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KLASYFIKACJA PRZEDSIĉBIORSTW ZE WZGLĉDU
NA TRZY FAZY MIGRACJI WARTOĝCI Z WYKORZYSTANIEM METOD
PORZĄDKOWANIA LINIOWEGO

1. WPROWADZENIE

„Migracja wartoĞci obrazuje przepáyw zysków i bogactwa akcjonariuszy poprzez
biznesową szachownicĊ. Jest to proces, w którym wartoĞü odpáywa od przestarzaáych
ekonomicznie modeli dziaáalnoĞci biznesowej i páynie do nowych, które bardziej efektywnie kreują korzyĞci dla klienta oraz pozyskują wartoĞü dla wáaĞciciela” (Slywotzky
1996, s. 21).
Pomiar i analiza procesu migracji wartoĞci moĪe byü realizowana za pomocą
modelu trzech faz migracji wartoĞci, którego propozycjĊ przedstawiá Slywotzky
(1996). Istotą modelu jest zaáoĪenie, Īe kaĪde przedsiĊbiorstwo moĪe znajdowaü siĊ
w jednej z trzech faz migracji wartoĞci (Siudak 2001, s. 195):
– faza przypáywu wartoĞci – przedsiĊbiorstwa znajdujące siĊ w tej fazie absorbują
wartoĞü z innych sektorów lub przedsiĊbiorstw tego samego sektora; mocna
pozycja konkurencyjna, wysoka dynamika wzrostu oraz wysoka rentownoĞü tych
przedsiĊbiorstw powiĊksza ich siáĊ rynkową, powiĊkszając zarazem ich wartoĞü;
– faza stabilizacji wartoĞci – przedsiĊbiorstwa znajdujące siĊ w tej fazie charakteryzuje stan równowagi i stabilnoĞci w zakresie pozycji konkurencyjnej i udziaáu
w rynku; w fazie tej wartoĞü przedsiĊbiorstwa podlega wahaniom krótkoterminowym i niewielkim zmianom dáugoterminowym;
– faza odpáywu wartoĞci – przedsiĊbiorstwa, które znajdują siĊ w tej fazie charakteryzuje spadek sprzedaĪy, spadek pozycji konkurencyjnej, odpáyw klientów do
przedsiĊbiorstw konkurencyjnych; konsekwencją tego jest ucieczka inwestorów
(a wiĊc przepáyw kapitaáów) do innych spóáek i sektorów, nastĊpstwem czego jest
odpáyw wartoĞci.
Jak stwierdza Mills (2005, s. 66), „nie chodzi o to, Īe wartoĞü zanika, lecz przemieszcza siĊ – czasem szybko – w kierunku nowych dziaáaĔ i umiejĊtnoĞci oraz
w kierunku nowych form prowadzenia dziaáalnoĞci, które są w stanie osiągaü zyski
dziĊki lepszemu speánianiu potrzeb klientów”. W konsekwencji nastĊpuje przepáyw
wartoĞci w wyniku zmiany efektywnoĞci w zakresie kreowania wartoĞci dla akcjonariuszy.
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W literaturze przedmiotu wystĊpuje luka teoretyczno-empiryczna w zakresie
pomiaru migracji wartoĞci przedsiĊbiorstw. Stąd teĪ celem artykuáu jest przedstawienie procedury podziaáu analizowanego ukáadu przedsiĊbiorstw wzglĊdem trzech
faz migracji wartoĞci, zgodnie z modelem Slywotzky’ego, z wykorzystaniem metody
porządkowania liniowego. WiąĪe siĊ to z konstrukcją zmiennej syntetycznej oraz na
jej podstawie podziaáu przedsiĊbiorstw wzglĊdem trzech faz migracji wartoĞci. PodjĊto próbĊ wery¿kacji empirycznej zaproponowanej metody podziaáu analizowanego
ukáadu przedsiĊbiorstw.
Zastosowanie modelu Slywotzky’ego (1996) zostaáo ograniczone do jego
sensu konceptualnego, czyli wyróĪnienia trzech faz migracji wartoĞci. Mody¿kacja
zaproponowanej metody w odniesieniu do modelu Slywotzky’ego polega na przyjĊtym kryterium i sposobie podziaáu przedsiĊbiorstwa wzglĊdem wyróĪnionych faz
migracji wartoĞci. Jako kryterium podziaáu Slywotzky przyjąá jeden miernik w postaci
relacji:
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arbitralnie przyjmując nastĊpujące wartoĞci graniczne:
– 0 ÷ 1,0) – faza odpáywu wartoĞci,
– 1,0 ÷ 2,0! – faza stabilizacji wartoĞci,
– (2,0 ÷ f) – faza przypáywu wartoĞci.
JednoczeĞnie w powyĪszym modelu jego autor zakáada, Īe przyjĊte wartoĞci graniczne
mogą ulegaü zmianie w zaleĪnoĞci od rodzaju sektora gospodarczego, w którym
spóáka prowadzi swoją dziaáalnoĞü.
Natomiast w proponowanym w opracowaniu podejĞciu podziaáu przedsiĊbiorstw
nie istnieją standardowe granice poszczególnych faz migracji wartoĞci. Kwali¿kacja
do jednej z grup nastĊpuje na podstawie zmiennej syntetycznej, agregującej kilka
zmiennych diagnostycznych procesu migracji wartoĞci.
Zaproponowaną procedurĊ podziaáu przedsiĊbiorstw wzglĊdem trzech faz migracji
wartoĞci zastosowano do wszystkich 270 spóáek notowanych na Gieádzie Papierów
WartoĞciowych w Warszawie w roku 2007, które stanowią analizowany ukáad przedsiĊbiorstw.
2. POMIAR PROCESÓW MIGRACJI WARTOĝCI

Do pomiaru procesów migracji wartoĞci zastosowano metodĊ porządkowania
liniowego, którego celem jest utworzenie zmiennej syntetycznej agregującej informacje ze wszystkich zmiennych diagnostycznych opisujących badane zjawisko.
Zmienna syntetycznie opisująca pomiar migracji wartoĞci przedsiĊbiorstw zostaáa
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oparta na zestawie trzech poniĪszych zmiennych diagnostycznych o charakterze
stymulanty:
(1) udziaá w saldzie migracji gospodarki z wagą 25%
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gdzie: MVAi – rynkowa wartoĞü dodana i-tego przedsiĊbiorstwa (i = 1, …, n), notowanego na gieádzie papierów wartoĞciowych.

