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MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA ROZKŁADU WEIBULLA 

W PROGNOZOWANIU NA PODSTAWIE OPINII EKSPERTÓW 

Streszczenie: Podstawowymi narzędziami w prognozowaniu nowych zjawisk, dla których 

brak danych empirycznych z przeszłości, są metody bazujące na wiedzy ekspertów 

merytorycznych. Grupa takich ekspertów często bywa niewystarczająco liczna, aby przy 

formułowaniu ostatecznych sądów uzasadnionym było korzystanie z klasycznych metod 

statystycznych. W takiej sytuacji można zaproponować wnioskowanie w oparciu o rozkład 

prawdopodobieństwa subiektywnego analizowanej zmiennej. Do opisu prawdopodobieństwa 

subiektywnego można wykorzystać między innymi rozkład Weibulla. W opracowaniu 

przedstawiono propozycję określania parametrów rozkładu Weibulla na podstawie opinii 

ekspertów. Przedstawiono sposoby konstrukcji prognoz zjawisk nowych, co zilustrowano 

odpowiednimi przykładami. 

Słowa kluczowe: rozkład Weibulla, prognozy eksperckie 

1.1. Wstęp 

 Istotną rolę w zarządzaniu gospodarką odgrywa prognozowanie zjawisk nowych, 

na temat, których brak danych historycznych. Jako przykłady można tu podać 

prognozowanie czasu zajścia nowych zdarzeń, w tym wdrożenia nowej technologii, 

czy prognozy sprzedaży produktów nowo wprowadzanych na rynek. W takich 

sytuacjach zawodzą klasyczne metody przewidywania, wymagające znajomości 

danych empirycznych z przeszłości. Dlatego też podstawowymi narzędziami są 

tu metody bazujące na wiedzy ekspertów merytorycznych, których kompetencje 

powinny być wysoko ocenione. Ostateczne sądy formułuje się zwykle na podstawie 

klasycznych lub pozycyjnych miar położenia i zmienności, co budzi wątpliwości, 

czy nie jest to wsparcie sztuczne, zwłaszcza w sytuacji, gdy grupa ekspertów jest 

niewystarczająco liczna.  

 Celem referatu jest przedstawienie sposobu prognozowania zjawisk nowych na 

podstawie sądów eksperckich. Jako narzędzie analizy proponuje się wykorzystanie 

pojęcia prawdopodobieństwa subiektywnego. Postawiono hipotezę, że szczególnie 

użyteczny w opisie rozkładu prawdopodobieństwa subiektywnego jest rozkład 

Weibulla. 
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1.2.  Prawdopodobieństwo subiektywne w analizie opinii ekspertów 

 Prawdopodobieństwo subiektywne, inaczej zwane personalnym (ang: personal 

probability) jest naszą osobistą miarą szansy wystąpienia danego zdarzenia. Według 

takiej interpretacji prawdopodobieństwo nie jest wartością obiektywną, lecz zależy 

od naszych doświadczeń, zasłyszanych opinii, obserwacji działań innych ludzi
2
, 

osobistych przekonań, a nawet uprzedzeń. Losowość wynika tu z „niewiedzy” 

o warunkach wpływających na zdarzenie. Od strony formalnej teoria 

prawdopodobieństwa subiektywnego nie różni się od obiektywnego - stosuje 

ten sam „arsenał” pojęć oparty na aksjomatyce Kołmogorowa, a jako narzędzie 

wnioskowania wykorzystuje twierdzenie, Bayesa [Peter 1986, Press 2003].  

 Prawdopodobieństwo subiektywne jest wykorzystywane w sytuacjach, 

gdy szans realizacji danego zdarzenia nie można z różnych przyczyn ocenić 

obiektywnie, za pomocą metod ilościowych. Związek tego pojęcia z ocenami 

ekspertów jest oczywisty, a jego zastosowanie w tym obszarze nie jest podejściem 

nowym [zob. np. Orzeł 2005, Poradowska]. W rozważanych w referacie sytuacjach, 

wobec braku danych empirycznych, na podstawie, których można wnioskować 

o rozkładzie interesującej nas zmiennej losowej (na przykład czas wdrożenia nowej 

technologii, wielkość sprzedaży nowego produktu w danym okresie), pozostaje 

założyć a priori określoną postać takiego rozkładu, bazując przy tym na różnych 

rodzajach informacji - w szczególności na opinii ekspertów i „subiektywnym” 

przekonaniu o słuszności tych opinii.  

