrów regresji, X G jest losowym efektem domeny, niezaleĪnym i o identycznym rozkáadzie (0,V X),
a HG jest niezaleĪnym báĊdem losowania, o rozkáadzie (0,\ G ). Rozkáad efektu losowego
X G jest okreĞlany na podstawie modelu, natomiast parametry rozkáadu HG wynikają ze
schematu losowania.
Zakáada siĊ, Īe wariancja z losowania \ jest znana, jednak w praktyce jest ona
z reguáy szacowana. Podobnie jak wariancja losowego efektu V X, którą równieĪ naleĪy
oszacowaü. W tym celu posáuĪyü siĊ moĪna szeroką gamą metod, takich jak metoda
momentów, metoda najwiĊkszej wiarygodnoĞci (ML) czy metoda najwiĊkszej wiarygodnoĞci z ograniczeniami (REML). Wspomniane metody bazują na podejĞciu iteracyjnym. W przypadku, gdy nie istnieje dodatnie rozwiązanie parametru VÖ X , wówczas przyjmuje siĊ VÖ X = 0 co oznacza, Īe w modelu nie ma efektów losowych. Po
oszacowaniu wyĪej wskazanych komponentów, moĪna wyznaczyü wartoĞü estymatora
EBLUP, którego postaü przedstawia siĊ nastĊpującym wzorem:
\Ö G(%/83

JÖ G \Ö G+7    JÖG [ G EÖ ,

(3)

gdzie \Ö G+7 oznacza oceny bezpoĞrednie szacowanej zmiennej, [ G to wektor zmiennych
pomocniczych, EÖ to wektor parametrów regresji. Z równania (3) wynika, Īe oceny
otrzymane na podstawie modelu FH są Ğrednią waĪoną szacunku estymatora bezpoĞredniego HT oraz wartoĞci teoretycznych uzyskanych na podstawie modelu regresji
VÖ X
liniowej. Wagi wyraĪone jako JÖG
, mierzą „niepewnoĞü” oceny szacowanego
VÖ X  \Ö G
parametru otrzymanej na podstawie modelu regresji. W przypadku, gdy wariancja
oszacowania na podstawie estymatora bezpoĞredniego \Ö G jest maáa, wartoĞü wagi jest
duĪa. Oznacza to, iĪ estymator EBLUP w wiĊkszym stopniu opiera siĊ na szacunku
bezpoĞrednim, poniewaĪ uzyskane na jego podstawie oceny cechują siĊ dostateczną
precyzją. W przeciwnym wypadku wiĊkszy udziaá w oszacowaniu ma wartoĞü wynikająca z modelu regresji (Boonstra, Buelens, 2011). Parametry regresji moĪna oszacowaü
zgodnie z poniĪszą formuáą:
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G 

gdzie JÖG – oznacza wagĊ dla d-tej domeny, [ G to wektor zmiennych pomocniczych,
a \Ö G+7 oznacza oceny bezpoĞrednie szacowanej zmiennej.
Dla domen niereprezentowanych w próbie przez Īadną jednostkĊ, a takĪe w przypadku, gdy VÖ X = 0, oszacowanie poĞrednie parametru jest równe wyáącznie szacunkowi
otrzymanemu na podstawie modelu regresji.
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4.3. OCENA PRECYZJI OSZACOWAē

Jedną z podstawowych bezwzglĊdnych miar wykorzystywanych przy ocenie jakoĞci szacunku jest Ğredni báąd kwadratowy (MSE). W celu jego wyznaczenia, w przypadku estymacji bezpoĞredniej, posáuĪono siĊ linearyzacją Taylora przy zaáoĪeniu
losowania prostego. Z kolei w przypadku modelu FH wykorzystano estymator MSE
opisany w monografii Rao, Moliny (2015) dany wzorem:

06( \Ö G(%/83

JG VÖ X  J  G VÖ X  J G VÖ X ,

(5)

gdzie: JG (VÖ X ) mierzy niepewnoĞü związaną z planem losowania i wariancją z próby \Ö G ,


J G (VÖ X ) odpowiada za báąd estymacji parametrów EÖ , a skáadnik J G (VÖ X ) odpowiada
za báąd estymacji wariancji efektu losowego VÖ X .
W artykule wykorzystano dwie róĪne metody oceny MSE. W podejĞciu bezpoĞrednim Ğredni báąd estymatora mierzony byá ze wzglĊdu na plan losowania, a w przypadku
estymacji poĞredniej ze wzglĊdu na model. Porównanie i ocena MSE na podstawie
tak wyznaczonych wartoĞci jest jednak stosowana w literaturze przedmiotu (Benavent,
Morales, 2015; Rao, Molina, 2015).
WzglĊdną miarą jakoĞci szacunku opartą na MSE jest wspóáczynnik zmiennoĞci
(CV), dany wzorem:
&9G

06(G
.
\Ö G

(6)

WskaĨnik ten okreĞla udziaá báĊdu estymacji w wartoĞci szacowanej zmiennej
na poziomie domeny. W badaniach prowadzonych przez GUS oraz badaniach empirycznych przyjmuje siĊ, Īe wyniki szacunków mogą byü uznane za wiarygodne jeĞli
wartoĞü wspóáczynnika zmiennoĞci nie przekracza 10%. JeĞli CV przyjmuje wartoĞci
z przedziaáu 10–20% szacunki powinny byü interpretowane w sposób ostroĪny. JeĪeli
natomiast poziom CV jest wyĪszy od 20%, oceny estymatorów na analizowanym
poziomie agregacji nie są uznawane za wiarygodne i mogą byü publikowane jedynie
na wyĪszym poziomie agregacji (GUS 2013).
5. WYNIKI PRZEPROWADZONEGO BADANIA
5.1. ESTYMACJA PRZYCHODU

AnalizĊ rozpoczĊto od oceny rozkáadów liczby przedsiĊbiorstw biorących udziaá
w badaniu DG1 uwzglĊdniając przyjĊty w badaniu empirycznym poziom agregacji
przestrzenno-rzeczowej.
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Rysunek 1. WielkoĞü próby maáych przedsiĊbiorstw w województwach, w przekroju sekcji PKD
ħródáo: opracowanie wáasne na podstawie danych z badania DG1.

NajwiĊkszą zmiennoĞcią pod wzglĊdem wielkoĞci próby w województwach cechowaáy siĊ sekcje: przemysá (od 129 do 440 przedsiĊbiorstw) oraz handel (od 131 do 562).
DuĪe zróĪnicowanie liczebnoĞci próby jest widoczne równieĪ w sekcji budownictwo
(od 41 do 197 jednostek). W pozostaáych piĊciu sekcjach PKD dyspersja liczby przedsiĊbiorstw w województwach jest zdecydowanie mniejsza, a wielkoĞü próby w Īadnej
domenie nie przekracza 102 podmiotów gospodarczych. RelacjĊ pomiĊdzy wielkoĞcią
próby, a wielkoĞcią populacji generalnej zaprezentowano na rysunku 2. Zgodnie z zaáoĪeniami badania DG1 udziaá próby w populacji ksztaátuje siĊ na poziomie okoáo 10%.