(2) udziaá w saldzie migracji sektora z wagą 25%
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gdzie: MVAi – rynkowa wartoĞü dodana i-tego przedsiĊbiorstwa wchodzącego
w skáad s-tego sektora gospodarczego, (i Is, i = 1, …, s).

(3) zmiana MVA/K z wagą 50%
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gdzie: K – wartoĞü ksiĊgowa zainwestowanego kapitaáu w dziaáalnoĞü operacyjną
przez wszystkich kapitaáodawców.
Uzasadnieniem merytorycznym przyjĊtego systemu waĪenia cech jest oparcie dwóch
zmiennych, których wagi zostaáy ustalone w wysokoĞci 25%, na podobnej formule
matematycznej (formuáy 2 i 3). W przypadku udziaáu w saldzie migracji gospodarki,
saldo odnoszone jest do sumy zmian MVA analizowanego ukáadu wszystkich przedsiĊbiorstw, informując o rozwoju migracji wartoĞci poszczególnych spóáek kapitaáowych
na tle caáego rynku. Natomiast dla zmiennej udziaá w saldzie migracji sektora, saldo
migracji pozostaje w odniesieniu do sumy zmian MVA spóáek s-tego sektora, w którym rozpatrywana spóáka prowadzi dziaáalnoĞü gospodarczą. Waga 50% dla trzeciej
zmiennej zmiana MVA/K stanowi dopeánienie do 100%.
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W dalszych rozwaĪaniach przyjmujemy nastĊpujące oznaczenia: i = 1, …, n
– numeracja poszczególnych spóáek wchodzących w skáad analizowanego ukáadu
przedsiĊbiorstw; j = 1, …, m – numeracja poszczególnych zmiennych diagnostycznych, gdzie ze wzglĊdu na przyjĊte trzy zmienne m = 3.
NormalizacjĊ powyĪszych zmiennych przeprowadzono za pomocą nastĊpującego
przeksztaácenia ilorazowego (por. Kukuáa, s. 79):
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gdzie: zij – znormalizowana wartoĞü j-tej zmiennej dla i-tego przedsiĊbiorstwa,
xij – wartoĞü j-tej zmiennej dla i-tego przedsiĊbiorstwa.
Za pomocą zaprezentowanej formuáy normalizacyjnej moĪliwe jest normowanie
zmiennych o wartoĞciach dodatnich, ujemnych, oraz przyjmujących wartoĞü równą
zeru. Ma to istotne znaczenie, poniewaĪ przyjĊte trzy zmienne mogą przyjmowaü
takie wartoĞci. Ponadto brak zmiany znaku wartoĞci zmiennej znormalizowanej
w odniesieniu do pierwotnych wartoĞci badanych zmiennych, pozwala na wzglĊdną
obserwacjĊ kierunku migracji wartoĞci, przez badaną zmienną pierwotną i znormalizowaną. NaleĪy podkreĞliü, Īe funkcja normalizacyjna (5) nie dotyczy zmiennych
staáych.
Funkcja agregująca oparta jest na metryce euklidesowej:
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gdzie: SIMWi – syntetyczny indeks migracji wartoĞci,
di – wartoĞü zmiennej syntetycznej w i-tym przedsiĊbiorstwie,
wj – wspóáczynnik wagowy j-tej zmiennej (j = 1, 2, …, m),
zij – znormalizowana wartoĞü j-tej zmiennej diagnostycznej w i-tym przedsiĊbiorstwie (j = 1, 2, …, m; i = 1, 2 …, n),
Metryka Euklidesa mierzy odlegáoĞü pomiĊdzy analizowanymi obiektami a elementem
stanowiącym antywzorzec (dolny biegun rozwoju dla powyĪszych cech o charakterze
stymulanty) – okreĞlony relacją:
z M
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PrzyjĊcie za element wzorcowy z0j w formule (7) dolny biegun rozwoju pozwala na
wyraĪenie zmiennej syntetycznej (6) w charakterze stymulanty.
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Ostateczne uporządkowanie przedsiĊbiorstw wzglĊdem zmiennej syntetycznej
przeprowadzono w sposób nierosnący, gdzie wiĊksze wartoĞci di odpowiadają wyĪszemu poziomowi migracji wartoĞci.
PoniewaĪ rozstĊp zmiennej znormalizowanej jest równy 1, oraz suma przyjĊtych
wag we wzorze (6) równieĪ wynosi 1, maksymalna róĪnica pomiĊdzy i-tym przedsiĊbiorstwem a obiektem antywzorcowym moĪe wynieĞü 1. Stąd syntetyczny indeks
migracji wartoĞci (6) uzyskuje wielkoĞci nie mniejsze od zera oraz nie wiĊksze od
jednoĞci, co wynika ze specy¿ki jego konstrukcji.
3. PODZIAà PRZEDSIĉBIORSTW ZGODNIE Z MODELEM
TRZECH FAZ MIGRACJI WARTOĝCI

Klasy¿kacjĊ moĪna przeprowadziü wykorzystując uzyskane wielkoĞci syntetycznego indeksu migracji wartoĞci (SIMW). Zmienna syntetyczna (di = SIMWi) wyraĪa
w postaci zagregowanej opis analizowanych przedsiĊbiorstw w trójwymiarowej przestrzeni cech. WyraĨnie podkreĞla to Nowak (1990, s. 85): „JeĪeli naleĪy przeprowadziü podziaá zbioru obiektów na grupy typologiczne ze wzglĊdu na poziom zjawiska
spoáeczno-gospodarczego, moĪna zaproponowaü odmienne podejĞcie klasy¿kacyjne,
bazujące na tzw. taksonomicznych miernikach rozwoju, zwanych takĪe syntetycznymi
miernikami rozwoju”.
PoniĪej przedstawiono etapy postĊpowania klasy¿kacji przedsiĊbiorstw na trzy
fazy migracji wartoĞci w oparciu o zmienną syntetyczną SIMW.
Posiadając oznaczony zbiór analizowanych przedsiĊbiorstw naleĪy dokonaü
podziaáu na z góry zadaną liczbĊ klas wynoszącą k = 3, zgodnie z modelem trzech
faz migracji wartoĞci. Podziaá analizowanego ukáadu przedsiĊbiorstw na trzy fazy
migracji wartoĞci skáada siĊ z 5 kroków:
1. Przeprowadzane jest uporządkowanie liniowe przedsiĊbiorstw wzglĊdem syntetycznego indeksu migracji wartoĞci (di = SIMWi) w sposób nierosnący.
2. Obliczana jest mediana z wartoĞci zmiennej syntetycznej dla wektora skáadającego
siĊ z szeregu wartoĞci syntetycznego miernika di = SIMWi (i = 1, 2, …, n).
3. KaĪda wartoĞü j-tej zmiennej syntetycznej (di = SIMWi) dla poszczególnych przedsiĊbiorstw (i = 1, 2, …, n) jest pomniejszana o medianĊ di. WartoĞü bezwzglĊdna
tej róĪnicy stanowi przeksztaáconą zmienną syntetyczną di’, tj.:
GL
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L

gdzie: di’ – przeksztaácona zmienna syntetyczna di,
Me – mediana zmiennej syntetycznej di.

