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Тема 7. Моделювання як метод наукового дослідження.  

Види моделювання, математичне моделювання, засоби математичного мо-

делювання явищ в умовах невизначеності. Стохастичне моделювання: кла-

сифікація, види, знаряддя, приклади. 

Приклади конспектів лекцій. 

Види моделювання. 
Dla zjawisk ekonomicznych, jak wielokrotnie podkreślaliśmy, w wielu przypadkach naj-

bardziej właściwym i skutecznym sposobem prognozowania jest prognoza na podstawie 

modelu ekonometrycznego, i chociaż jest to powszechnie wiadome, w praktyce prognozo-

wania ekonomicznego nie wykorzystuje się metod ekonometrycznych zbyt często. Mówili-

śmy już o przyczynach tego paradoksu. Powszechna akceptacja nie oznacza wcale, iż nie 

ma przeciwników, czy też sceptyków prognozowania ekonometrycznego. Głównym ich 

argumentem jest to, że rzeczywistość ekonomiczna jest zmienna, natomiast prognozy eko-

nometryczne rzadko się sprawdzają dokładnie. Prognoza pogody też rzadko się sprawdza 

absolutnie dokładnie, jednak to wcale nie oznacza, że taka prognoza jest do niczego. Jest 

nawet na ten temat dowcip: ekonomiści oraz meteorologowie mają to do siebie, iż wpływ 

ekonomistów na ekonomikę jest mniej więcej taki sam, jak wpływ meteorologów na pogodę. 

Mówiąc poważnie należy podkreślić, iż po pierwsze, model ekonometryczny może 

być wykorzystany jako narzędzie prognozowania dopiero wtedy, gdy spełnione są wszyst-

kie podstawowe założenia prognozowania ekonometrycznego, po – drugie zaś, nawet speł-

nienie wszystkich tych założeń wcale nie gwarantuje absolutnej dokładności uzyskanych 

prognoz. Prognoza ekonometryczna z definicji niekoniecznie jest absolutnie trafna. Wyni-

ka to chociażby z tego powodu, iż w modelu ekonometrycznym występuje swoisty skład-

nik, nazywany losowym, który wyraża skutki oddziaływania czynników nieprzewidywal-

nych, natomiast przy określeniu prognozy składnik ten nie jest brany pod uwagę. Nie jest 

to jedyna przyczyna, mówiliśmy na ten temat szerzej w poprzednich podrozdziałach.  

Ocena ryzyka praktycznego wykorzystania prognoz ekonometrycznych wiąże się z 

oszacowaniem ich dokładności. Istnieje wielu efektywnych sformalizowanych metod staty-

styki matematycznej pozwalających na podobne oszacowanie, to z kolei gwarantuje sku-

teczność metod prognozowania ekonometrycznego.  

Z drugiej strony istnieją również matematyczne metody, pozwalające uwzględnić 

ewentualne zmiany rzeczywistości ekonomicznej. Metody te tworzą odrębny rozdział teorii 

prognozy, nazywany symulacją ekonometryczną. Symulacja ekonometryczna może być 

rozpatrywana, jako jeden z działów rozległej dyscypliny matematycznej, nazywanej „Mo-

delowaniem stochastycznym”. 

„Modelowanie” można traktować, jako jedną z podstawowych metod naukowo-

badawczych, „Symulacja ekonometryczna” z kolei może być rozpatrywana jako swoisty 

rodzaj przewidywania rozwoju zjawisk ekonomicznych, ściśle związany z prognozowa-

niem ekonometrycznym. Symulacja umożliwia zrozumienie istoty zachodzących w bada-

nym zjawisku procesów. Jeżeli celem badania jest konkretny system ekonomiczny, to sy-

mulacja tego systemu pozwoli lepiej zrozumieć zasady jego funkcjonowania. Z jednej stro-
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ny będzie to pomocne przy rozwiązywaniu zadań prognostycznych, z drugiej zaś ułatwi 

wybór właściwych decyzji w zarządzaniu tym systemem.  

