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Metoda hierarchicznej analizy problemowej AHP (ang. Ana-
lytic Hierarchy Process) jest metodą wielokryterialnych analiz 
decyzyjnych, mającą zastosowanie do rozwiązywania proble-
mów, w których występuje więcej niż jedno kryterium [1,7]. Me-
toda umożliwia przedstawienie problemu decyzyjnego w formie 
struktury hierarchicznej oraz przyporządkowanie wag zastoso-
wanym kryteriom (atrybutom) oceny. Uzyskuje się poprzez to 
uporządkowanie wielokryterialnego problemu decyzyjnego, co 
z kolei umożliwia dokonanie rankingu badanych obiektów-opcji 
inwestycyjnych. 

Z uwagi na dostępność literatury przedstawiającej metodę 
AHP (przykładowo poz. bibliograficzne [2-4,6,7]), w niniejszym 
podrozdziale przedstawiono jedynie zwięźle najważniejsze aspek-
ty metody ze szczególnym uwzględnieniem modelowania prefe-
rencji w zastosowaniach do badań efektywności inwestowania.

Istota metody [1]

Metoda hierarchicznej analizy problemu AHP bazuje na 
wieloetapowej wielokryterialnej analizie decyzyjnej, umożliwia-
jąc uszeregowanie wariantów inwestycyjnych w formie struktury 
drzewiastej (1 etap) oraz dokonanie oceny (2 etap). 

Istotną rolę odgrywa przyporządkowanie wag poszczegól-
nym kryteriom-atrybutom. Zgodnie z pracami [3,4,7] przyjmuje 
się następujące założenia:
•	 podejmowanie	decyzji	ma	charakter	hierarchiczny,
•	 poszczególne	warianty	decyzji	są	charakteryzowane	wielo-

ma kryteriami,
•	 atrybuty	mogą	posiadać	postać	liczbową	lub	lingwistyczną,
•	 poszczególnym	atrybutom	mogą	być	przypisane	wagi,
•	 na	poszczególnych	poziomach	decyzyjnych	mogą	występo-

wać różne grupy uczestniczących w podejmowaniu decyzji 
ekspertów (tzw. grupowe podejmowanie decyzji) lub indywi-
dualni eksperci.
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W ogólności podstawę procesu podejmowania decyzji na 
każdym poziomie stanowi macierz decyzyjna D, w której wiersze 
odpowiadają wariantom-alternatywom ALT, natomiast kolumny - 
atrybutom (kryteriom CR).

Ze względu na liczbę wariantów wyróżnia się: wieloatry-
butowe (skończona liczba kryteriów) lub wielocelowe (nieskoń-
czona liczba kryteriów) zagadnienia podejmowania decyzji, przy 
czym warto podkreślić, że z wieloatrybutowym przypadkiem 
zwykle jest związana dość mała liczba zdefiniowanych warian-
tów [3,6,7]. Podstawę procesu podejmowania decyzji (po do-
konaniu uszeregowania ocenianych wariantów inwestycyjnych) 
stanowi macierz wyjściowa, w której wiersze odpowiadają wa-
riantom, a kolumny – atrybutom. Macierz wyjściowa X ma nastę-
pującą postać:

                  (1)

gdzie: 
Xij – element macierzy w postaci liczbowej lub lingwistycznej. 

Kolumny macierzy wyjściowej X są wektorami uszeregowa-
nia wariantów względem poszczególnych atrybutów, przy czym 
mogą być one wyrażone za pomocą różnych miar. Elementami 
wektora uszeregowania są współczynniki wagowe poszczegól-
nych wariantów, które określają uporządkowanie preferencyjne. 
Składowe wektora uszeregowania mogą być wyrażone w posta-
ci liczbowej (dane ilościowe) lub lingwistycznej (dane jakościo-
we). Warto również podkreślić, że poszczególne uszeregowania 
mogą mieć niejednolite porządki (w sensie relacji uporządkowa-
nia w zbiorze liczb rzeczywistych), tzn. w jednym z uszeregowań 
wartość wyższa w uszeregowaniu może odpowiadać warianto-
wi lepszemu z punktu widzenia decydenta, natomiast drugiemu 
– wartość niższa. Z kolei poszczególnym atrybutom mogą być 
przyporządkowane wagi, wyrażające ważność poszczególnych 
atrybutów [3,6,7].
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Wagi zestawia się w postaci wektora w:

                       (2)

W szczególnym przypadku współczynniki wagowe mogą 
być sobie równe, co oznacza, że wtedy zagadnienie na danym 
poziomie sprowadza się do zagadnienia bez wag. Element ma-
cierzy określa, jaka jest ocena danego wariantu z punktu widze-
nia określonego kryterium-atrybutu.