(8)
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4. NastĊpnie wyznaczana jest mediana przeksztaáconych zmiennych syntetycznych
di’, stanowiąca wartoĞü progową wyszczególnienia odpowiednich grup (faz migracji wartoĞci):
'

0H{G L } ,

X

(9)

L

gdzie: u – wartoĞü progowa.
WartoĞü progową u – wedáug formuá (8) i (9) – moĪna zapisaü w postaci:
X
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L

L

(10)

5. Dla uszeregowanego w sposób nierosnący zbioru analizowanych przedsiĊbiorstw wzglĊdem zmiennej syntetycznej (di = SIMWi) porównuje siĊ wartoĞci di’
(i = 1, 2, …, n) z wartoĞcią progową u dla kaĪdego przedsiĊbiorstwa w celu zakwali¿kowania do odpowiedniej grupy. Do fazy stabilizacji migracji wartoĞci kwali¿kowane jest i-te przedsiĊbiorstwo, dla którego speániona zostanie poniĪsza relacja:
GL’ < X .

(11)

Do fazy przypáywu wartoĞci zakwali¿kowane zostaje przedsiĊbiorstwo, dla
którego speánione są jednoczeĞnie dwa warunki, (1) co najmniej równoĞci di’
w odniesieniu do wartoĞci progowej u oraz (2) wiĊkszej wartoĞci zmiennej syntetycznej (di = SIMWi) od mediany tej wartoĞci:
'
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Natomiast do fazy odpáywu wartoĞci przyporządkowane jest przedsiĊbiorstwo
speániające poniĪsze warunki:
'
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L

(13)

W powyĪszym algorytmie za di przyjmujemy miernik syntetycznego indeksu migracji
wartoĞci.
Faza stabilizacji wartoĞci obejmuje krótkoterminowe zmiany oraz nieznaczne
dáugookresowe zmiany wartoĞci przedsiĊbiorstw, które charakteryzują siĊ okreĞlonym
poziomem stabilizacji rozwoju. Natomiast dwie pozostaáe fazy obejmują: znaczny
dáugookresowy przypáyw wartoĞci do przedsiĊbiorstwa – faza przypáywu wartoĞci,
oraz znaczny dáugookresowy odpáyw wartoĞci z przedsiĊbiorstwa.
PowyĪsza procedura jest „odporna” na wartoĞci skrajne. Wynika z zastosowania
kategorii mediany, której wspóáczynnik zaáamania (ang. breakdown point) wynosi 0,5
– por. (Jajuga 1993, s. 82). Mediana jest równieĪ odporna na asymetryczny rozkáad
empiryczny.
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WartoĞü progowa u zde¿niowana równoĞcią (10) okreĞlana jest medianowym
odchyleniem bezwzglĊdnym – w powyĪszym przypadku zmiennej syntetycznej
(di = SIMWi). Máodak (2006, s. 29) medianowe odchylenie bezwzglĊdne interpretuje
jako „pozycyjny odpowiednik odchylenia standardowego, bardzo naturalny w swej
konstrukcji i dający niskie báĊdy losowe”.
Cechą charakterystyczną powyĪszego algorytmu podziaáu na trzy fazy migracji
wartoĞci jest równomierny podziaá wzglĊdem licznoĞci fazy stabilizacji – grupy
poĞredniej – w odniesieniu do áącznej licznoĞci obu pozostaáych grup – fazy przypáywu i odpáywu.
4. OCENA JAKOĝCI KLASYFIKACJI

Prawidáowo przeprowadzony proces taksonomicznego podziaáu na odpowiednie
grupy badanych przedsiĊbiorstw winien wyróĪniaü siĊ wysokim stopniem zróĪnicowania (odmiennoĞcią) podmiotów zakwali¿kowanych do róĪnych faz migracji, przy
jednoczesnym niskim poziomie zróĪnicowania (podobieĔstwem) obiektów wewnątrz
danej fazy.
Do oceny prawidáowoĞci przeprowadzonego podziaáu moĪna wykorzystaü miary
stopnia podobieĔstwa poszczególnych obiektów wewnątrz danej grupy (tzw. miary
niepodobieĔstwa wewnątrzgrupowego) oraz zróĪnicowania wzglĊdem obiektów
zakwali¿kowanych do pozostaáych grup (miary niepodobieĔstwa miĊdzygrupowego).
Miary te oparte są na podstawie odlegáoĞci pomiĊdzy poszczególnymi elementami
podziaáu taksonomicznego.
W literaturze przedmiotu moĪna spotkaü kilka koncepcji powyĪszych miar (por.
GrabiĔski, Wydmus, ZeliaĞ 1989, s. 150–151, Nowak 1990, s. 190–191, Malina 2004,
s. 136–137, Máodak 2006 s. 78–80, Panek 2009 s. 161–166). Do przeprowadzenia
oceny niepodobieĔstwa wewnątrzgrupowego i miĊdzygrupowego zastosujemy odpowiednio Ğrednią odlegáoĞü wewnątrzgrupową oraz Ğrednią odlegáoĞü miĊdzygrupową.
MiarĊ niepodobieĔstwa wewnątrzgrupowego w postaci Ğredniej odlegáoĞci
wewnątrzgrupowej wyznaczyü moĪna za pomocą poniĪszej formuáy (por. Nowak,
1990, s. 190):
np

np

¦¦ G O  O
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M

,

gdzie: D(Ap Ap) – Ğrednia odlegáoĞü wewnątrzgrupowa,
Ap – skupienie (grupa) obiektów Oi, Oj (i, j = 1, 2, …, np),
np – liczba obiektów wchodzących w skáad grupy Ap,
d(Oi, Oj) – odlegáoĞci pomiĊdzy poszczególnymi elementami grupy Ap.