Ze względu na rozpatrywane w tej książce problemy interesować nas będzie symu-

lacja ekonometryczna, stosowana w praktyce zarządzania zjawiskami ekonomicznymi. 

Celem podobnej symulacji jest przede wszystkim wybór właściwych decyzji w procesie 

takiego zarządzania. W tym podrozdziale opiszemy krótko kilka metod stosowanych do 

przeprowadzenia symulacji ekonometrycznej. Na początku przybliżymy szereg ogólnych 

pojęć i uwag z tym związanych. Przede wszystkim ścisłego określenia wymaga pojęcie 

„symulacji”, co wcale nie jest zadaniem łatwym. Pojęcie to zbyt często jest używane i zbyt 

często na różne sposoby interpretowane. Jest oczywiste, iż nie sposób zdefiniować pojęcia 

„symulacji”, nie mając definicji pojęcia „obiektu”, czyli „systemu”, który musi być symu-

lowany. Te oraz inne pojęcia objaśnimy w następnym podrozdziale. 

Система і її модель. 

Pojęcie „systemu” jest jednym z podstawowych pojęć naukowych. Jest ono zbyt ogólne i 

na dodatek zbyt często używane, aby spodziewać się jednego, ścisłego jego określenia. Oto 

kilka przykładów ewentualnego określenia pojęcia „systemu złożonego” oraz rozpatrywa-

nego obecnie pojęcia „systemu ekonomicznego”. 

 Złożonym systemem nazywa się zbiór elementów, wzajemnie powiązanych. 

 Złożonym systemem nazywa się zbiór elementów, relacji między nimi i ich atrybutów. 

 Złożonym systemem ekonomicznym nazywa się układ części, które ze sobą współdziała-

ją dla osiągnięcia wspólnego celu. 

 Złożonym systemem ekonomicznym nazywa się zbiór elementów ludzkich i technicz-

nych, stworzony, by osiągnąć cel, określony przez kierownictwo, itp.  

Następnym podstawowym dla nas pojęciem jest pojęcie „stanu obiektu”, czy też 

„stanu systemu”. Nie sposób opisać funkcjonowanie systemu nie używając pojęcia jego 

stanu, natomiast istotą zarządzania jest możliwość wpływu na zachowanie systemu, tzn. 

możliwość sterowania jego funkcjonowaniem. 

Analizując istniejące definicje „systemu”, „systemu złożonego”, czy też „systemu 

ekonomicznego”, można łatwo wyodrębnić następujące istotne cechy, charakteryzujące 

pojęcie systemu.  

1. Różnorodność jego elementów, czyli złożoność. 

2. Skończoność zbioru elementów oraz ich względne odosobnienie. 

3. Interakcje między elementami systemu, czyli ich wzajemne powiązanie. 

4. Relacje oraz powiązania z otoczeniem, co oznacza istnienia dla systemu „wejścia” oraz 

„wyjścia”. Nie wyklucza to również wystąpienia „zakłóceń”, czyli możliwości funkcjo-

nowania systemu w warunkach nieokreśloności. 

5. Możliwość pomiaru występujących relacji, mierzalność, czyli „realność” wewnętrznych 

i zewnętrznych powiązań. 

6. Istnienie celu funkcjonowania systemu, czyli „wspólna funkcja”, pozwalająca na sfor-

mułowania kryterium optymalności. 
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Zatem, przystępując do badania interesującego nas zjawiska (czy też „obiektu” lub 

„systemu”), trzeba przede wszystkim je zidentyfikować, tzn. należy wyróżnić w nim 

wszystkie wymienione wyżej elementy. System to zbiór powiązanych ze sobą elementów.  

Każdy spośród tych elementów można scharakteryzować za pomocą pewnych pa-

rametrów, czyli atrybutów. Nie wykluczamy, iż atrybuty te również mogą być ze sobą 

związane. Sugeruje to następujący sposób sformalizowanego opisu stanu systemu: Jeżeli 

każdemu atrybutowi poszczególnych elementów, lub obiektów systemu przyporządkować 

pewną zmienną, to stan systemu można opisać zbiorem tych zmiennych. Ewentualne war-

tości każdego z atrybutów określają zakres wartości każdej odpowiadającej temu atrybuto-

wi zmiennej. Natomiast każda sensowna kombinacja wartości wszystkich zmiennych w 

pewnym sensie jest „opisem” aktualnego stanu badanego systemu, tj. określa pewien 

„stan” tego systemu. 