Rysunek 2. Porównanie wielkoĞci próby maáych przedsiĊbiorstw w województwach,
w przekroju sekcji PKD z wielkoĞcią populacji
ħródáo: opracowanie wáasne na podstawie danych z badania DG1.
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Szacunki przeprowadzone w ramach badania empirycznego dotyczyáy dwóch
opisanych wyĪej rodzajów przychodów SW i SH. OcenĊ ich jakoĞci oparto na analizie precyzji i przybliĪonej wartoĞci obciąĪenia. Przy ocenie precyzji jako punkt
referencyjny przyjĊto oszacowania parametrów otrzymane na podstawie klasycznego
podejĞcia reprezentowanego przez estymator HT. W tabeli 1 przedstawiono wybrane
charakterystyki opisujące rozkáady otrzymanych ocen estymatora bezpoĞredniego
w przekroju wszystkich wyróĪnionych w badaniu domen.
Tabela 1.
Wybrane charakterystyki opisowe oszacowaĔ bezpoĞrednich HT Ğredniego przychodu netto
ze sprzedaĪy produktów SW i przychodu netto ze sprzedaĪy towarów i materiaáów – SH
w województwach, w zaleĪnoĞci od sekcji PKD (w tys. zá)

Sekcja PKD

Przychody netto
ze sprzedaĪy produktów – SW
Mediana Wsp. zmiennoĞci % SkoĞnoĞü

Przychody netto
ze sprzedaĪy towarów i materiaáów – SH
Mediana

Wsp. zmiennoĞci % SkoĞnoĞü

Przemysá

7664

22,31

0,38

1169

84,38

1,73

Gospodarka
wodna

4996

42,23

1,00

355

260,91

3,71

Budownictwo

7240

23,72

0,28

339

68,84

1,91

Handel

1214

31,08

1,75

15346

40,33

3,06

Transport

9247

44,96

1,90

691

91,77

1,93

Zakwaterowanie

1981

28,65

0,70

1461

57,78

2,91

Administracja

3674

43,37

1,35

251

91,29

0,97

Kultura

1913

76,11

0,88

59

201,80

3,49

ħródáo: opracowanie wáasne na podstawie danych z badania DG1.

Widoczne są róĪnice w ocenie parametrów struktury przedsiĊbiorstw pomiĊdzy
badanymi zmiennymi. Zmienna SH – przychody netto ze sprzedaĪy towarów i materiaáów ksztaátuje siĊ na zdecydowanie niĪszym poziomie (poza sekcją handel) niĪ
zmienna SW – przychody netto ze sprzedaĪy produktów. Ponadto w przypadku zmiennej SH obserwujemy duĪą dyspersje oraz silną asymetriĊ. Relacje miĊdzy zmiennymi
w poszczególnych sekcjach PKD zarówno co do poziomu przeciĊtnego, jak i zmiennoĞci, czy skoĞnoĞci wynikają ze specyfiki badanej sekcji.
Na rysunku 5 przedstawiono z kolei rozkáad wartoĞci parametru charakteryzującego precyzjĊ szacunku zmiennych SW i SH dla maáych przedsiĊbiorstw w przekroju
województw i sekcji PKD otrzymanych na podstawie estymatora bezpoĞredniego HT.
WartoĞci wspóáczynnika wskazują, Īe dla zmiennej SW zarówno poziom przeciĊtny,
jak i dyspersja precyzji ksztaátują siĊ na znacznie niĪszym poziomie niĪ w przypadku
zmiennej SH. Mediana wskaĨnika precyzji dla cechy SW w siedmiu z oĞmiu anali-
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zowanych sekcji PKD wynosi poniĪej 25%. Jednak we wszystkich sekcjach znaleĨü
moĪna województwa, w których wartoĞü wspóáczynnika zmiennoĞci przekracza próg
20% uznawany za granicĊ dopuszczalnego wzglĊdnego báĊdu oszacowania. Precyzja
estymacji bezpoĞredniej dla zmiennej SH jest zdecydowanie gorsza. Jedynie dla sekcji
handel CV nie przekracza 20%, w siedmiu sekcjach moĪna z kolei natrafiü na domeny,
dla których wzglĊdna miara precyzji przewyĪsza 75%.
Szacunki otrzymane z wykorzystaniem estymacji bezpoĞredniej stanowiáy punkt
odniesienia przy ocenie estymacji Ğredniego przychodu z wykorzystaniem modelu FayaHerriota – peániáy one rolĊ zmiennej objaĞnianej. Jako zmienne pomocnicze wykorzystano
dwie cechy: przychód oraz liczbĊ pracujących pochodzące z rejestrów administracyjnych.
W tabeli 2 przedstawiono wybrane charakterystyki opisujące rozkáady otrzymanych
ocen poĞrednich w przekroju wszystkich wyróĪnionych w badaniu domen.
Tabela 2.
Wybrane charakterystyki opisowe oszacowaĔ poĞrednich FH Ğredniego przychodu netto ze sprzedaĪy
produktów SW i przychodu netto ze sprzedaĪy towarów i materiaáów – SH w województwach,
w zaleĪnoĞci od sekcji PKD (w tys. zá)