(14)
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Niskie wartoĞci miary niepodobieĔstwa wewnątrzgrupowego oznaczają wysoki
stopieĔ podobieĔstwa elementów w danej grupie. Natomiast wysokie wartoĞci
D(Ap Ap) oznaczają niski stopieĔ podobieĔstwa elementów jednej grupy.
ĝrednia odlegáoĞü miĊdzygrupowa obliczana jest za pomocą poniĪszej formuáy
(por. Nowak, 1990, s. 190):
np
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gdzie: D(Ap Aq) – Ğrednia odlegáoĞü miĊdzygrupowa,
Ap – skupienie (grupa) i-tych obiektów Oi (i = 1, 2, …, np), Oi Ap,
Aq – skupienie (grupa) j-tych obiektów Oj (j = 1, 2, …, nq), Oj Aq,
np – liczba obiektów wchodzących w skáad grupy Ap,
nq – liczba obiektów wchodzących w skáad grupy Aq,
d(Oi, Oj) – odlegáoĞci pomiĊdzy i-tym elementem grupy Ap a j-tym obiektem
grupy Aq.
Za miarĊ odlegáoĞci d(Oi, Oj) przyjmujemy metrykĊ euklidesową.
Wysokie wartoĞci relacji (15) oznaczają znaczne zróĪnicowanie elementów zakwali¿kowanych do dwóch róĪnych grup. Natomiast niskie wartoĞci Ğwiadczą o niewielkim zróĪnicowaniu jednostek dwóch róĪnych klas. WáaĞciwy podziaá obiektów na
grupy typologiczne winien siĊ cechowaü wartoĞciami relacji (14) które powinny byü
jak najmniejsze, oraz wartoĞciami formuáy (15) jak najwiĊksze.
5. WYNIKI BADAē EMPIRYCZNYCH

LiczebnoĞci przedsiĊbiorstw w odpowiednich fazach migracji w poszczególnych
okresach zaprezentowano w tabeli 1.
Tabela 1.
LiczebnoĞü przedsiĊbiorstw wzglĊdem trzech faz migracji wartoĞci
Faza migracji wartoĞci

Liczba spóáek

Faza przypáywu

61

Faza stabilizacji

135

Faza odpáywu

74

Liczba spóáek (N)

270

ħródáo: obliczenia wáasne.
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Liczba przedsiĊbiorstw zakwali¿kowanych do fazy stabilizacji wynosi poáowĊ
liczby analizowanych spóáek. JednakĪe liczebnoĞü fazy przypáywu i fazy odpáywu
wartoĞci nie jest sobie równa. O relacji iloĞci spóáek w dwóch skrajnych fazach migracji wartoĞci (przypáywu i odpáywu) decydują procesy przepáywu wartoĞci pomiĊdzy
przedsiĊbiorstwami w ramach analizowanego ukáadu przedsiĊbiorstw oraz salda
przypáywu (odpáywu) wartoĞci spoza (na zewnątrz) analizowanego ukáadu spóáek.
Skrócony podziaá wzglĊdem trzech faz migracji wartoĞci przedsiĊbiorstw (po 5 najlepszych i najgorszych dla danej fazy) zostaá zamieszczony w zaáączniku.
Dla prowadzonej analizy moĪna wyznaczyü wartoĞci Ğrednie dla poszczególnych
faz migracji wartoĞci. W tabeli 2 zamieszczono wartoĞci Ğrednie dla trzech faz migracji wartoĞci – oryginalnych (xj) oraz znormalizowanych zmiennych diagnostycznych
(zj) a takĪe syntetycznego indeksu migracji wartoĞci (SIMW), zaĞ w tabeli 3 medianĊ
powyĪszych kategorii. Jest to standardowe badanie uzupeániające przy zastosowaniu
klasy¿kacji metodami taksonomicznymi.
Tabela 2.
WartoĞci Ğrednie zmiennych oraz SIMW
Specy¿kacja

x̄ 1

x̄ 2

x̄ 3

z̄ 1

z̄ 2

z̄ 3

SIMW

Faza przypáywu

2,1%

81,3%

231,7%

0,0472

0,0275

0,0280

0,5667

Faza stabilizacji

0,0%

-1,3%

-32,1%

-0,0002

-0,0004

-0,0039

0,5312

-0,3%

-57,9%

-531,9%

-0,0079

-0,0196

-0,0642

0,4913

Faza odpáywu

x̄ j – Ğrednie arytmetyczne wyznaczone dla pierwotnych wartoĞci badanych zmiennych, z̄ j – Ğrednie arytmetyczne wyznaczone dla znormalizowanych wartoĞci badanych zmiennych, SIMW – wartoĞü Ğrednia
syntetycznego indeksu migracji wartoĞci.
ħródáo: obliczenia wáasne.

Zaobserwowaü moĪemy dodatnie wartoĞci Ğrednie zarówno nieunormowane, jak
i znormalizowane zmiennych diagnostycznych dla przedsiĊbiorstw zakwali¿kowanych do fazy przypáywu oraz wartoĞci ujemne dla spóáek znajdujących siĊ w fazie
odpáywu. Zwracamy uwagĊ, iĪ wedáug przyjĊtej formuáy normalizacyjnej, zmienne
znormalizowane (zij) posiadają ten sam znak co oryginalne wielkoĞci zmiennych
diagnostycznych (xij). WartoĞci Ğrednie zmiennych dla fazy stabilizacji oscylują
wokóá zera, z wyjątkiem miernika zmiana MVA/K. Przyczyną jest najwiĊksza róĪnica
– pomiĊdzy fazą przypáywu i fazą odpáywu – wartoĞci Ğrednich cechy zmiana MVA/K
w porównaniu do dwóch pozostaáych mierników (to samo dotyczy w odniesieniu
do wartoĞci znormalizowanych). ĝrednia wartoĞü SIWM dla fazy przypáywu wynosi
0,5667, dla fazy stabilizacji 0,5312, zaĞ dla fazy odpáywu wartoĞci 0,4913.
WystĊpujące niewielkie róĪnice pomiĊdzy wartoĞciami Ğrednimi syntetycznego
indeksu migracji wartoĞci wynikają miĊdzy innymi z unormowania jego wartoĞci
w zakresie 0 ÷ 1!. Ponadto zastosowana metoda wzorcowa przy konstrukcji SIMW
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powoduje brak moĪliwoĞci na prowadzenie szerszych interpretacji w zakresie stopnia
wyĪszoĞci i niĪszoĞci pomiĊdzy obiektami.
Tabela 3.
Mediana zmiennych oraz SIMW
Specy¿kacja