Wprowadzony w ten sposób opis stanu systemu jest, z kolei, podstawą do badania 

jego dynamiki. Zwykle zmiany stanu systemu nazywane są „zdarzeniami”. Rozwój, czyli 

zachowanie w czasie systemu można ocenić tylko analizując pewne „strumienie zdarzeń”, 

czyli dynamikę (w czasie) zmian jego stanów. Stan systemu jest również podstawą do oce-

ny jego „jakości” ze względu na funkcję systemu. W konsekwencji pojęcie stanu jest bar-

dzo pożyteczne w procesie podejmowania decyzji, dotyczącej sterowania tym systemem. 

Zatem, identyfikując strukturę obiektu (w sensie wymienionych wyżej jego cech), 

należy określić zbiór wskaźników, lub parametrów, charakteryzujących badane zjawisko ze 

względu na cele tego funkcjonowania. Parametry te powinny odzwierciedlać wewnętrzne i 

zewnętrzne powiązania badanego obiektu. Pozwoli to określić wspomniane wyżej atrybuty 

każdego z elementów, czyli obiektów systemu. Założenie „mierzalności”, czyli „realności” 

systemu, pozwala na pomiar tych parametrów, a więc i na ilościowe oszacowanie stanu 

systemu. 

Warto również pamiętać o powiązaniach zewnętrznych badanego systemu, tzn. ba-

dany system może być częścią, czyli obiektem systemu większego. Oznacza to, że wszyst-

kie parametry, czyli atrybuty, tworzące w sumie opis aktualnego stanu badanego systemu, 

należy dzielić na dwie grupy: 

 „Dane”, czyli zewnętrzne, charakteryzujące powiązanie analizowanego układu z oto-

czeniem.  

 Oraz wewnętrzne, czyli charakteryzujące właśnie stan analizowanego systemu.  

Pierwsze odznaczają się brakiem możliwości wpływania na ich kształtowanie się, 

podczas gdy drugie mogą być przedmiotem manipulowania. Dynamika parametrów „ze-

wnętrznych” tworzy „strumień zdarzeń” wejściowych dla badanego systemu. Natomiast 

zmiany atrybutów „wewnętrznych” nazywać będziemy „strumieniem zdarzeń” wyjścio-

wych. 

Analizowane wyżej pojęcia systemu oraz jego elementów, atrybutów  

i ich własności dotyczyły zjawisk i procesów rzeczywistych, zachodzących  

i istniejących w realnym życiu. Zajmiemy się teraz „namiastką” systemu rzeczywistego, 

czyli pojęciem „modelu”, podstawowym dla prezentowanej w tym podrozdziale metody 

naukowo-badawczej nazywanej „modelowaniem naukowym”. 
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 Pod pojęciem „modelu” będziemy rozumieć każdą logiczną reprezentację badanego 

systemu. 

Podstawowym założeniem jest to, że model jest traktowany jako wierny odpo-

wiednik badanego systemu. Oznacza to, że strumień zdarzeń wejściowych oraz wyjścio-

wych dla modelu będziemy utożsamiać z odpowiednimi strumieniami badanego systemu 

rzeczywistego. Wspomnianą wyżej metodę modelowania naukowego można krótko stre-

ścić w sposób następujący: 

 Eksperymentowanie na rzeczywistym systemie zastąpić eksperymentowaniem na jego 

modelu, natomiast wnioski uzyskane w wyniku badań na modelu przenieść na rozważa-

ny system. 