Do opisu prawdopodobieństwa subiektywnego wykorzystuje się najczęściej takie 

funkcje gęstości rozkładów prawdopodobieństwa, które są jednoznacznie określone 

za pomocą trzech parametrów: minimalnej wartości zmiennej (a), wartości 

najbardziej prawdopodobnej (w) oraz wartości maksymalnej (b), jak na przykład 

rozkładu trójkątnego czy beta
3
. Jasna intuicyjnie interpretacja tych parametrów jest 

w analizie sądów ekspertów nie bez znaczenia. W skrajnym przypadku, gdy opinię 

wyraża tylko jeden ekspert, prosi się go o określenie przedziału [a, b], w którym 

według niego na 100% znajdzie się rzeczywista wartość zmiennej, a następnie – 

o wskazanie jednej wartości z tego przedziału (w), dla której szanse realizacji ocenia 

najwyżej. Założenie o kształcie funkcji gęstości prawdopodobieństwa pomiędzy 

wskazanymi wartościami powinno być wówczas przyjmowane w oparciu o wszelkie 

dostępne informacje o badanym zjawisku, jakimi dysponują eksperci 

oraz prowadzący badanie. Gdy w badaniu uczestniczy liczna grupa ekspertów, 

można rozkład ich opinii potraktować jako pewnego rodzaju aproksymację 

rzeczywistego rozkładu zmiennej. Zakłada się ponadto, że prognozowana zmienna 

                                                           
2 W literaturze jako przykład podaje się tu przewidywanie wyników wyścigów konnych na podstawie 

obserwacji podejmowanych zakładów. 
3Rozkłady te są powszechnie wykorzystywane do szacowania oczekiwanego czasu trwania 

przedsięwzięcia w tzw. metodzie PERT, służącej ocenie ryzyka projektów inwestycyjnych (zob. np. 

Moder, Rogers). 
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ma taki ciągły rozkład prawdopodobieństwa, którego funkcja gęstości kształtem 

przypomina rozkład odpowiedzi ekspertów. 

 Ostateczną prognozę, uwzględniającą opinie ekspertów oraz postać rozkładu 

prawdopodobieństwa subiektywnego dla zmiennej, można wyznaczyć na poziomie 

wartości oczekiwanej (zgodnie z regułą prognozy nieobciążonej), a stopień jej 

niepewności ocenić za pomocą odchylenia standardowego. 

1.3. Trójparametrowy rozkład Weibulla 

 Szerokie zastosowanie w prognozowaniu zjawisk ekonomicznych na podstawie 

opinii ekspertów może znaleźć rozkład Weibulla. Decyduje o tym asymetria 

rozkładu oraz przede wszystkim fakt, że dziedzina funkcji gęstości rozkładu 

jest ograniczona wyłącznie z dołu. Dla wielu zmiennych wartość minimalną ekspert 

jest w stanie ocenić ze stuprocentową pewnością (na przykład dla wielkości 

sprzedaży wystarczy przyjąć tu zero), prawie nigdy zaś takiej pewności nie można 

mieć w stosunku do wartości maksymalnej.  

  Funkcja gęstości f(x) i dystrybuanta F(x) rozkładu Weibulla mają postać:  

 

  ,                                            

(1) 

  ,                                                      

(2) 

 

gdzie: a - wartość minimalna zmiennej, β - parametr skali, γ - parametr kształtu. 

 Wartość oczekiwana i odchylenie standardowe są funkcjami parametrów β i 

γ: 

  ,                                                                      

(3) 

  ,                                              

(4) 

gdzie Γ(.) oznacza funkcję gamma Eulera. 

 

Rysunek  1.1. Różne kształty funkcji gęstości rozkładu Weibulla 
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Źródło: Opracowanie własne w programie ReliaSoft 

 

 Cechą funkcji gęstości prawdopodobieństwa rozkładu Weibulla jest brak 

charakterystycznego kształtu. Dla γ =1 otrzymujemy rozkład wykładniczy, dla γ =2 

otrzymujemy rozkład Rayleigha, natomiast dla γ  (3,2; 3,7) - rozkład "prawie" 

symetryczny (współczynnik asymetrii wynosi wówczas ok. 0,04), zbliżony 

do normalnego. Dzięki tym własnościom, przez dobór wartości parametrów 

rozkładu możemy uzyskać dużą zgodność teoretycznych wartości rozkładu z danymi 

empirycznymi. Na rysunku (1.1.) przedstawiono różne kształty funkcji gęstości 

rozkładu Weibulla, w zależności od parametru γ. 

 

1.4. Określanie parametrów rozkładu Weibulla na podstawie opinii 

ekspertów 
 

 Jeżeli przyjmiemy założenie, że prognozowana zmienna ma rozkład Weibulla, 

parametry tego rozkładu można na podstawie opinii ekspertów ocenić następująco: 

Sposób (1): 

Znane jest a - wartość minimalna zmiennej. Na podstawie opinii ekspertów 

określamy w - wartość najbardziej prawdopodobną oraz wybrany górny kwantyl 

rozkładu qα (wartość, dla której oczekuje się, że z możliwych wartości 

prognozowanej zmiennej, (1 - α)% jest od niej większych). Parametry γ i β 

znajdziemy wówczas, rozwiązując układ równań
4
:  

 

,                                                             (5) 

 

Sposób (2): 

 Znane są: a - wartość minimalna zmiennej oraz wybrane możliwe wartości 

zmiennej x1, x2, ..., xn. Mogą to być opinie grupy ekspertów, dotyczące poziomu 

prognozowanej zmiennej w okresie prognozy T. 