Me(x1)

Me(x2)

Faza przypáywu

0,4%

11,1%

Faza stabilizacji

0,00%

Faza odpáywu

-0,1%

Me(x3)

Me(z1)

Me(z2)

Me(z3)

Me(SIWM)

90,9%

0,0082

0,0037

0,0110

0,5469

-0,1%

-23,2%

0,0000

0,0000

-0,0028

0,5315

-4,2%

-274,1%

-0,0017

-0,0014

-0,0331

0,5071

Me(xj) – mediana wyznaczona dla pierwotnych wartoĞci badanych zmiennych, Me(zj) – mediana
wyznaczona dla znormalizowanych wartoĞci badanych zmiennych, Me(SIMW) – mediana syntetycznego
indeksu migracji wartoĞci.
ħródáo: opracowanie wáasne na podstawie badaĔ empirycznych.

Do tych samych wniosków dochodzimy analizując wartoĞü mediany oryginalnych
i znormalizowanych zmiennych diagnostycznych oraz SIMW dla poszczególnych faz
migracji. NaleĪy podkreĞliü, Īe mediana zmiennej syntetycznej – Me(SIMW) – dla fazy
przypáywu jest bardziej zbliĪona do mediany dla fazy stabilizacji, niĪ w porównaniu
do median zmiennej syntetycznej w relacji faza stabilizacji-faza odpáywu. WiĊksza
róĪnica median zmiennej syntetycznej w ostatniej relacji wynika z zakwali¿kowania
wiĊkszej iloĞci spóáek do fazy odpáywu w porównaniu do fazy przypáywu. PoniewaĪ
mediana w odróĪnieniu do wartoĞci Ğredniej nie jest wraĪliwa na wartoĞci skrajne,
róĪnice median powyĪszych kategorii pomiĊdzy fazą przypáywu a fazą odpáywu są
mniejsze niĪ róĪnice wartoĞci Ğrednich pomiĊdzy tymi fazami.
Poddana zostanie testowi hipoteza o równoĞci Ğrednich zmiennej syntetycznej
(SIMW) dla wszystkich grup niezaleĪnych. PoniewaĪ podziaá analizowanych przedsiĊbiorstw przebiegaá wzglĊdem trzech grup, stąd porównanie statystycznej istotnoĞci Ğrednich wartoĞci SIMW dla wszystkich wyszczególnionych klas jednoczeĞnie,
przeprowadzono za pomocą jednoczynnikowej analizy wariancji (jednoczynnikowa
ANOVA). Formalny zapis testowanej hipotezy jest nastĊpujący:
H0: ȝ1 = ȝ2 = ȝ3,
+:j1j2 : ȝj1 z ȝj
Hipoteza zerowa stanowi brak róĪnic wartoĞci Ğrednich zmiennej syntetycznej
(SIMW) pomiĊdzy poszczególnymi grupami, wobec hipotezy alternatywnej mówiącej, Īe co najmniej 2 grupy przedsiĊbiorstw róĪnią siĊ wzglĊdem Ğredniej wartoĞci
zmiennej syntetycznej. Za pomocą testu F dokonamy wery¿kacji powyĪszej hipotezy.
W tabeli 4 zamieszczono statystykĊ testu F.
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Tabela 4.
Statystyka testu F
Specy¿kacja

Sumy kwadratów
(SS)

df

ĝredni
kwadrat (MS)

PomiĊdzy grupami

0,192

2

0,096

Wewnątrz grup

0,390

267

0,001

Razem

0,582

269

F

IstotnoĞü (p)

65,884

0,000

ħródáo: obliczenia wáasne.

Statystyka F wynosi F(2; 267) = 65,884 (wartoĞü duĪo wiĊksza od jednoĞci) i jest
istotna statystycznie na poziomie istotnoĞci Į = 0,01, co oznacza, iĪ naleĪy odrzuciü
hipotezĊ zerową, na rzecz hipotezy alternatywnej, mówiącej o istotnej statystycznie
róĪnicy w wartoĞciach Ğrednich zmiennej syntetycznej (SIMW) miĊdzy co najmniej
dwiema klasami. ĝwiadczyü to moĪe o poprawnym podziale analizowanego ukáadu
przedsiĊbiorstw wzglĊdem trzech faz migracji wartoĞci.
W celu ustalenia, które wartoĞci Ğrednie pomiĊdzy poszczególnymi grupami są
róĪne i odpowiadają za odrzucenie hipotezy H0, przeprowadzone zostaną porównania
wielokrotne z wykorzystaniem odpowiednich testów post-hoc. Wybrano dwa testy:
(1) HSD Turkey’a (dla róĪnych N w grupach) oraz (2) Scheffego. Zarówno test
Turkey’a, jak i test Scheffego zapewniają áączny poziom istotnoĞci dla wszystkich
porównaĔ na poziome równym D. Ponadto test Scheffego jest najbardziej konserwatywnym testem post-hoc (por. Kot, Jakubowski, Sokoáowski, 2007, 285–286).
W tabeli 5 zamieszczono porównania wielokrotne grup z wykorzystaniem testów
HSD Turkey’a i Scheffego.
Dla wszystkich porównaĔ pomiĊdzy poszczególnymi grupami, obserwujemy
statystycznie istotne róĪnice Ğrednich zmiennej syntetycznej, na poziomie istotnoĞci
D= 0,01, za pomocą obu testów. JednoczeĞnie obserwujemy statystycznie istotne
(na tym samym poziomie D) wiĊksze róĪnice w Ğrednich SIMW (SIMW) pomiĊdzy
dwiema skrajnymi fazami – przypáywu i odpáywu – niĪ pomiĊdzy parami grup – faza
przypáywu-faza stabilizacji oraz faza stabilizacji-faza odpáywu. Ponadto zauwaĪyü
moĪna wiĊkszą róĪnicĊ Ğrednich zmiennej syntetycznej (SIMW) pomiĊdzy grupami
– faza stabilizacji-faza odpáywu – niĪ pomiĊdzy fazą przypáywu a fazą stabilizacji.
Stanowi to potwierdzenie wniosków dotyczących analizy mediany zmiennej syntetycznej – Me(SIMW).
Na rysunku 1 przedstawiono wykres interakcji Ğrednich zmiennej syntetycznej
(SIMW) z podziaáem na grupy trzech faz migracji wartoĞci.
W tabeli 6 przedstawiono macierze miar niepodobieĔstwa wewnątrzgrupowego
i miĊdzygrupowego w poszczególnych okresach analizy. Na przekątnej macierzy
zamieszczone zostaáy Ğrednie odlegáoĞci wewnątrzgrupowe, natomiast poza przekątną
umieszczono Ğrednie odlegáoĞci miĊdzygrupowe.
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Tabela 5.
Porównania wielokrotne za pomocą testów post hoc. Zmienna zaleĪna: SIMWi = di
Rodzaj testu