Warto zauważyć, że kolumny macierzy X wyrażają upo-
rządkowanie (ranking) alternatyw w sensie danego atrybutu. 
Uporządkowanie to może być wykonane przez eksperta, grupę 
ekspertów lub określone na niższym poziomie hierarchii procesu 
oceny.

W zaproponowanym podejściu metody AHP kolejność 
działań etapowych kształtuje się następująco:
•	 utworzenie	tablicy	decyzyjnej	i	wektora	wag,
•	 określenie	uporządkowania	alternatyw	na	podstawie	danej	

tablicy decyzyjnej i wektora wag,
•	 agregacja	ocen	różnych	ekspertów.

W pierwszym etapie procedury dokonuje się tworzenia 
struktury hierarchicznej. Etap ten ma charakter analityczny, 
a jakość wykonanej analizy oraz poziom jej dokładności wpły-
wają w sposób znaczący na uzyskiwane później wyniki końco-
we [5]. Wymaga się przy tym, aby osoba bądź zespół dokonu-
jący dekompozycji problemu posiadał gruntowną merytoryczną 
znajomość analizowanego zagadnienia, gdyż pominięcie jakie-
gokolwiek aspektu problemu na tym etapie może spowodować, 
że rozwiązanie końcowe nie będzie w pełni satysfakcjonujące 
dla decydenta, który mógł akurat ten aspekt traktować jako 
bardzo istotny. Z tego względu jest wskazane, aby zarówno 
na tym, jak i na następnym etapie, w pełni wykorzystać wiedzę 
ekspertów [5].

Tworzenie struktury hierarchicznej polega głównie na 
tym, że wychodząc od ogólnego przedstawienia proble-
mu stopniowo dokonuje się jego uszczegółowienia tak, aby 
w efekcie rozłożyć go na mniejsze i prostsze elementy składo-
we. Strukturę hierarchiczną (w ujęciu zaproponowanym przez 
T. Saaty’ego [6,7]) najlepiej można zobrazować w postaci 
znanego w teorii grafów drzewa, za pomocą którego moż-
na przedstawić dowolne zagadnienie o złożonej strukturze 
(rys. 1).

Łatwo zauważyć, że po lewej stronie drzewa znajduje się 
element o najmniejszym poziomie szczegółowości (cel główny). 
Natomiast poruszając się w prawo przechodzi się do elementów 
o coraz większym poziomie szczegółowości (cele pomocnicze 
i charakterystyki).

Uogólniając, należy stwierdzić, że w procesie analizy pro-
blemu wyróżnia się trzy następujące elementy składowe:
•	 cel	główny	(kryterium	główne),
•	 cele	pomocnicze	(kryteria	pomocnicze),
•	 charakterystyki	(kryteria	szczegółowe).

Kolejnymi działaniami procedury badawczej AHP są nastę-
pujące kroki [3,6,7]:
•	 utworzenie	wektorów	wag,
•	 utworzenie	uszeregowań	na	najniższym	poziomie	struktury	

decyzyjnej,
•	 dokonanie	 agregacji	 względem	 podatrybutów	 i	 atrybutów,	

przy uwzględnieniu wektora wag.

Warto jeszcze raz podkreślić, że uszeregowania warian-
tów inwestycyjnych względem poszczególnych atrybutów, czy 
też podatrybutów, stanowią kolumny w odpowiednich tablicach 
uszeregowań.

w = [w1  w2 ... wk]

Rys. 1. Struktura hierarchiczna problemu wg [1,2]

W zaproponowanym przez T. Saaty’ego [6,7] podejściu 
uszeregowania wariantów dla poszczególnych podatrybutów 
są utworzone z zastosowaniem metody porównywania parami, 
natomiast agregacja jest dokonywana za pomocą prostej ad-
dytywnej metody wagowej Mac Crimona [4]. Wagi są obliczane 
również z wykorzystaniem metody porównywania parami.