Sekcja PKD

Przychody netto
ze sprzedaĪy produktów – SW

Przychody netto
ze sprzedaĪy towarów i materiaáów – SH

Mediana Wsp. zmiennoĞci % SkoĞnoĞü Mediana Wsp. zmiennoĞci % SkoĞnoĞü
Przemysá

7177

12,10

-0,10

1017

29,72

-1,45

Gospodarka wodna

4876

25,57

0,79

212

39,95

-0,43

Budownictwo

6994

15,50

-0,49

256

41,56

-2,31

Handel

1168

19,18

1,03

15231

18,41

-1,38

Transport

9035

21,16

0,37

417

31,66

-0,69

Zakwaterowanie

1978

21,06

0,64

1315

18,62

-0,75

Administracja

3318

42,83

1,50

100

49,66

-1,45

Kultura

1879

66,25

1,31

35

52,12

-0,63

ħródáo: opracowanie wáasne na podstawie danych z badania DG1 oraz rejestrów administracyjnych.

Zastosowanie estymacji poĞredniej w gáównej mierze przyczyniáo siĊ do zmniejszenia wspóáczynnika zmiennoĞci estymowanych cech.
Rysunek 3 przedstawia porównanie wartoĞci standaryzowanych reszt z modelu
Faya-Herriota oraz teoretycznych wartoĞci kwantyli rozkáadu normalnego.
Rozkáad reszt z modelu odbiega od rozkáadu normalnego, moĪna takĪe zidentyfikowaü wystĊpowanie obserwacji odstających, co jest charakterystyczne przy estymacji
zmiennych opisywanych w niniejszym artykule. Pomimo niespeánienia zaáoĪenia o normalnoĞci reszt, oszacowania otrzymane na podstawie modelu Faya-Herriota cechują siĊ
mniejszym báĊdem szacunku w porównaniu do estymacji bezpoĞredniej (por. rysunek 5).
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Rysunek 3. Porównanie wartoĞci reszt z modelu Faya-Herriota
oraz standaryzowanych wartoĞci kwantyli teoretycznych
ħródáo: opracowanie wáasne na podstawie danych z badania DG1 oraz rejestrów administracyjnych.