Faza migracji (I)
Faza przypáywu

Tukey HSD

Faza stabilizacji
Faza odpáywu
Faza przypáywu

Scheffe

Faza stabilizacji
Faza odpáywu

Faza migracji (J)

RóĪnica Ğrednich
(I-J)

Báąd
standardowy

IstotnoĞü
(p)

Faza stabilizacji

0,0355(*)

0,0059

0,000

Faza odpáywu

0,0754(*)

0,0066

0,000

Faza przypáywu

-0,0355(*)

0,0059

0,000

Faza odpáywu

0,0399(*)

0,0055

0,000

Faza przypáywu

-0,0754(*)

0,0066

0,000

Faza stabilizacji

-0,0399(*)

0,0055

0,000

Faza stabilizacji

0,0355(*)

0,0059

0,000

Faza odpáywu

0,0754(*)

0,0066

0,000

Faza przypáywu

-0,0355(*)

0,0059

0,000

Faza odpáywu

0,0399(*)

0,0055

0,000

Faza przypáywu

-0,0754(*)

0,0066

0,000

Faza stabilizacji

-0,0399(*)

0,0055

0,000

* RóĪnica Ğrednich jest istotna na poziomie D= 0,01.
ħródáo: obliczenia wáasne.

%LHĪąF\HIHNW)  S 
0,59
0,58
0,57
0,56
0,55

SIMW

0,54
0,53
0,52
0,51
0,50
0,49
0,48
0,47
0,46
)$=$35=<3à<:8

)$=$2'3à<:8
FAZA STABILIZACJI
FAZA MIGRACJI

Pionowe sáupki oznaczają 0,99 przedziaáy ufnoĞci
Rysunek 1. Wykres interakcji Ğrednich zmiennej syntetycznej (SIMW) z podziaáem
wedáug trzech faz migracji wartoĞci
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Tabela 6.
Zestawienie miar niepodobieĔstwa wewnątrzgrupowego i miĊdzygrupowego klasy¿kacji
przedsiĊbiorstw wzglĊdem trzech faz migracji wartoĞci
Rok 2007 (n = 270)
Faza migracji wartoĞci

Faza przypáywu

Faza stabilizacji

Faza odpáywu

Faza przypáywu

0,0336

0,0911

0,1547

Faza stabilizacji

0,0911

0,0124

0,0787

Faza odpáywu

0,1547

0,0787

0,0388

ħródáo: obliczenia wáasne.

Dla przeprowadzonej analizy moĪemy zaobserwowaü mniejsze wartoĞci Ğrednie
odlegáoĞci wewnątrzgrupowych w porównaniu do wartoĞci Ğrednich odlegáoĞci miĊdzygrupowych. Oznacza to, iĪ obiekty po przeprowadzeniu klasy¿kacji na trzy fazy
migracji wartoĞci są bardziej do siebie podobne wewnątrz poszczególnych faz i jednoczeĞnie bardziej zróĪnicowanie pomiĊdzy rozpatrywanymi fazami. MoĪe to Ğwiadczyü
o poprawnie przeprowadzonym podziale przedsiĊbiorstw zgodnie z modelem trzech
faz migracji wartoĞci.
Warto zauwaĪyü, iĪ Ğrednie odlegáoĞci wewnątrzgrupowe dla fazy stabilizacji są
najniĪsze w porównaniu do pozostaáych dwóch faz. RównoczeĞnie moĪna zaobserwowaü najwyĪsze wartoĞci miary niepodobieĔstwa miĊdzygrupowego dla rozpatrywanej
pary faz przypáywu i odpáywu wartoĞci w porównaniu do pozostaáych dwóch par
– (1) faza przypáywu-faza stabilizacji oraz (2) faza stabilizacji-faza odpáywu (por.
tab. 6). Jest to naturalna konsekwencja przeprowadzonych podziaáów na typologiczne
grupy. PrzedsiĊbiorstwa zakwali¿kowane do fazy przypáywu i fazy odpáywu, winny
byü znacznie bardziej zróĪnicowane wzglĊdem siebie, niĪ porównywane obiekty fazy
przypáywu i stabilizacji oraz fazy stabilizacji i odpáywu.

