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Modelowanie panelowe cyklu ĝycia
filmubkinowego wbPolsce
Rafaï Zbyrowski*, Natalia Gmerek**
Celem autorów artykuïu jest estymacja krzywej cyklu ĝycia filmu kinowego wbPolsce.
Analiza zostaïa wykonana dla próby badawczej skïadajÈcej siÚ zb175 polskich filmów fabularnych, które na przestrzeni ostatnich lat 2004–2014 obecne byïy wbkinach. Ksztaït krzywej
cyklu ĝycia filmu kinowego zostaï wyznaczony przy uĝyciu danych panelowych (wpïywów ze
sprzedaĝy biletów kinowych przypadajÈcych na kopiÚ). Dane dotyczÈce wpïywów ze sprzedaĝy
biletów kinowych zostaïy pozyskane zbserwisu branĝowego boxoffice.pl.
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ze sprzedaĝy biletów kinowych.
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Pooled Modelling of the Product Life Cycle of Feature Films in Poland
The main purpose of this article is to estimate the average product life cycle of feature films
produced in Poland.
The analysed sample consists of 175 motion pictures released between 2004 and 2014 for
which complete data on the variables were available. The shape of movie life cycle curve was
analysed using box office panel data (box office revenue per copy). The data concerning box
office revenue were obtained from the boxoffice.pl website.
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1. Cykl ĝycia filmu kinowego –
przeglÈd literatury
Funkcjonowanie produktu na rynku
zwiÈzane jest zb pewnym okresem, wb którym produkt przechodzi przez kilka stadiów sprzedaĝy. Zjawisko to nazywane jest
„cyklem ĝycia produktu” (Kotler, 2005).
W 1965 roku Theodore Levitt zamieĂciï
wbHarvard Business Review artykuï zaliczany
dziĂ do klasyki teorii marketingu (Levitt,
1965). Autor przedstawiï koncepcjÚ cyklu
ĝycia produktu ib omówiï moĝliwoĂci jej
praktycznego zastosowania. Cykl ten obejmuje okres od momentu wejĂcia produktu
na rynek do momentu wycofania zb rynku.
Skïada siÚ zb czterech faz: wprowadzenie
produktu na rynek (faza I), wzrost sprzedaĝy produktu (faza II), dojrzaïoĂÊ ibnasycenie rynku produktem (fazab III), spadek
sprzedaĝy produktu (faza IV) (Kotler,
2005). Caïy cykl przedstawiany zostaï na
schemacie ilustrujÈcym wielkoĂÊ sprzedaĝy
jako funkcjÚ czasu (rysunek 1). Tak rozumiany cykl ĝycia produktu moĝna opisaÊ za
pomocÈ równania:
Y = a + bx + cx2.
Rysunek 1. Cykl ĝycia produktu
sprzedaż

czas

wprowadzenie
na rynek

wzrost

dojrzałość schyłek

½ródïo: opracowanie wïasne na podstawie Kotler
(2005).

Klasyczna koncepcja cyklu ĝycia zakïada,
ĝe wb okresie wprowadzenia produktu na
rynek zysk jest ujemny, ab sprzedaĝ roĂnie
powoli. W okresie wzrostu produkt jest
szybko akceptowany przez rynek ib nastÚpuje zdecydowana poprawa zysku (zysk
staje siÚ dodatni).
W okresie dojrzaïoĂci nastÚpuje spowolnienie wzrostu sprzedaĝy, zysk stabilizuje
siÚ (lub spada ze wzglÚdu na rosnÈcÈ konkurencjÚ), abprodukt zostaje przyjÚty przez
wiÚkszoĂÊ potencjalnych nabywców. Ostatnim etapem wb cyklu ĝycia produktu jest
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faza schyïkowa, wbktórym nastÚpuje spadek
sprzedaĝy ibzysku.
W rzeczywistoĂci cykl ĝycia poszczególnych produktów odbiega najczÚĂciej od
przedstawionego klasycznego schematu.
PrzeglÈd literatury wskazuje, iĝ na rynku
filmów kinowych klasyczna koncepcja cyklu
ĝycia produktu nie znajduje zastosowania
(Ainslie, Dreye ib Zufryden, 2005; Castro
ibRodriguez-Sickert, 2006; De VanyiWalls,
1996; Hidalgo, Sawhney ib Eliashberg,
1996). Na podstawie wyników badañ przeprowadzonych przez naukowców wb Stanach Zjednoczonych moĝna stwierdziÊ, iĝ
dominujÈcy wzorzec krzywej cyklu ĝycia
filmu kinowego przyjmuje ksztaït funkcji
wykïadniczej (Krider ib Weinberg, 1998;
Lehmann ib Weinberg, 2000). Oznacza to,
ĝe kluczowe znaczenie ma pierwsza faza
obecnoĂci filmu wbkinie, czyli tydzieñ premierowy (Liu, 2006; Terry, De’Armond
ibZachary, 2009; Hadida, 2009). Film, który
nie osiÈga dostatecznie dobrego „otwarcia”, ab wiÚc wysokich wyników sprzedaĝowych wbpierwszym tygodniu, szybko zostaje
wycofany zb kin, ustÚpujÈc miejsca innym
bardziej atrakcyjnym produkcjom (Changi
Ki, 2005; De Vany ibWalls, 1997).
Dodatkowym wyzwaniem dla podmiotów wprowadzajÈcych nowy film na rynek
jest krótki cykl ĝycia wb kanale kinowym,
który wynosi od kilku do kilkunastu tygodni (Radas ib Shugan, 1998). Oznacza to
koniecznoĂÊ szybkiego pozyskania odpowiedniej liczby widzów wb celu pokrycia
poniesionych kosztów zwiÈzanych zbprocesem produkcyjnym ibkomercjalizacjÈ filmu
kinowego (Basuroy, Desai ib Talukdar,
2006).