Omówione wyżej czynności zmierzają do poprawnego określenia struktury bada-

nego zjawiska. Pozwoli to w konsekwencji stworzyć poprawny model badanego systemu, 

czy też zjawiska. Poprawność modelu oznacza tym razem zgodność skutków stosowanych 

zabiegów na modelu ze skutkami, obserwowanymi w rzeczywistości. Praktyczna realizacja 

procesu tworzenia czy też budowania modelu uwzględnia trzy powiązane ze sobą etapy: 

1. Identyfikacja logiczna, czyli jakościowa, badanego zjawiska, obejmująca specyfikację 

elementów systemu i relacji między nimi, powiązania zewnętrzne systemu, zdefiniowa-

nie odpowiednich zdarzeń oraz strumieni. 

2. Identyfikacja ilościowa, obejmująca oznaczenie wartości atrybutów elementów, okre-

ślenia transformacji zdarzeń oraz strumieni. 

3. Weryfikacja, czyli sprawdzenie, czy dwa strumienie – strumień wychodzący z systemu 

rzeczywistego oraz strumień generowany w wyniku stosowanych czynności, czyli ina-

czej „strumień modelowany”, nie różnią się w istotny sposób. 

Głównym przedmiotem naszego zainteresowania w tym podrozdziale będą przede 

wszystkim modele matematyczne złożonych systemów, zwłaszcza systemów ekonomicz-

nych. Ze względu na nieograniczoną liczbę ewentualnych zjawisk, obiektów, układów, 

mogących być celem badań jest oczywiste, że nie ma uniwersalnej procedury rozwiązują-

cej problem budowania „dobrego” modelu matematycznego, tak jak i nie ma jednoznacz-

nej odpowiedzi na pytanie:  

 Czy model jest „dostatecznie dobry”?  

Lub inaczej: 

 Czy badane zjawisko ze względu na cele badania zostało opisane w sposób „wystar-

czająco dobry”?  

Przestrzeganie w trakcie tworzenia modelu omówionych wyżej podstawowych za-

sad, oraz stosowanie proponowanych dalej konkretnych narzędzi matematycznych oraz 

procedur postępowania pozwoli jednak w wyniku otrzymać model „wystarczająco dobry”. 

Типи моделювання. 

Posługując się pojęciem „systemu” oraz „modelu” tego systemu można określić pojęcie 

jego „symulacji”. Za pomocą modelu opisujemy aktualny stan badanego systemu, nato-

miast symulacja systemu jest niczym innym, jak przenoszeniem systemu ze stanu do stanu 

zgodnie z określonymi zasadami. Ze względu na różne spojrzenia na pojęcie „symulacji” 



Стохастичні моделі системного аналізу 

 

5 

wielu autorów definiuje symulację w różny sposób. Wymienimy kilka, które wydają się 

być najszersze i odzwierciedlają zaproponowane wyżej traktowanie. 

 „Symulacją nazywamy zastosowanie modelu systemu w celu chronologicznego wyge-

nerowania historii stanów tegoż modelu, która jest uważana za historie stanów modelo-

wanego systemu”. 

 „Symulacja to naśladowanie za pomocą modelu jakiegoś rzeczywistego procesu lub 

efektu albo odtwarzanie jakiegoś układu istniejącego w rzeczywistości”. 

Jak podkreślaliśmy, rozpatrywane w tej książce problemy dotyczą przede wszyst-

kim sposobów zarządzania zjawiskami ekonomicznymi, a ponieważ zjawiska te mają wy-

raźnie dynamiczny charakter, dlatego pożyteczna może również być następująca definicja: 

 „Symulacją nazywamy technikę rozwiązywania problemów polegającą na śledzeniu w 

czasie zmian zachodzących w dynamicznym modelu systemu”. 

Ze względu na to, że obecne rozpatrywane modele są wyłącznie modelami mate-

matycznymi, można wymienić jeszcze taką definicję. 

 „Symulacją nazywamy czynność przedstawiania systemu za pomocą modelu symbo-

licznego, którym można łatwo operować i na podstawie którego otrzymujemy wyniki 

numeryczne”. 