6. PODSUMOWANIE

Na podstawie mierników oceny jakoĞci dokonanej klasy¿kacji przedsiĊbiorstw
na trzy odrĊbne grupy stanowiące poszczególne fazy migracji wartoĞci moĪna
stwierdziü w miarĊ poprawną heterogenicznoĞü pomiĊdzy wyodrĊbnionymi grupami
oraz homogenicznoĞü wewnątrz wyodrĊbnionych grup wzglĊdem trzech faz migracji
wartoĞci. PoprawnoĞü przeprowadzonej klasy¿kacji potwierdziáa równieĪ analiza
wartoĞci Ğrednich oraz mediany zmiennych diagnostycznych i wartoĞci SIMW wzglĊdem utworzonych trzech faz migracji wartoĞci. Pozytywnie zwery¿kowano hipotezĊ
o nierównoĞci wartoĞci Ğrednich zmiennej syntetycznej wzglĊdem wyszczególnionych trzech klas.
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Zaproponowana metoda klasy¿kacji przedsiĊbiorstw na trzy fazy migracji wartoĞci stanowi praktyczne uzupeánienie modelu, który zaproponowaá Slywotzky (1996)
wielokrotnie przytaczany póĨniej przez róĪnych autorów. W modelu trzech faz migracji wartoĞci zostaáo wskazane kryterium oraz arbitralnie przyjĊte przez Slywotzky’ego
wartoĞci graniczne okreĞlonych faz migracji. Propozycją tą posáuĪyli siĊ przykáadowo
Herman, Szablewski (1999, s. 31–35) w celu fragmentarycznej analizy migracji wartoĞci na polskim rynku kapitaáowym (badaniem objĊto zaledwie 14 przedsiĊbiorstw
w 1997 roku). Kryterium i arbitralnie przyjĊte wartoĞci graniczne stanowią niewątpliwie wadĊ modelu Slywotzky’ego. Dotyczy to przede wszystkim: (1) braku analiz
empirycznych wskazujących na wáaĞciwe wartoĞci graniczne wyszczególnionych faz
migracji; (2) przyjĊcie tylko jednego kryterium pomiaru (relacja wartoĞci rynkowej
do przychodów ze sprzedaĪy), co ogranicza z natury skomplikowany proces migracji
wartoĞci do analizy jednowymiarowej; oraz (3) oparcie kryterium pomiaru na kategorii
przychodów ze sprzedaĪy, która nie uwzglĊdnia kosztocháonnoĞci (wysokie przychody
ze sprzedaĪy nie oznaczają uzyskania zysku ekonomicznego z uwzglĊdnieniem kosztu
kapitaáu) oraz kapitaáocháonnoĞci powoáania i prowadzenia dziaáalnoĞci przez przedsiĊbiorstwo. Ponadto, przyjĊte kryterium (relacja wartoĞci rynkowej do przychodów
ze sprzedaĪy) z uwagi na przyjĊte wartoĞci graniczne jest stymulantą. Stad z dwóch
przedsiĊbiorstw o jednakowej wartoĞci rynkowej wyĪszy poziom rozwoju migracji
wartoĞci posiada to przedsiĊbiorstwo, które uzyskaáo mniejszą wartoĞü przychodów
ze sprzedaĪy.
Zaproponowana w pracy metoda podziaáu umoĪliwia sporządzenie mapy migracji
wartoĞci przedsiĊbiorstw zgodnej z modelem teoretycznym trzech faz migracji. Do
pomiaru migracji wartoĞci zastosowano trzy zmienne diagnostyczne (analiza wielowymiarowa). Poprzez odniesienie do obiektu antywzorca (dolny biegun rozwoju),
miejsce danego przedsiĊbiorstwa uzaleĪnione jest nie tylko od jego wáasnych wyników w zakresie migracji wartoĞci, ale takĪe od wyników w tym zakresie innych analizowanych przedsiĊbiorstw, tj. wartoĞci SIMW. W efekcie moĪliwe jest zastosowanie
tej metody w róĪnych okresach, gdzie wartoĞci graniczne poszczególnych faz migracji
staje siĊ páynne.
Z drugiej strony w odróĪnieniu do modelu Slywotzky’ego zastosowanie zaproponowanej metody opartej na syntetycznym indeksie migracji wartoĞci wymaga zebrania
informacji z wielu przedsiĊbiorstw jednoczeĞnie. W zaprezentowanym badaniu byáo
to 270 przedsiĊbiorstw. Stąd w razie potrzeby przeprowadzenia jedynie fragmentarycznej analizy migracji wartoĞci dotyczącej przykáadowo kilkunastu przedsiĊbiorstw
notowanych na gieádzie papierów wartoĞciowych, wymaga uwzglĊdnienia wszystkich
spóáek gieádowych.
Analiza jakoĞci przeprowadzonego podziaáu wskazuje na poprawnoĞü przyjĊtych
rozwiązaĔ konstrukcji syntetycznego indeksu migracji wartoĞci, jak i samej procedury
klasy¿kacji. JednoczeĞnie w literaturze przedmiotu brak jest badaĔ empirycznych
wery¿kujących poprawnoĞü podziaáu wedáug przyjĊtych przez Slywotzky’ego wartoĞci granicznych trzech faz migracji wartoĞci.
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Zestawienie przedsiĊbiorstw wzglĊdem trzech faz migracji wartoĞci moĪe byü
pomocne w analizie aktualnej sytuacji ekonomicznej oraz pozycji spóáki na tle caáego
rynku i/lub sektora gospodarczego. PodkreĞliü naleĪy, Īe mapa migracji wartoĞci
w ksztaácie zaprezentowanym w zaáączniku zawiera takĪe fragmentaryczny ranking
przedsiĊbiorstw (po piĊü spóáek najlepszych i najgorszych w danej klasie) w zakresie
migracji wartoĞci na polskim rynku kapitaáowym w roku 2007, choü oczywiĞcie
jest to efekt nieomawianej procedury podziaáu przedsiĊbiorstw, lecz konstrukcji
syntetycznego indeksu migracji wartoĞci (SIMW) i wzglĊdem jego porządkowania
liniowego.
Uzupeánienie analizy migracji wartoĞci stanowiü moĪe wybór reprezentantów
odpowiednich faz migracji wartoĞci. NajczĊĞciej stosowaną metodą wyboru reprezentantów klas jest metoda Ğrodka ciĊĪkoĞci. Opis metod wyboru reprezentantów
klas zawierają prace miĊdzy innymi: Nowak (1990, s. 181–188), Pociecha, Podolec,
Sokoáowski, Zając (1998, s. 105–110).
Speánienie warunków, aby (1) wybrane przedsiĊbiorstwo-reprezentant charakteryzowaáo siĊ najwiĊkszym podobieĔstwem w odniesieniu do pozostaáych spóáek
zaliczonych do tej samej klasy (blisko Ğrodka ciĊĪkoĞci danej grupy), oraz (2) jednoczeĞnie jak najbardziej niepodobny do przedsiĊbiorstw pozostaáych klas, w tym
takĪe ich reprezentantów powoduje, Īe reprezentanci poszczególnych grup stanowią
przedsiĊbiorstwa typowe dla swej klasy, oraz jednoczeĞnie spóáki te róĪnią siĊ pomiĊdzy sobą na tyle istotnie, przez co istnieją odpowiednie przesáanki do szczegóáowego
poznania typologii przedsiĊbiorstw dla utworzonych trzech grup. W tym celu moĪna
wykorzystaü odpowiednie wskaĨniki analizy ekonomiczno-¿nansowej, oraz wskaĨniki
stanu zarządzania wartoĞcią przedsiĊbiorstwa. Propozycje w tym zakresie stanowiü
moĪe opracowanie Siudaka (1998) – dla przedsiĊbiorstw sfery realnej – oraz Siudaka
(2007) dla instytucji ¿nansowej typu bank komercyjny. Tak okreĞlony przedmiot
badaĔ, moĪe stanowiü jeden z kierunków dalszych badaĔ w zakresie analizy migracji
wartoĞci przedsiĊbiorstw na rynku kapitaáowym, którego tematyka moĪe byü przedmiotem oddzielnej publikacji.
Politechnika àódzka
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ZAàĄCZNIK
Tabela 7.
Zestawienie 5 najlepszych i najgorszych przedsiĊbiorstw w poszczególnych trzech fazach migracji
wartoĞci w roku 2007
L.P.