 Aby na tej podstawie oszacować parametry γ i β, trójparametrowy rozkład 

Weibulla sprowadzamy do rozkładu dwuparametrowego (wartość minimalna a 

wynosi wówczas 0) przyjmując (xi - a) jako nowe wartości x'i. Funkcja dystrybuanty 

teoretycznej przyjmuje wówczas postać: 

 

,                                                                  (6) 

 

                                                           
4 Szersze omówienie zagadnienia można znaleźć w:  



16 
 

Po sprowadzeniu () do postaci liniowej, otrzymujemy: 

 

,                                                       

(7) 

 

 Do oszacowania parametrów γ i β można wykorzystać klasyczną metodę 

najmniejszych kwadratów, gdzie X to zmienna objaśniająca, a jej wartości 

empiryczne  to  znane x'i. Zmienną objaśnianą jest tu F(x). Jej wartości empiryczne 

Fi, odpowiadające kolejnym x'i, można określić korzystając na przykład z formuły 

[Mohammad A. Al-Fawzan (2000)]: 

 

,                                                                                             (8) 

 

gdzie i to liczba porządkowa wartości dla  x'i w szeregu uporządkowanym rosnąco, a 

n to liczba wszystkich obserwacji. 

 

1.5. Przykłady zastosowań w konstrukcji prognoz  
 

Przykład (1) 

W pewnym badaniu delfickim, przeprowadzanym w roku 2017, eksperci 

określali czas wdrożenia nowej technologii zeroemisyjnej. W panelu tematycznym 

brało udział 107 ekspertów. Jako warianty wyboru przedstawiono następujące 

przedziały czasowe: (a) do roku 2019, (b) w latach 2020-2024, (c) w latach 2025-

2029, (d) po roku 2029. Rozkład odpowiedzi ekspertów, dotyczących powyższej 

tezy, przedstawia rysunek 1.2. 

 

Rysunek 1.2. Rozkład opinii ekspertów na temat czasu realizacji treści tezy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Źródło: Opracowanie własne 

 

Przyjmując, że rozkład opinii ekspertów jest pewną aproksymacją rzeczywistego 

rozkładu prognozowanej zmiennej, można założyć a priori, że czas realizacji tezy 
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ma rozkład Weibulla. Parametry przyjętego rozkładu wynoszą: a = 2017 (w tym 

roku było przeprowadzane badanie); w = 2022,3 (wartość tę policzono stosując wzór 

interpolacyjny na dominantę); qα = 2030, gdzie prawdopodobieństwo α = 0,92 (92% 

ekspertów odpowiedziało, że technologia zostanie wdrożona przed 2030 rokiem). 

Po rozwiązaniu układu równań (5) otrzymano następujące parametry rozkładu 

Weibulla: γ = 7,94; β = 1,88. Na podstawie wzorów (3), (4) obliczono wartość 

oczekiwaną i odchylenie standardowe rozkładu zmiennej prognozowanej: m = 2024, 

s = 3,9. Korzystając z reguły prognozy nieobciążonej, można zatem przewidywać, 

że technologia zostanie wdrożona w 2024 roku. Za oczekiwany błąd prognozy 

można w tej sytuacji przyjąć odchylenie standardowe prognozowanej zmiennej, 

czyli ok. 4 lata.  

 

Przykład (2) 

 30 ekspertów zapytano, jaka będzie wielkość sprzedaży nowego produktu 

(w szt.) w pierwszym miesiącu istnienia na rynku. Założono, że wielkość sprzedaży 

ma dwuparametrowy rozkład Weibulla (jako minimalną wartość wielkości 

sprzedaży przyjęto 0). Uporządkowane rosnąco odpowiedzi ekspertów (xi) 

oraz wyznaczone na ich podstawie wartości dystrybuanty empirycznej (Fi) 

na podstawie wzoru (8) przedstawiono w tabeli (1.1.). Zależność liniową pomiędzy 

przekształconymi według formuły () wartościami xi oraz Fi zaprezentowano 

na rysunku (1.3.).  