2. Problem ibcele badawcze
Specyfika ksztaïtowania siÚ krzywej
cyklu ĝycia filmu kinowego na rynku polskim nie zostaïa dotychczas empirycznie rozpoznana ib potwierdzona. W celu
zwiÚkszenia prawdopodobieñstwa sukcesu
sprzedaĝowego nowego produktu filmowego, podmioty dziaïajÈce na rynku filmów kinowych wb Polsce powinny poznaÊ
specyfikÚ ksztaïtowania siÚ cyklu ĝycia produkcji kinowej. Gïówny problem badawczy
niniejszego artykuïu brzmi nastÚpujÈco: Jak
ksztaïtuje siÚ krzywa cyklu ĝycia filmu kinowego wbPolsce?
Zdefiniowany problem badawczy stanowiï podstawÚ do sformuïowania szczegóïo-
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wych pytañ – celów badania, pozwalajÈcych
wb znacznym stopniu wyjaĂniÊ charakter
badañ:
• Czy wb grupie zróĝnicowanych produktów, jakimi sÈ filmy kinowe, moĝna
zaobserwowaÊ dominujÈcy wzorzec
ksztaïtowania siÚ trendu sprzedaĝy?
• Czy klasyczna koncepcja cyklu ĝycia
przybierajÈca ksztaït dzwonu ib wystÚpowanie czterech podstawowych faz, tj.
wprowadzenie, wzrost, dojrzaïoĂÊ ibspadek sprzedaĝy znajduje zastosowanie na
rynku filmów kinowych wbPolsce?

3. Próba badawcza
Analizie poddano wstÚpnie 207 polskich filmów fabularnych. Próba ta stanowiïa poczÈtkowo 97% populacji generalnej, jakÈ stanowiïy polskie filmy fabularne,
które wbanalizowanym okresie obecne byïy
wb polskich kinach (ěródïo: baza danych
„boxboffice”). W ostatecznym modelowaniu
panelowym uwzglÚdniono jednak 175 produkcji kinowych (tzn. 82% populacji generalnej) zbuwagi na chÚÊ zastosowania próby
zbilansowanej 8 tygodni projekcji. PominiÚte
jednostki charakteryzowaïy siÚ nietypowym
czasem projekcji wbkinach (zazwyczaj bardzo
krótki okres) ib wyjÈtkowo niewielkÈ liczbÈ
kopii. Byïy to produkcje na tyle niszowe,
ĝe moĝna uznaÊ je za nietypowe. Wszystkie
filmy uwzglÚdnione wbbadaniu charakteryzowaïy siÚ zakoñczonym cyklem ĝycia wbkanale
kinowym.
Zastosowany dobór próby badawczej
okreĂla siÚ jako nielosowÈ próbÚ badawczÈ.
Jest to badanie wb duĝym stopniu wyczerpujÈce takĝe zbperspektywy analizowanego
okresu, gdyĝ pomiarowi poddano stosunkowo dïugi okres od roku 2004 do roku
2014. Gïównym celem byïa analiza moĝliwie jak najwiÚkszej liczby filmów kinowych,
wb przypadku których nie istniaïy bariery
dostÚpu do niezbÚdnych informacji badawczych.