Ponieważ praktyczna realizacja „czynności”, czy też „technik”, omówionych w 

wymienionych wyżej określeniach symulacji, związana jest z wykorzystaniem kompute-

rów, to mówiąc o eksperymentach symulacyjnych, tzn. eksperymentach, polegających na 

naśladowaniu zachowania się jakiegoś zjawiska rzeczywistego, mamy na myśli przede 

wszystkim eksperyment komputerowy. Zatem warto również przytoczyć kilka najbardziej 

aktualnych (ze względu na poruszane w książce problemy) określenia symulacji kompute-

rowej, ujmującej również i symulację ekonometryczną. 

 „Symulacja jest techniką numeryczną służącą do prowadzenia eksperymentów na mo-

delach matematycznych (w tym ekonometrycznych), które opisują zachowania się sys-

temu ekonomicznego w czasie”. 

 „Symulacja jest techniką numeryczną służącą do dokonywania eksperymentów na pew-

nych rodzajach modeli matematycznych, które opisują przy pomocy maszyny cyfrowej 

zachowania się złożonego systemu w ciągu długiego okresu czasu”. 

Łącząc wszystkie cytowane określenia i definicje, przyjmiemy na nasz użytek na-

stępującą definicję: 

 „Symulacją będziemy nazywać metodę badania, naśladowania lub odtwarzania systemu 

rzeczywistego lub teoretycznego, polegającą na zbudowaniu modelu systemu i jego im-

plementacji komputerowej, a następnie eksperymentowaniu na modelu i analizie uzy-

skanych wyników”. 

Warto podkreślić, że pojęcie „symulacji” nie sprowadza się do czynności wymie-

nionych w ostatniej definicji i że definicja ta nie wyczerpuje całego zakresu tego pojęcia, 

dlatego podamy możliwą jego interpretację, która jest ściśle związana z typem symulacji, a 

to z kolei wiąże się z celem, w jakim dokonujemy tej symulacji. Z punktu widzenia celu 

symulacji wymienić można trzy podstawowe jej typy. 
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 Symulacja w celu zrozumienia zasad funkcjonowania systemu (czy też układu), zbada-

nia jego właściwości, które trudno wyróżnić za pomocą analizy formalnej systemu. Je-

żeli badane zjawisko jest na tyle złożone, że nie sposób stwierdzić, jakie relacje wystę-

pują pomiędzy poszczególnymi czynnikami, jaki jest efekt ich oddziaływania, itp., to 

próbujemy wyjaśnić to stosując symulację. Chodzi więc przede wszystkim o cele po-

znawcze. Przykładem takich zjawisk mogą być zjawiska techniczne, fizyczne, ekolo-

giczne, itp. Tworzone w celu ich zbadania modele nazywane są również modelami „fi-

zycznymi” Przykładem takiego modelu może być tunel aerodynamiczny, lub „namiast-

ka”, czy też dokładna kopia, tylko dużo mniejszych wymiarów, badanego systemu rze-

czywistego (np. projektowanego portu morskiego). Jako podobne modele należy trak-

tować odtwarzane w sposób sztuczny klimatyczne warunki w laboratoriach medycz-

nych, biologicznych, lub tworzenie parków ekologicznych, itp. Wtedy mamy do czy-

nienia z symulacją typu „człowiek – model fizyczny”, w którym człowiek, dysponując 

modelem fizycznym systemu, dokonuje doświadczeń w celu wyciągnięcia potrzebnych 

informacji, umożliwiających zrozumienie istoty zachodzących w badanym systemie, lub 

też zrozumienie zasad funkcjonowania badanego systemu. 

 Symulacja mająca na celu ułatwienie podejmowania decyzji przez dostarczenie argu-

mentów i informacji o ewentualnych konsekwencjach decyzji, które mogłyby być pod-

jęte. Dla osiągnięcia tych celów w wielu przypadkach najbardziej się nadaje model nie 

„fizyczny”, tylko „matematyczny”. Oznacza to, że model ten jest niematerialny, lecz w 

postaci relacji, czyli inaczej funkcji określonej na pewnych wielkościach. Dlatego po-

dobna symulacja zalicza się do typu symulacji „człowiek – model matematyczny”. Wy-

bór w modelu matematycznym różnych zestawów parametrów, zarówno jak i kombi-

nowanie różnego rodzaju danych wejściowych można traktować jako generowanie od-

powiedzi, czyli reakcji badanego systemu na podejmowane decyzje. 