W oryginalnej metodzie AHP oraz jej modyfikacjach jest 
istotne modelowanie preferencji decydenta, które stwarza okre-
ślone kłopoty aplikacyjne. W powyższych procedurach zwykle 
wykorzystuje się zasadę Millera [8].

Zasadę Millera można wykorzystać do utworzenia bezpo-
średniej lub względnej skali preferencji o Z stopniach w pro-
cesie oceniania parami wariantów przedsięwzięcia [4]. W tym 
przypadku (zgodnie z propozycją T. Saaty’ego [6,7]), w celu 
określenia skali preferencji, wprowadza się relację binarną do-
tyczącą wariantów decyzyjnych, wyróżniając pięć sytuacji pod-
stawowych [3]:
•	 sytuację	równoważności	(oba	warianty	są	równoważne),
•	 sytuację	słabej	preferencji	(pierwszy	wariant	jest	słabo	pre-

ferowany względem drugiego albo odwrotnie),
•	 sytuację	 istotnej	 preferencji	 (pierwszy	 wariant	 jest	 istotnie	

preferowany względem drugiego albo odwrotnie),
•	 sytuację	wyraźnej	preferencji	 (pierwszy	wariant	 jest	wyraź-

nie preferowany względem drugiego albo odwrotnie),
•	 sytuację	 bezwzględnej	 preferencji	 (pierwszy	 wariant	 jest	

bezwzględnie preferowany względem drugiego albo od-
wrotnie).
T. Saaty zakłada również możliwość wystąpienia czterech 

preferencji pośrednich, co w efekcie pozwala otrzymać skalę 
dziewięciostopniową [6,7].

Opierając się na przedstawionych relacjach ekspert wyraża 
swoje względne preferencje dotyczące wszystkich par warian-
tów. Poszczególnym stopniom preferencji są przyporządkowy-
wane liczby. T. Saaty zaproponował skalę liczb naturalnych od 1 
do 9 oraz odwrotności tych liczb dla relacji przeciwnej [6,7], przy 
czym im wyższa liczba, tym większa intensywność preferencji, 
zaś przyporządkowanie liczby równej 1 oznacza równoważność 
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wariantów. Liczby te są zwane ocenami. Następnie zakłada się, 
że te oceny są niedokładne, a ocenami dokładnymi są ilorazy 
odpowiednich składowych poszukiwanego wektora uszerego-
wania [3].

Oceny przyporządkowane przez eksperta w sposób okre-
ślony powyżej są umieszczane w kwadratowych macierzach 
ocen. Oznaczając ocenę przyporządkowaną parze wariantów 
(h, i) względem atrybutu j przez r (j)

hi , h, i = 1, 2, ..., t otrzymuje się 
macierz R(j) dla j-tego atrybutu ( j = 1, ..., k) o postaci:

         .                       (3)

W celu znalezienia wektora uszeregowania wariantów  
p( j) = (p1

( j), ..., p( j)
k  )

T postuluje się przybliżenie macierzy ocen R(j) 
za pomocą następującej macierzy ilorazów [6,7]:

,          (4)

gdzie składowa p( j)
hi = p( j)

h  / p
( j)
i  stanowi iloraz składowej h i składo-

wej i wektora ważności poszukiwanego uszeregowania [3].
Obliczenia uszeregowania wariantów p( j) proponuje się do-

konać na postawie równania [3]:

 (5)
gdzie:
λ( j)

max – maksymalna wartość własna macierzy ocen R( j),
p( j) – wektor uszeregowania wariantów.

Znalezienie wektora uszeregowania wariantów zatem spro-
wadza się do znalezienia wektora własnego macierzy ocen R( j), 
odpowiadającego jej maksymalnej wartości własnej λ( j)

max. Jak 
udowodnił T. Saaty [6,7] istnieje jeden i tylko jeden znormalizo-
wany wektor własny odpowiadający maksymalnej wartości wła-
snej, która jest liczbą rzeczywistą [3].