Rysunek 4. Porównanie charakterystyk opisowych szacunków bezpoĞrednich HT oraz oszacowaĔ poĞrednich
z wykorzystaniem modelu FH Ğrednich przychodów SW i SH w województwach, w przekroju sekcji PKD
ħródáo: opracowanie wáasne na podstawie danych z badania DG1 oraz rejestrów administracyjnych.
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Na rysunku 4 porównano oceny zmiennych SW i SH otrzymane na podstawie obu
opisanych w pracy metod.
Oszacowania otrzymane na podstawie modelu FH, w kaĪdej z oĞmiu sekcji PKD
charakteryzują siĊ zarówno mniejszym zróĪnicowaniem, jak i niĪszym poziomem
przeciĊtnym wyraĪonym za pomocą mediany niĪ szacunki bezpoĞrednie. WiĊksze
rozbieĪnoĞci pomiĊdzy estymacją bezpoĞrednią i poĞrednią zanotowano dla zmiennej
SW. Podobnie, jak w przypadku estymatora HT (por. tabela 1). Oceny otrzymane na
podstawie estymatora poĞredniego dla sekcji handel, dla zmiennej SH (przychodu netto
ze sprzedaĪy towarów i materiaáów) zdecydowanie przewyĪszają oceny uzyskane dla
pozostaáych sekcji PKD (w sekcji handel SH od ok. 12 500, do okoáo 17 500 tys. zá,
w przypadku pozostaáych siedmiu sekcji SH nie przekracza 5 000 tys. zá).
JakoĞü estymacji otrzymanych w bezpoĞrednim i poĞrednim ujĊciu oceniono poprzez
porównanie rozkáadów wspóáczynników zmiennoĞci (por. rysunek 5). Zastosowanie
modelu FH przyniosáo zdecydowaną poprawĊ precyzji szacunku w przypadku zmiennej SW. Mediana wspóáczynnika zmiennoĞci, w siedmiu sekcjach (z wyjątkiem kultury), nie przekracza poziomu 20%. Ponadto dla estymacji poĞredniej widoczne jest
zdecydowanie mniejsze zróĪnicowanie wartoĞci miary precyzji.

Rysunek 5. Porównanie charakterystyk opisowych wskaĨników precyzji szacunków bezpoĞrednich HT
oraz oszacowaĔ poĞrednich z wykorzystaniem modelu FH Ğrednich przychodów SW i SH
w województwach, w przekroju sekcji PKD
ħródáo: opracowanie wáasne na podstawie danych z badania DG1 oraz rejestrów administracyjnych.
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Precyzja szacunku dla drugiej z analizowanych zmiennych – SH jest zdecydowanie
gorsza. Co prawda, zastosowanie modelu FH przynosi poprawĊ, biorąc pod uwagĊ
zarówno zróĪnicowanie, jak i poziom przeciĊtny, jednak nadal wartoĞci wspóáczynników CV w wiĊkszoĞci przypadków przekraczają 20%. Niska jakoĞü szacunku wynika
przede wszystkim z charakteru zmiennej badanej. Wiele podmiotów gospodarczych
wykazuje bowiem zerową wartoĞü przychodu ze sprzedaĪy towarów i materiaáów.
Uzupeánieniem tej oceny jest analiza relacji pomiĊdzy wartoĞciami mnoĪnika
gamma, okreĞlającego udziaá szacunku bezpoĞredniego w modelu FH, a precyzją szacunku bezpoĞredniego (por. rysunek 6). MnoĪnik gamma przyjmuje wartoĞci z zakresu
od 0 do 1 i im wyĪsza jest jego wartoĞü, tym wiĊkszy jest udziaá estymatora HT
w ostatecznym szacunku otrzymanym na podstawie modelu FH.

Rysunek 6. ZaleĪnoĞü pomiĊdzy mnoĪnikiem gamma, wykorzystanym w konstrukcji modelu FH,
a wskaĨnikiem precyzji estymatora HT, przy szacowaniu Ğrednich przychodów SW i SH,
w przekroju województw i sekcji PKD
ħródáo: opracowanie wáasne na podstawie danych z badania DG1 oraz rejestrów administracyjnych.

Przedstawione powyĪej diagramy rozrzutu wskazują na silną zaleĪnoĞü pomiĊdzy
wartoĞcią parametru gamma, a precyzją szacunku dla zmiennej SW w nastĊpujących
sekcjach: przemysá (r = – 0,92), gospodarka wodna (r = – 0,80) oraz zakwaterowanie
(r = – 0,76). W przypadku zmiennej SH nie obserwuje siĊ aĪ tak silnej korelacji. MoĪna
zauwaĪyü, Īe wyĪszym wartoĞciom wspóáczynnika zmiennoĞci towarzyszy niĪsza wartoĞü gamma. Na przykáad dla wszystkich województw w sekcji handel waga równa
jest 0, co oznacza wyáączny udziaá estymacji regresyjnej w szacunku modelem FH.
Z kolei niĪszym wartoĞciom wspóáczynnika zmiennoĞci odpowiada wiĊksza wartoĞü
gamma. Oznacza to, Īe udziaá estymacji HT w ocenie parametru wzrasta kosztem
podejĞcia modelowego.
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5.2. PORÓWNANIE PRZYCHODÓW Z REJESTRAMI ADMINISTRACYJNYMI