4. Metodyka badañ empirycznych
Model regresji na próbie tzw. wymieszanej (panelowej) moĝe byÊ estymowany
metodÈ najmniejszych kwadratów KMNK.
Przy speïnieniu wszystkich zaïoĝeñ tej
metody dostarcza ona efektywnych ib zgodnych estymatorów wartoĂci staïej Ơ0 oraz
wektora parametrów ơ. PostaÊ modelu
przedstawia siÚ nastÚpujÈco (Greene, 2002):
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yit = x'it ơ + Ơ0 + Ƥit
dla i = 1, 2, ..., N

(1)

t = 1, 2, ..., T

gdzie:
yit – wartoĂÊ zmiennej endogenicznej
wbokresie „t” dla obiektu „i”
x'it – wektor wartoĂci k-zmiennych egzogenicznych wbokresie „t” dla obiektu „i”
ơ – wektor zïoĝony zbk-parametrów przy
zmiennych egzogenicznych
Ơ0 – jednakowa dla wszystkich obiektów
wartoĂÊ staïej
Ƥit – skïadnik resztowy wb okresie „t” dla
obiektu „i”.
Powyĝszy model znajduje zastosowanie wb badaniu syntetycznym (1). Zalety
tego rodzaju analizy najïatwiej dostrzec
wb przypadku braku dostÚpu do dostatecznie dïugich szeregów czasowych. W tym
przypadku liczba obserwacji wb czasie jest
zwielokrotniana przez obecnoĂÊ zbioru
jednostek przekrojowych, dziÚki czemu
badacz dysponuje wiÚkszÈ liczbÈ stopni
swobody.
W badaniu moĝna doszukaÊ siÚ równieĝ
odwoïania do modelu zb efektami ustalonymi (fixed effects), który wb zapisie dla
wielu zmiennych objaĂniajÈcych moĝna
przedstawiÊ jako (Maddala, 2006):
yit = Ơi + ơ'Xit + uit
dla i = 1, 2, ..., N

(2)

t = 1, 2, ..., T

gdzie:
Ơi = z'i Ơ reprezentuje czynniki specyficzne
dla danej jednostki przekrojowej, które
swoim oddziaïywaniem powodujÈ róĝnice
wb wartoĂciach Ărednich zmiennej endogenicznej.
Model powyĝszy (2) nazywany jest równieĝ zero-jedynkowym modelem najmniejszych kwadratów (east squares with dummyvariables – LSDV), poniewaĝ moĝe zostaÊ
oszacowany na podstawie KMNK.
W praktyce czÚsto zachodzi potrzeba
uwzglÚdnienia wbwiekszym zakresie specyfiki poszczególnych obiektów, stÈd przyjmuje siÚ, ĝe wspóïczynniki przy zmiennych
objaĂniajÈcych sÈ róĝne dla róĝnych jednostek przekrojowych, ale staïe wb czasie dla
konkretnej jednostki (3). Model moĝna
zatem zapisaÊ jako (CiecielÈg ibTomaszewski, 2003)1:
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rycznych wedïug miary skorygowanego
wspóïczynnika determinacji (Adjusted
R-squared 0.148748). Niskie dopasowanie
modelu liniowego nie jest specjalnie zaskakujÈce, gdyĝ krzywa cyklu ĝycia produktu
rzadko przypomina funkcjÚ liniowÈ. JednoczeĂnie znamienne jest, ĝe zarówno staïabC,
jak ibzmienna obrazujÈca upïyw czasu T sÈ
istotnie statystycznie róĝne od zera na podstawie testu t-Studenta (tabela 1).
Model wykïadniczy wykazuje juĝ
znacznie wyĝsze dopasowanie do danych
empirycznych niĝ model liniowy. Jednak nadal jest to dopasowanie niewielkie
wb okolicach 37,4% (Adjusted R-squared
0.374085). Zatem tylko 37,4% zmiennoĂci logarytmu naturalnego wpïywów na
kopiÚ zb projekcji filmu kinowego zostaïo
wyjaĂnione upïywem czasu wb tygodniach
od premiery. Funkcja wykïadnicza jest
najsilniej zbliĝona ksztaïtem do wykresu
cyklu ĝycia filmu kinowego jaki wystÚpuje
wbPolsce. Wbniniejszym badaniu testowano
równieĝ inne funkcje nieliniowe, tzn. funkcjÚ potÚgowÈ, hiperbolicznÈ, logistycznÈ.
Wbpraktyce okazaïo siÚ jednak, ĝe najlepsze wïasnoĂci statystyczne ibinterpretacyjne
prezentuje wïaĂnie funkcja wykïadnicza.
W tym przypadku test t-Studenta równieĝ
wskazuje na istotnoĂÊ statystycznÈ staïej