Uszeregowania wariantów p( j) = ( j = 1, ..., k) dla poszcze-
gólnych atrybutów tworzą następującą macierz uszeregowań M 
(przy czym wiersze macierzy dotyczą opcji inwestycyjnych ALT,   
kolumny – kryteriów CR):

.                    (6)

W praktyce analiz decyzyjnych zachodzi często sytuacja, 
w której ekspert nie jest w stanie podać oceny dotyczącej wybra-
nej lub wybranych par czynników (przypadek nieporównywalno-
ści Crawforda i Williamsa [3]). Wówczas to występuje przypadek 
brakujących ocen, który należałoby rozważać rozwiązując za-
gadnienie szeregowania czynników, przy założeniu brakujących 
danych.

Metoda AHP w bardzo krótkim czasie stała się bardzo po-
pularna i powstało na jej temat wiele prac. Do końca lat osiem-
dziesiątych ubiegłego wieku znalazła ona zastosowanie w róż-
nych dziedzinach gospodarki, a mianowicie w:
•	 ekonomii	i	zarządzaniu	finansami,
•	 transporcie,
•	 logistyce,
•	 prognozowaniu,
•	 programowaniu	przedsięwzięć,
•	 problematyce	wyboru	i	transferu	technologii.

Jak to zwykle bywa, mimo ogromnej popularności meto-
dy AHP, w późniejszych latach wystąpiła także jej ostra kryty-
ka. Pokazano, że metoda AHP w swojej pierwotnej postaci ma 
szereg wad [3]. Po pierwsze, nie może być w sposób bezpo-
średni stosowana dla przypadków z brakującymi danymi, a także 
charakteryzuje się zależnością rozwiązania od odwrócenia skali. 
Ponadto przy dodaniu nowego wariantu może wystąpić zjawisko 
tzw. utraty ważności, co polega na zmianie porządku wcześniej 
otrzymanego uszeregowania w sensie relacji uporządkowania 
w zbiorze liczb rzeczywistych, jak również można uzyskać roz-
wiązania zależne od kolejności operacji agregacji i wyznaczania 
uszeregowania. Oznacza to, że rozwiązanie otrzymane w wyniku 
dokonania agregacji kilku macierzy ocen, a następnie po obli-
czeniu uszeregowania, będzie się różniło od rozwiązania otrzy-
manego w wyniku obliczenia uszeregowań dla poszczególnych 
macierzy i późniejszego dokonania agregacji [3]. Szeroką dysku-
sję pewnych usterek metody AHP można znaleźć między innymi 
w pracach Barzilaia z lat 1997-2001.

Możliwości zastosowania metody 
w elektroenergetyce [1]

Metoda AHP - ze względu na swoją hierarchiczną struktu-
rę i stosunkową prostotę - może znaleźć zastosowanie w bada-
niach efektywności wariantów inwestycyjnych w elektroenerge-
tyce. Tradycyjne metody rozwiązujące powyższy problem, mimo 
że chętnie stosowane przez decydentów, nie zawsze umożliwiają 
uwzględnienie uwarunkowań rynkowych. Metoda AHP, z uwagi 
na zintegrowane podejście do analizy i oceny wariantów, może 
być racjonalnym narzędziem wspomagającym zarządzanie stra-
tegiczne w zakresie inwestowania. W ogólności procedura oceny 
metodą AHP składa się z trzech głównych etapów, a mianowicie 
etapu:
•	 budowy	modelu	analizy	i	oceny,	uwzględniającego	informa-

cje dotyczące zamierzonych strategii inwestycyjnych,
•	 oceny	 porównawczej	 strategii,	 prowadzącej	 do	 uzyskania	

oceny syntetycznej oraz ocen cząstkowych dla badanych 
wariantów w wyniku zastosowania zbudowanego uprzednio 
modelu,