Ostatni etap badania obejmowaá analizĊ obciąĪenia. Oszacowane wartoĞci porównano z danymi pochodzącymi z rejestrów administracyjnych. Porównanie to miaáo
charakter przybliĪony, poniewaĪ zasoby administracyjne nie zawierają informacji
o kaĪdej z analizowanych zmiennych SW i SH, a jedynie o ich sumie – przychodzie ogóáem. Stąd przy ocenie obciąĪenia ograniczono siĊ do porównania wartoĞci
przychodu ogóáem z sumą oszacowaĔ otrzymanych dla zmiennych SW i SH. RelacjĊ
pomiĊdzy wartoĞciami rzeczywistymi, a szacunkami otrzymanymi na podstawie
estymatora HT oraz modelu FH przedstawiono w postaci diagramów rozrzutu na
rysunku 7. Z brakiem obciąĪenia mielibyĞmy do czynienia, jeĞli punkty znajdowaáyby
siĊ na przekątnej. Wyniki przeprowadzonego badania wskazują, Īe w zdecydowanej
wiĊkszoĞci domen, oceny estymatorów otrzymane na podstawie podejĞcia bezpoĞredniego oraz poĞredniego są przeszacowane, w porównaniu z wartoĞciami zawartymi
w rejestrach administracyjnych. WiĊksze rozbieĪnoĞci widoczne są jednak w przypadku estymatora HT. Co wiĊcej, im wyĪsza jest wartoĞü przychodu, tym widoczne
są wiĊksze róĪnice.

Rysunek 7. Porównanie Ğrednich przychodów netto ze sprzedaĪy, wedáug oszacowaĔ estymatora HT
oraz oszacowaĔ poĞrednich z wykorzystaniem modelu FH, z danymi z rejestru administracyjnego,
w przekroju województw i sekcji PKD
ħródáo: opracowanie wáasne na podstawie danych z badania DG1 oraz rejestrów administracyjnych.

W celu lepszego zobrazowania rozbieĪnoĞci pomiĊdzy oszacowaniami i wartoĞciami rzeczywistymi sporządzono wykresy mapowe ukazujące nasilenie obciąĪenia
w ramach wszystkich analizowanych sekcji PKD (por. rysunek 8).
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Rysunek 8. Porównanie wzglĊdnego obciąĪenia szacunków bezpoĞrednich HT oraz oszacowaĔ poĞrednich
z wykorzystaniem modelu FH przychodów ogóáem w województwach, w przekroju sekcji PKD
ħródáo: opracowanie wáasne na podstawie danych z badania DG1 oraz rejestrów administracyjnych.