Spóáka

SIMW

d’i

Relacja

Faza migracji

Miejsce
w danej
fazie

1

ECHO

0,8393

0,3083

d’i  u; SIMW > Me(SIMW)

Faza przypáywu

1

0,2005

d’

i

 u; SIMW > Me(SIMW)

Faza przypáywu

2

0,1970

d’

i

 u; SIMW > Me(SIMW)

Faza przypáywu

3

0,1531

d’

i

 u; SIMW > Me(SIMW)

Faza przypáywu

4

0,1027

d’

 u; SIMW > Me(SIMW)

Faza przypáywu

5

…

…

2
3
4
5
…
57
58
59
60
61

ZYWIEC
CEZ
ATLANTIS
FON
…
BZWBK
FORTISPL
HANDLOWY
DEBICA
INTERSPPL

0,7314
0,7279
0,6840
0,6336
…
0,5391
0,5391
0,5386
0,5386
0,5385

i

...

…
0,0081

d’

i

 u; SIMW > Me(SIMW)

Faza przypáywu

57

0,0081

d’

i

 u; SIMW > Me(SIMW)

Faza przypáywu

58

0,0077

d’

i

 u; SIMW > Me(SIMW)

Faza przypáywu

59

0,0077

d’

 u; SIMW > Me(SIMW)

Faza przypáywu

60

0,0076

d’i  u; SIMW > Me(SIMW)

Faza przypáywu

61

i
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L.P.

Spóáka

SIMW

d’i

Relacja

Faza migracji

Miejsce
w danej
fazie

62

EUROTEL

0,5384

0,0075

d’i < u

Faza stabilizacji

1

0,0075

d’

i

<u

Faza stabilizacji

2

0,0072

d’

<u

Faza stabilizacji

3

0,0070

d’i < u

Faza stabilizacji

4

d’i < u

Faza stabilizacji

5

...

…

…

63
64
65

QUMAKSEK
EUROFAKTR
NOWAGALA

0,5384
0,5381
0,5379

66

PEPEES

0,5378

0,0068

…

…

…

…

192
193
194
195

DUDA
UNIMA
INSTALKRK
RELPOL

0,5244
0,5241
0,5236
0,5234

i

0,0066

d’

i

<u

Faza stabilizacji

131

0,0068

d’

<u

Faza stabilizacji

132

0,0073

d’i < u

Faza stabilizacji

133

0,0075

d’i < u

Faza stabilizacji

134

d’

Faza stabilizacji

135

i

196

ATLANTAPL

0,5233

0,0075

197

CCC

0,5230

0,0079

d’i  u; SIMW  Me(SIMW)

Faza odpáywu

1

0,0083

d’

i

 u; SIMW  Me(SIMW)

Faza odpáywu

2

0,0086

d’

 u; SIMW  Me(SIMW)

Faza odpáywu

3

0,0091

d’i  u; SIMW  Me(SIMW)

Faza odpáywu

4

d’i  u; SIMW  Me(SIMW)

Faza odpáywu

5

...

…

…

198
199
200

ODLEWNIE
PROCHEM
BBICAPNFI

0,5226
0,5223
0,5218

201

CERSANIT

0,5213

0,0096

…

…

…

…

266

MIDAS

0,4008

i

i

<u

0,1301

d’

i

 u; SIMW  Me(SIMW)

Faza odpáywu

70

267

IGROUP

0,3774

0,1535

d’

 u; SIMW  Me(SIMW)

Faza odpáywu

71

268

PEMUG

0,3500

0,1809

d’i  u; SIMW  Me(SIMW)

Faza odpáywu

72

0,2064

d’i  u; SIMW  Me(SIMW)

Faza odpáywu

73

0,3701

d’

 u; SIMW  Me(SIMW)

Faza odpáywu

74

269
270

ALCHEMIA
TRAVELPL

0,3245
0,1608

i

i

WartoĞü progowa u – 0,0076; mediana SIMW – 0,5309.
ħródáo: obliczenia wáasne
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KLASYFIKACJA PRZEDSIĉBIORSTW ZE WZGLĉDU NA TRZY FAZY MIGRACJI WARTOĝCI
Z WYKORZYSTANIEM METOD PORZĄDKOWANIA LINIOWEGO
Streszczenie
W opracowaniu podjĊto zagadnienie taksonomicznego podziaáu przedsiĊbiorstw notowanych na
GPW w Warszawie wzglĊdem poziomu rozwoju migracji wartoĞci zgodnie z modelem trzech faz migracji
wartoĞci. Zaprezentowano odpowiedni algorytm klasy¿kacji przedsiĊbiorstw do wyszczególnionych faz
migracji wartoĞci, z wykorzystaniem zmiennej syntetycznej opracowanej na podstawie metody porządkowania liniowego. Uzyskane podziaáy badanej zbiorowoĞci poddano ocenie jakoĞci klasy¿kacji za pomocą
miary niepodobieĔstwa wewnątrzgrupowego oraz miĊdzygrupowego oraz zwery¿kowano statystyczną
istotnoĞü róĪnic Ğrednich zmiennej syntetycznej wedáug wyodrĊbnionych trzech faz migracji wartoĞci.
Sáowa kluczowe: migracja wartoĞci, taksonomiczna klasy¿kacja obiektów, zmienna syntetyczna,
porządkowanie liniowe

THE CLASSIFICATION OF ENTERPRISES ACCORDING TO THE THREE STAGES OF VALUE
MIGRATION BASED ON METHODS OF LINEAR ORDERING
Abstract
The paper presents and attempt to divide enterprises listed on the Warsaw Stock Exchange basing on
taxonomy with regard to a level of value migration development according to three stages of the value
migration model. There was proposed the algorithm of enterprises classi¿cation to the distinct stages of
value migration employing a synthetic variable elaborated on the basis of linear ordering. The divisions
of the population under the study were evaluated with respect to the quality of classi¿cation using the
measure of within and between groups dissimilarity, furthermore, they were tested for the equality of
means using the analysis of variance F- test.
Key words: value migration, classi¿cation of units based on taxonomy, synthetic variable, linear
ordering