•	 analizy	strategicznej,	w	wyniku	której	następuje	ocena	decy-
zji i sformułowanie rekomendacji na przyszłość.
Należy zauważyć, że przyjęty podział wynika ze specyfiki 

poszczególnych etapów. Pierwszy etap ma charakter koncepcyj-
no-analityczny, gdyż wymaga współudziału ekspertów, a jakość 
zbudowanego w tym etapie modelu decyduje o jakości uzyska-
nych wyników końcowych. Drugi etap ma natomiast charakter 
techniczny, gdyż wymaga zastosowania komputera w celu wy-
konania skomplikowanych i pracochłonnych obliczeń, zaś trzeci 
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polega na analizie wyników uzyskanych w drugim etapie. Wyma-
ga to od badaczy gruntownej wiedzy merytorycznej z zakresu 
analiz strategicznych [5].

Ponieważ analiza i ocena opcji inwestycyjnych mogą być wy-
konane w różnych celach oraz dla różnych gremiów, bardzo ważne 
jest precyzyjne sformułowanie celów planowanej analizy i oceny, 
gdyż wpływa to na postać wykorzystywanego modelu [5].

Punktem wyjścia procedury oceny AHP jest dokonanie 
strukturalizacji celów analizy i oceny przy wykorzystaniu zmody-
fikowanych zasad, dotyczących strukturyzacji w ujęciu metody 
hierarchicznej analizy problemu. W przypadku takiej procedury, 
gdzie analiza i ocena są dokonywane z perspektywy decydenta, 
jako cel główny należy traktować analizę i ocenę konkurencyjno-
ści w świetle realizowanych przez podmiot decyzyjny celów stra-
tegicznych. W celu uwzględnienia informacji dotyczących celów 
strategicznych wprowadza się pojęcie celu specyficznego oraz 
charakterystyki specyficznej, przy czym cel specyficzny oznacza 
wybrany aspekt konkurencyjności, niezwykle istotny z punktu wi-
dzenia strategii decydenta [5].

Cel specyficzny oznacza, że jedna z charakterystyk, pod-
porządkowana bezpośrednio realizacji tego celu, staje się cha-
rakterystyką specyficzną, w ramach której są uwzględniane do-
datkowe informacje. Powyższe informacje nie są uwzględniane 
w procesie syntetycznej oceny, lecz odgrywają bardzo ważną 
rolę w procesie analizy strategicznej konkurencyjności badanego 
obiektu pod względem charakterystyki specyficznej.

Zasadniczo wyróżnia się następujące elementy składowe 
problemu analizy i oceny, które na tym etapie postępowania na-
leży określić [5]:
•	 cel	główny	w	postaci	syntetycznej	oceny	konkurencyjności	

strategii inwestycyjnej,
•	 cel	 specyficzny	 w	 postaci	 oceny	 konkurencyjności	 pod	

względem wybranej charakterystyki,
•	 charakterystyki	 (kryteria)	 oceny,	 obejmujące	 najważniejsze	

aspekty funkcjonowania,
•	 mierniki	oceny,	wykorzystywane	w	ramach	każdej	charakte-

rystyki,
•	 charakterystykę	 specyficzną,	 w	 ramach	 której	 oprócz	

mierników uwzględnia się również dodatkowe informacje 
niezbędne na etapie analizy strategicznej opcji inwesto-
wania.
W analizie i ocenie uwzględnia się k charakterystyk, przy 

czym dla każdej charakterystyki Cj, gdzie j = 1, ..., k, wybiera się 
p( j) mierników, które oznacza się jako mjl, gdzie indeks j określa 
charakterystykę, a indeks l - miernik w obrębie danej charakte-
rystyki. Ponadto jedna z charakterystyk (przykładowo charakte-
rystyka C1) jest charakterystyką specyficzną, w ramach której 
uwzględnia się dodatkowe informacje o charakterze zarówno 
ilościowym, jak i jakościowym [5].

Ogólną procedurę oceny konkurencyjności wariantu inwe-
stycyjnego metodą AHP przedstawiono na rysunku 2 [1,5].

Istotne znaczenie w procesie oceny metodą AHP ma dobór 
celów (charakterystyk) i zespołu oceniającego badany zbiór wa-
riantów inwestycyjnych {Xi}, i = 1, 2, ..., t. Zdaniem autora wpły-
wa to w sposób zasadniczy na jakość uzyskanych syntetycznych 
ocen cząstkowych i oceny ostatecznej, a także na rekomendacje 
ogólnej strategii działania inwestora.