 Symulacja, której celem jest wyszkolenie pewnych ludzi, działających  

w określonych dziedzinach (np. pilotów, operatorów elektrowni atomowych, lekarzy, 

użytkowników złożonych systemów medycznych, itp.). Dotyczy ten typ symulacji za-

wodów, związanych z koniecznością podejmowania decyzji w sytuacjach, gdy złożo-

ność operacji i wymagana szybkość reakcji przekracza możliwości człowieka. Mówimy 

wtedy o symulacji typu „człowiek – automat”, w której na podstawie utworzonego przez 

człowieka modelu i algorytmu, po zadaniu parametrów wejściowych, wybór decyzji jest 

sugerowany bądź dokonywany przez automat. 

Listę ewentualnych typów symulacji, a w konsekwencji możliwych interpretacji 

pojęcia „symulacji” można wydłużać, tym bardziej, że w obecnych czasach – w epoce In-

ternetu i „wirtualizacji” życia, czasami trudno jest ustalić, co jest życiem „rzeczywistym” a 

co „życiem wirtualnym”, czyli jego symulacją. Symulacja jest jedną spośród trzech pod-

stawowych metod, stosowanych do badania zjawisk oraz procesów, zachodzących w rze-

czywistości. Analizując jakiekolwiek zjawisko można przede wszystkim spróbować na 

podstawie posiadanych informacji oraz dorobku naukowego odpowiednich dziedzin wie-

dzy uzyskać potrzebną odpowiedź drogą analityczną, czy też teoretyczną. W tym celu mo-
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gą być wykorzystane modele formalne badanego zjawiska, w tym i modele matematyczne. 

W przypadku zjawisk ekonomicznych są to modele ekonometryczne.  

W sytuacji, gdy nie ma odpowiednich modeli formalnych, lub badane zjawisko jest 

zbyt złożone, aby uzyskać analityczne rozwiązanie, można pójść drogą eksperymentalną, 

dokonując odpowiednich doświadczeń i w sposób właściwy analizując uzyskane wyniki. 

Eksperymentowanie to może być dwojakiego rodzaju: eksperyment bezpośredni, przepro-

wadzony na badanym zjawisku, lub eksperyment symulacyjny, przeprowadzony na modelu 

symulacyjnym. 

Model symulacyjny zawiera kilka podstawowych elementów. 

 Głównym elementem modelu symulacyjnego przede wszystkim jest model formalny 

rzeczywistego systemu, o którym mówiliśmy w poprzednim podrozdziale. Model ten 

jest jego logiczną reprezentacją i opisuje proces jego funkcjonowania. 

 Model symulacyjny musi zawierać konkrety plan eksperymentów symulacyjnych. 

 Model symulacyjny musi zawierać jeszcze sposób opracowania wyników eksperymentu. 

Budowanie modelu symulacyjnego uwzględnia również zagwarantowanie możli-

wości przeprowadzenia, czyli praktycznej realizacji planu eksperymentów symulacyjnych. 

Dokonuje się tego za pomocą symulatora. 

 „Symulatorem nazywa się narzędzie (np. program komputerowy, maszynę), które zbu-

dowano na podstawie zidentyfikowanych zasad funkcjonowania systemu i charaktery-

styk jego elementów, aby zbadać zachowanie się analizowanego systemu”. 

Na zakończenie tego wprowadzenia wymienimy kilku ogólnych uwag, dotyczą-

cych możliwości, wynikających z metody eksperymentowania symulacyjnego, jej zalet 

oraz ewentualnych wad. Symulacja procesów, zachodzących w realnych systemach, po-

zwala na wyznaczenie ilościowych charakterystyk ich funkcjonowania w określonych wa-

runkach, a to daje możliwość zbadania wpływu zmian warunków funkcjonowania na cha-

rakterystyki systemu i umożliwia udzielenie odpowiedzi na jedno z dwóch podstawowych 

pytań: 

 Jak się zmieni strumień wyjściowy badanego systemu, gdy zmienią się charakterystyki 

jednego lub kilku elementów systemu. 