Oszacowanie modelu, który zawiera
zróĝnicowane wspóïczynniki, czÚsto prowadzi do poprawy jego miary dopasowania R2. Jednak formuïowane na podstawie
badania wnioski stajÈ siÚ wówczas mniej
uniwersalne.

5. Badanie empiryczne zmiennoĂci
wbczasie wpïywów na kopiÚ
zbprojekcji filmu kinowego wbPolsce
Badanie zostaïo rozpoczÚte od próby
stworzenia modelu wb postaci moĝliwie
najbardziej syntetycznej, czyli typowego
modelu regresji na „próbie wymieszanej”
(panelowego), która ïÈczy dane ob wymiarze czasowym ib przekrojowym (tabela 1).
Liniowy model opisujÈcy zmiennoĂÊ caïkowitych tygodniowych wpïywów zbprojekcji danego filmu na kopiÚ przedstawiono
wbtabeli 1.
Model liniowy charakteryzuje siÚ niewielkim dopasowaniem do danych empi-

Tabela 1. Model liniowy zmiennoĂci wbczasie wpïywów na kopiÚ zbprojekcji filmu kinowego wbPolsce

Dependent Variable: WK?
Method: Pooled Least Squares
Number of cross-sections used: 175
Total panel (balanced) observations: 1400
Variable

Coefficient

C

15986.01

T

–2106.127

Std. Error

t-Statistic

Prob.

678.8321

23.54928

0.0000

134.4288

–15.66723

R-squared

0.149357

Mean dependent var

Adjusted R-squared

0.148748

S.D. dependent var

S.E. of regression
F-statistic
Prob(F-statistic)

11524.87
245.4622

0.0000
6508.437
12491.28

Sum squared resid

1.86E+11

Durbin-Watson stat

2.127109

0.000000

gdzie:
WK – zmienna objaĂniana, która okreĂla caïkowite tygodniowe wpïywy na kopiÚ zbprojekcji danego filmu
kinowego;
T – zmienna objaĂniajÈca, która ukazuje upïyw czasu liczony wbtygodniach od premiery danego filmu;
C – wartoĂÊ staïa jednakowa dla wszystkich obiektów.
½ródïo: opracowanie wïasne wbprogramie Eviews 5.
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Tabela 2. Model wykïadniczy zmiennoĂci wbczasie wpïywów na kopiÚ zbprojekcji filmu kinowego wbPolsce

Dependent Variable: LOG(WK?)
Method: Pooled Least Squares
Number of cross-sections used: 175
Total panel (balanced) observations: 1400
Variable

Coefficient

C

9.662170

T

Std. Error

t-Statistic

Prob.

0.084576

114.2430

0.0000

–28.93314

0.0000

–0.484585

0.016748

R-squared

0.374532

Mean dependent var

7.481536

Adjusted R-squared

0.374085

S.D. dependent var

1.814934

1.435881

Sum squared resid

S.E. of regression
F-statistic

837.1264

Prob(F-statistic)

2882.334

Durbin-Watson stat

2.068293

0.000000

gdzie:
LOG(WK) – logarytm naturalny zmiennej objaĂnianej, która okreĂla caïkowite tygodniowe wpïywy na
kopiÚ zbprojekcji danego filmu kinowego.
½ródïo: opracowanie wïasne wbprogramie Eviews 5.

oraz zmiennej objaĂniajÈcej (tabela 2).
Zapis modelu wb postaci zlinearyzowanej
zostaï przedstawiony poniĝej:
LN(WKit) = –0,484585 T + 9,662170 (4)
Zatem wbobrÚbie badanej próby moĝna
powiedzieÊ, ĝe liczÈc od dnia premiery
Ărednio zb tygodnia na tydzieñ wpïywy na
kopiÚ zbprojekcji filmu kinowego wbPolsce
malejÈ Ărednio ob48,5% przy zaïoĝeniu ceteris paribus. PostaÊ pierwotna modelu dla
funkcji wykïadniczej przedstawia siÚ nastÚpujÈco:
WKit = e(–0,484585) T e9,66217 =