 Zarówno ocena wzrokowa wykresu, jak i otrzymany współczynnik 

determinacji R
2
 = 0,95 potwierdza dobre dopasowanie danych eksperckich 

do rozkładu Weibulla. Otrzymane za pomocą KMNK parametry rozkładu wyniosły: 

γ = 3,56; β = 28,71. Obliczone na podstawie (3) i (4) wartość oczekiwana 

i odchylenie standardowe to: m = 25,86, s = 8,07.  

 

Tabela 1.1. Określone przez ekspertów wielkości sprzedaży wraz z oszacowanymi 

wartościami dystrybuanty empirycznej. 

i xi Fi i xi Fi i xi Fi 
1 13 0,032 11 22 0,355 21 30 0,677 

2 13 0,065 12 22 0,387 22 30 0,710 

3 17 0,097 13 22 0,419 23 33 0,742 

4 17 0,129 14 23 0,452 24 33 0,774 

5 19 0,161 15 23 0,484 25 33 0,806 

6 20 0,194 16 24 0,516 26 37 0,839 

7 20 0,226 17 25 0,548 27 37 0,871 

8 21 0,258 18 25 0,581 28 39 0,903 

9 21 0,290 19 26 0,613 29 41 0,935 

10 21 0,323 20 28 0,645 30 43 0,968 

Źródło: Obliczenia własne. 
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Rysunek 1.3. Zależność liniowa pomiędzy przekształconymi zmiennymi xi oraz Fi 

 
 

Źródło: Opracowanie własne. 

 

 Zakładając, że opinie ekspertów są pewną aproksymacją rzeczywistych wartości 

zmiennej, można wnioskować (postępując zgodnie z regułą prognozy 

nieobciążonej), że wielkość sprzedaży w okresie prognozowanym wyniesie, 26 szt. 

z oczekiwanym błędem na poziomie 8 szt.  

 

1.6. Podsumowanie 
 

 Wnioskowanie na podstawie prawdopodobieństwa subiektywnego może 

stanowić dogodne narzędzie w analizie prognoz eksperckich. Szczególnie wtedy, 

gdy grupa ekspertów nie jest liczna i do agregacji ich odpowiedzi nie można 

wykorzystać „standardowych” narzędzi statystycznych. W analizie sądów 

eksperckich szczególne zastosowanie może znaleźć rozkład Weibulla. Jest to jeden 

z najbardziej elastycznych rozkładów prawdopodobieństwa. Oznacza to, że może 

zastąpić wiele innych popularnych rozkładów, a w wielu sytuacjach założenie 

a priori, że zmienna ma rozkład Weibulla nie będzie nadużyciem.  

 Innym istotnym faktem przemawiającym za użytecznością tego rozkładu 

w prognozowaniu ekonomicznym jest zakres dziedziny funkcji gęstości - jest ona 

ograniczona wyłącznie z dołu przez wartość minimalną a. W większości sytuacji 

prognostycznych eksperci są w stanie deterministycznie określić wartość minimalną 

zmiennej prognozowanej (w najprostszym przypadku można przyjąć 0), czego nie 

można stwierdzić o wartości maksymalnej. 

 Rozkład Weibulla można wykorzystać do analizy sądów grupy ekspertów, 

ale także - w skrajnym przypadku - w analizie opinii tylko jednego eksperta. 

Taka integracja heurystycznych metod prognozowania z metodami ilościowymi, 

jak pokazują badania, istotnie poprawia trafność otrzymywanych prognoz. 

Należy przy tym pamiętać, że tylko w sytuacji, gdy liczba ekspertów jest duża, 

(co najmniej kilkudziesięciu), a ich kompetencje oceniane są wysoko, rozkład 

ich odpowiedzi można uznać za dostatecznie wiarygodne oszacowanie 

rzeczywistego rozkładu badanej zmiennej. W przypadku dostępności małej liczby 

opinii (w szczególności tylko jednego eksperta), eksperci określają tylko wartość 
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minimalną, najbardziej prawdopodobną i wybrany górny kwantyl rozkładu badanej 

zmiennej, a na postać zakładanego rozkładu prawdopodobieństwa subiektywnego 

wpływają przede wszystkim wiedza, doświadczenie i intuicja badającego. 
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POSSIBILITIES OF THE WEIBULL DISTRIBUTION APPLICATION IN 

FORECASTING BASED ON EXPERTS' OPINION 

 

Abstract: Where there is no empirical data available from the past, the basic tools 

used for forecasting new trends are methods based on the knowledge of substantive 

experts. The group of such experts  is often not sufficiently big, to justify the use 

of classical statistical methods when reaching a final conclusion. In this situation, 

it’s acceptable to suggest drawing a conclusion based on the distribution of the 

subjective probability of the analysed variable. The Weibull distribution can be used 

to describe the subjective probability. This paper demonstrates the proposal 

of determining of Weibull distribution parameters based on experts’ opinions. It also 

shows different ways of building forecasts of new trends, as illustrated by relevant 

examples. 