 Jak się zmieni strumień wyjściowy badanego systemu, gdy zmieni się struktura syste-

mu, tzn. będą dodane nowe elementy, lub usunięte stare, albo ulegną zmianie relacje 

między elementami, itp. 

Oczywiste i niekwestionowane zalety metody symulacyjnej przemawiają za jej jak 

najszerszym stosowaniem. Oto główne spośród tych zalet: 

 Eksperymentu symulacyjnego można dokonać zawsze, nawet gdy badania na rzeczywi-

stym systemie mogą być niemożliwe. Co więcej, nawet w przypadku, gdy eksperyment 

bezpośredni na systemie rzeczywistym jest możliwy, to i tak eksperyment symulacyjny 

może być dużo tańszy. 

 Symulacja komputerowa pozwala na „skondensowanie” czasu, tzn. w ciągu kilku se-

kund można zamodelować procesy, zachodzące w rzeczywistości może przez setki lat.  
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 Powtarzalność eksperymentów symulacyjnych, tzn. możliwość ich odtwarzania w tych 

samych warunkach wielokrotnie, poszerza arsenał ich ilościowej analizy przez środki 

statystyki matematycznej. 

 Modele symulacyjne są z reguły modelami uniwersalnymi i bez większych zmian mogą 

być stosowane do badania zupełnie różnych systemów, natomiast algorytmy symulacyj-

ne łatwo daje się modyfikować i w konsekwencji badać całą klasę systemów. 

 Sam proces tworzenia, czyli budowania modelu symulacyjnego pozwala na lepsze zro-

zumienie zasad funkcjonowania badanego systemu, jego struktury, istniejących relacji z 

otoczeniem, itp. W przypadku systemów ekonomicznych jest to bardzo istotne ze 

względu na skuteczne zarządzanie takim systemem. 

Wady modeli symulacyjnych generalnie związane są z ich dokładnością. Wnio-

skowanie może być oparte tylko na wynikach eksperymentu symulacyjnego, przeprowa-

dzonego na podstawie modelu, gwarantującego zgodność symulowanego strumienia wyj-

ściowego z strumieniem rzeczywistym, jednak nigdy takiej pewności nie mamy. Przede 

wszystkim, brakuje obiektywnych oraz uniwersalnych metod budowania dla rzeczywistych 

zjawisk adekwatnych modeli symulacyjnych, oprócz tego trudna jest weryfikacja adekwat-

ności istniejących modeli, poza tym powstanie błędów jest możliwe zarówno wskutek złe-

go modelu symulacyjnego, jak i źle zbudowanego symulatora. W przypadku symulacji 

komputerowej mogą to być złe programy komputerowe, realizujące algorytmy symulacyj-

ne. Niedokładność modeli symulacyjnych prowadzi do tego, że eksperyment symulacyjny 

udziela wyłącznie odpowiedzi szacunkowych, czyli przybliżonych. 

Spodziewam się, iż niniejsza książka będzie pomocna w zakresie opracowania me-

tod budowania formalnych modeli dla szerokiej klasy zjawisk ekonomicznych dla każdego, 

kto tego potrzebuje. Posługiwanie się metodami przedstawionymi w tej książce i poprzed-

nich dwóch ściśle z nią związanych, pozwoli na tworzenie adekwatnych i dokładnych mo-

deli formalnych, a w konsekwencji „dobrych” modeli symulacyjnych.  

Zauważmy również, że sformułowanie „model formalny” w naszym ujęciu będzie 

kojarzyło się przede wszystkim z modelem matematycznym. Wspólną cechą analizy eko-

nomicznej oraz matematyki jest ustalenie ilościowych relacji pomiędzy badanymi zjawi-

skami, dlatego podstawową formą stosowania matematyki do zjawisk ekonomicznych jest 

ekonomiko-matematyczne modelowanie. Metody matematyczne są stosowane przede 

wszystkim do badania wielkości zmiennych, w celu ustalenia relacji między nimi. Model 

matematyczny badanego zjawiska ekonomicznego rozwiązuje to zadanie. Zwykle ekono-

miko-matematyczne modele przybierają postać układów równań, opisujących relacje oraz 

zależności między wyróżnionymi do analizy zmiennymi. 