6. WNIOSKI ORAZ DALSZE KIERUNKI BADANIA

Problemem badawczym poddanym weryfikacji w niniejszym artykule, byáa ocena
moĪliwoĞci wykorzystania modelu Faya-Herriota do szacunku rocznych przychodów
maáych przedsiĊbiorstw, w przekroju województw oraz sekcji PKD. Wyniki badania
empirycznego wskazaáy, Īe poziom ocen otrzymanych na podstawie modelu FH jest
nieco niĪszy, ale doĞü zbliĪony do oszacowaĔ otrzymanych na podstawie klasycznego podejĞcia bezpoĞredniego HT – biorąc pod uwagĊ wartoĞü mediany. RóĪnice
przede wszystkim dotyczą dyspersji szacunków. Oszacowania otrzymane na podstawie
modelu FH, w kaĪdej z oĞmiu sekcji PKD, charakteryzują siĊ zdecydowanie mniejszym
zróĪnicowaniem niĪ szacunki bezpoĞrednie. PodkreĞliü naleĪy jednak, Īe nie wszystkie
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oceny parametru cechuje wartoĞü wskaĨnika precyzji nie przekraczająca 20% progu,
przyjĊtego za granicĊ uznawania szacunków za wiarygodne.
WielkoĞü obciąĪenia pozwala stwierdziü, Īe w znaczącej wiĊkszoĞci domen
oceny parametrów otrzymane na podstawie zarówno podejĞcia bezpoĞredniego, jak
i poĞredniego przewyĪszają wartoĞci rzeczywiste. Co wiĊcej, im wyĪsza jest wartoĞü
przychodu, tym widoczne są wiĊksze róĪnice. Warto jednak zauwaĪyü, Īe szacunki
uzyskane przy zastosowaniu modelu Faya-Herriota w wiĊkszoĞci przypadków cechowaáy siĊ mniejszym obciąĪeniem aniĪeli oszacowania bezpoĞrednie.
W dalszych badaniach planowane jest przeanalizowanie moĪliwoĞci zastosowania
wielowymiarowego modelu Faya-Herriota, zaproponowanego przez Benavent, Morales
(2015), z którego moĪna skorzystaü równieĪ w sytuacji, gdy nie ma dodatniego rozwiązania oszacowania losowych efektów wariancji.
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ESTYMACJA PRZYCHODU PRZEDSIĉBIORSTW
NA PODSTAWIE MODELU FAYA-HERRIOTA
Streszczenie
Gáównym Ĩródáem informacji o przychodach sektora maáych przedsiĊbiorstw są obecnie badania
reprezentacyjne prowadzone przez Gáówny Urząd Statystyczny. Szacunki z akceptowalną precyzją, ze
wzglĊdu na rozmiar próby, schemat badania czy metoda szacunku, mogą byü estymowane co najwyĪej
w przekroju kraju, województw lub sekcji Polskiej Klasyfikacji DziaáalnoĞci. Motywacją do podjĊcia
badania byáo obserwowalne w ostatnich latach rosnące zapotrzebowanie na informacje w jak najmniej
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zagregowanej postaci. Celem niniejszego artykuáu jest próba aplikacji modelu Faya-Herriota, wykorzystującego zmienne pomocnicze, do oszacowania przychodów przedsiĊbiorstw zatrudniających od 10 do 49
pracowników. W badaniu wykorzystano dane z meldunku DG1, najwiĊkszego badania z zakresu statystyki przedsiĊbiorstw, jak równieĪ dane pochodzące z rejestrów administracyjnych. Badanie pozwoliáo
na zaobserwowanie pewnych prawidáowoĞci i charakterystyk sektora maáych przedsiĊbiorstw w Polsce.
Sáowa kluczowe: statystyka maáych obszarów, estymacja poĞrednia, model Faya-Herriota, rejestry
administracyjne, statystyka przedsiĊbiorstw

ESTIMATION OF INCOME OF COMPANIES
ON THE BASIS OF THE FAY-HERRIOT MODEL
Abstract
The main source of information about revenues of small business sector is currently provided
mainly by sample surveys conducted by the Central Statistical Office. Parameters of interest can only
be estimated with acceptable precision at the level of the country and province or by NACE section.
It is caused by the sample size, method of estimation and sample design. The motivation for the study
was the growing demand for reliable estimates at a low level of aggregation. The aim of this study was
application of the Fay-Herriot model, one of the methods, which use auxiliary variables, for estimating
revenue of enterprises employing 10 to 49 employees. The study used data from a meld DG 1, the most
important research in the field of business statistics, as well as data from administrative registers. The
study allowed to observe some regularities and characteristics of the small business sector in Poland.
Keywords: small area estimation, indirect estimation, Fay-Herriot model, administrative registers
economic statistics