Schemat blokowy procedury oceny metodą AHP wg pracy 
[5] przedstawiono na rysunku 3.

Uproszczoną procedurę oceny wariantów inwestycyjnych 
w elektroenergetyce przedstawia poniższy przykład. Dla okre-
ślenia wstępnej wersji modelu decyzyjnego zastosowano anali-
zę dotyczącą źródeł wytwórczych - pięciu wariantów projektów 
inwestycyjnych (X1,  X2, … , X5), porównywalnych pod wzglę-
dem osiąganego zysku. Badanymi charakterystykami były: elek-
tryczna moc zainstalowana, koszty roczne, zysk netto i wskaźnik 
efektywności operacyjnej. Dla uproszczenia obliczeń założono 
jednakowe współczynniki wagowe badanych kryteriów. Dane do 
analizy przedstawiono w tabeli 1.

Zgodnie z procedurą „surowe” dane poddano procesom nor-
malizacji, otrzymując macierz znormalizowanych wartości charakte-
rystyk (tab.2), na podstawie której dokonano obliczeń miary oceny 
syntetycznej {mi} badanych projektów inwestycyjnych. Wyniki oce-
ny wariantów zestawiono w tabeli 3 i pokazano na rysunku 4.

Rys. 2. Procedura ogólna analizy i oceny metodą AHP wg [1,5]

Tabela 1
Dane początkowe do analizy metodą AHP[1]

Projekt
inwestycyjny

Moc 
zainstalowana

[MW]

Koszty  
roczne
[mln zł]

Zysk netto
[mln zł]

Wskaźnik
Efektywności 

operac.
[mln zł/MW]

X1 250 100 100 0,4
X2 125 125 100 0,8
X3 100 250 100 1,0
X4 200 200 100 0,5
X5 125 200 100 0,8

Suma 800 875 500 3,5

Tabela 2 
Macierz znormalizowanych wartości charakterystyk  

wariantów inwestycyjnych[1]

Projekt
Inwestycyjny

Moc 
zainstalowana Koszty Zysk netto

Wskaźnik
Efektywności
operacyjnej

X1 O,3124 0,1142 0,2000 0,1144
X2 0,1563 0,1429 0,2000 0,2286
X3 0,1250 0,2857 0,2000 0,2858
X4 0,2500 0,2286 0,2000 0,1426
X5 0,1563 0,2286 0,2000 0,2286

Suma 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000

Syntetyczna ocena 
konkurencyjności 

wariantu

Ocena konkurencyjności 
względem wybranej 

charakterystyki

Charakterystyka 1 Charakterystyka 2 Charakterystyka k

Miernik 11

Miernik 12

Miernik 1p(1)

Miernik 21

Miernik 22

Miernik 2p(2)

Miernik k1

Miernik k2

Miernik kp(k)

Dodatkowe 
informacje

1

2

p

Cel główny

Cel specyficzny
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Zakończenie

Jak wynika z przedstawionych obliczeń najlepszym wa-
riantem inwestycyjnym pod względem badanych charakterystyk 
okazał się wariant X2, zaś pozostałe warianty odpowiednio zaj-
mują pozycje: X1 – X5 – X4 – X3.

Podsumowując można stwierdzić, iż mimo wielu wad 
metody AHP jest ona na tyle interesująca, że warto podjąć 
próbę jej implementacji do problematyki oceny efektywności 
wariantów inwestycyjnych w elektroenergetyce w warunkach 
rynkowych.
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Rys. 3. Schemat blokowy procedury oceny metodą AHP wg [1,5]

Tabela 3
Macierz oceny syntetycznej wariantów inwestycyjnych[1]

Projekt
inwestycyjny

Miara syntetyczna  
oceny mi

Pozycja
rankingowa

X1 0,8075 2

X2 0,8116 1

X3 0,7850 5

X4 0,7971 4

X5 0,7987 3

Rys. 4. Ocena wariantów inwestycyjnych metodą AHP[1]
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