Nie sposób jednoznacznie i wyczerpująco określić model ekonomiko-

matematyczny za pomocą jednej definicji. Wynika to z tego, że zjawiska ekonomiczne są 

bardzo rozmaite, ściśle powiązane z innymi zjawiskami gospodarczymi oraz zjawiskami 

poza ekonomicznymi. Często charakter tych zależności jest zbyt złożony i nieokreślony. 

Jedną wspólną cechą wszystkich takich modeli jest to, że jakikolwiek model ekonomiko-

matematyczny jest przybliżonym opisem badanego fragmentu rzeczywistości ekonomicznej. 
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Aby model matematyczny był adekwatny do rozpatrywanego procesu ekonomicz-

nego oraz obiektywnie go odzwierciedlał, musi być oparty na głębokiej teoretycznej anali-

zie treści ekonomicznej tego procesu. Matematyka wyróżnia dwa podstawowe typy zależ-

ności między zmiennymi: zależność funkcyjną oraz zależność statystyczną (stochastyczną 

lub korelacyjną). W przypadku zjawisk ekonomicznych często mamy do czynienia z zależ-

nością statystyczną, ponieważ oprócz wyróżnionych do badania i wprowadzonych do for-

malnego modelu podstawowych czynników, kształtujących badany proces, oddziałuje na 

ten proces nieograniczona liczba czynników mniej istotnych, przypadkowych, ubocznych, 

dlatego pomiędzy analizą ekonomiczną a statystyką występuje szczególnie ścisły związek. 

Bywa tak, że metody statystyczne są jedynie możliwe do wykorzystania w celu ich analizy. 

Przyczyną tego jest masowy charakter badanych procesów oraz stochastyczny charakter 

relacji pomiędzy występującymi w tych procesach zjawiskami. 

Często nie jesteśmy w stanie wyodrębnić i wyeliminować oddziaływanie takich 

czynników ubocznych, a to oznacza, iż należy w jakiś sposób uwzględnić je w modelu 

formalnym. Analiza stochastyczna uzupełnia możliwości ilościowej matematycznej analizy 

zjawisk ekonomicznych w przypadku, gdy nie jest możliwe zbudowanie modelu dokładne-

go, czyli deterministycznego, uwzględniającego funkcyjną zależność występujących czyn-

ników, jednak możliwość wykorzystania metody stochastycznego modelowania w sposób 

istotny zależy od posiadania właściwych i efektywnych metod matematycznych. Często 

metody te pozwalają na ujawnienie ukrytych w danych empirycznych ilościowych wskaź-

ników oraz liczbowych parametrów, charakteryzujących zależności pomiędzy badanymi 

zjawiskami. Każda konkretna sytuacja praktyczna wymaga odpowiednich metod matema-

tycznych, które z kolei określają pewne wymagania dotyczące zarówno struktury jak i ja-

kości materiału empirycznego. 

Współczesne sformalizowane metody analizy ekonomicznej, nazywane zwykle 

metodami ekonometrycznymi, stworzone zostały w wyniku połączenia trzech dziedzin wie-

dzy: ekonomii, statystyki oraz matematyki. Model ekonometryczny jest przykładem modelu 

matematycznego, pozwalającego na przybliżony opis badanego zjawiska ekonomicznego 

za pomocą układów równań w specjalny sposób skonstruowanych, oszacowanych oraz 

zweryfikowanych. Rozważając w tym rozdziale o możliwościach wykorzystania modelu 

ekonometrycznego do określenia prognoz ekonomicznych, już przypominaliśmy w sposób 

ogólny o symulacji ekonometrycznej i jej roli w badaniu przyszłego rozwoju interesujących 

nas zjawisk. W następnym podrozdziale będziemy mówili o tym bardziej szczegółowo. 

Będzie rozpatrzona metoda symulacji zjawisk ekonomicznych, w której jako model for-

malny dla tych zjawisk występuje model ekonometryczny. 