(5)

= 0,615953T 15711,84
Dla postaci niezlinearyzowanej modelu
odczytaÊ moĝna ĂredniookresowÈ stopÚ
spadku wpïywów zbprojekcji filmu na kopiÚ
równÈ 38,4 % (5).
Oba przedstawione powyĝej modele tzn.
liniowy ib wykïadniczy (tabele 1 ib 2) charakteryzujÈ siÚ wyjÈtkowo wysokimi wartoĂciami testu t-Studenta dla staïej ibzmiennej
objaĂniajÈcej przy niewystarczajÈcym dopasowaniu do danych empirycznych. StÈd
zdecydowano siÚ wprowadziÊ do modelu
skïadnik Ơi = z'i Ơ, który reprezentuje czynniki specyficzne (4) dla danej jednostki
Wydziaï ZarzÈdzania UW

przekrojowej (tj. produkcji filmowej).
Wbten sposób otrzymano model zbefektami
ustalonymi, przedstawiony wbtabelib32.
Jak widaÊ, dodanie do modelu efektów
ustalonych spowodowaïo znaczÈcy wzrost
dopasowania do danych empirycznych
(Adjusted R-squared 0.918733). Tym razem
prawie 92% zmiennoĂci logarytmu naturalnego wpïywów na kopiÚ zb projekcji filmu
kinowego zostaïo wyjaĂnione upïywem
czasu wbtygodniach od premiery (tabela 3).
Zatem czas mierzony wbtygodniach wbpoïÈczeniu ze zróĝnicowanÈ wartoĂciÈ staïÈ
znakomicie objaĂniajÈ zmiennoĂÊ badanej
zmiennej endogenicznej.
Testowanie istotnoĂci zróĝnicowanych efektów indywidualnych wb modelu
zbefektami ustalonymi przeprowadzono za
pomocÈ testu F (Green, 2002) obnastÚpujÈcych hipotezach:
H0 : Ơit = Ơ = const
dla i = 1, ..., N, t = 1, ..., T
H1 : Ơi ȴ Ơj oraz H0 : Ơit = Ơis = Ơi

(6)

dla i = 1, ..., N, t, s = 1, ..., T
Wyniki obliczeñ wb programie Eviews
wykazaïy koniecznoĂÊ odrzucenia hipotezy
zerowej testu na korzyĂÊ hipotezy alter-
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Tabela 3. Model wykïadniczy zbefektami ustalonymi opisujÈcy zmiennoĂÊ wbczasie wpïywów na kopiÚ
zbprojekcji filmu kinowego wbPolsce

Dependent Variable: LOG(WK?)
Method: PooledLeastSquares
Cross-sectionsincluded: 175
Total pool (balanced) observations: 1400
Variable

Std. Error

t-Statistic

T

–0.484585

0.006035

–80.29664

0.0000

NMZ_--C

6.513300

0.184929

35.22048

0.0000

8.612104

0.184929

46.56970

0.0000

0.184929

72.74601

0.0000

0.184929

53.61165

0.0000

0.184929

55.91545

0.0000

OPK_--C
PTA_--C
SPR_--C

13.45287
9.914368
10.34041

Prob.bb

…

EGO_--C

Coefficient

SPA_--C

10.90779

0.184929

58.98356

0.0000

SDL_--C

10.91372

0.184929

59.01561

0.0000

SIN_--C

9.994882

0.184929

54.04703

0.0000

TRI_--C

9.930226

0.184929

53.69741

0.0000

WEN_--C

9.604073

0.184929

51.93374

0.0000

0.928899

Mean dependent var

7.481536

R-squared
Adjusted R-squared

0.918733

S.D. dependent var

1.814934

S.E. of regression

0.517388

Akaike info criterion

1.637035

Schwarz criterion

2.296309

Sum squaredresid
Log likelihood
Durbin-Watson stat

327.6535
–969.9244
2.100766

F-statistic

91.37686

Prob(F-statistic)

0.000000

gdzie:
NMZ_--C, OPK_--C, PTA_--C itd. oznaczajÈ wartoĂci staïe oszacowane dla róĝnych produkcji filmowych
zawartych wbbadaniu.
½ródïo: opracowanie wïasne wbprogramie Eviews 5.

LN(WK_ SDLt) = –0,484585 T + 10.91372
LN(WK_ SINt) = –0,484585 T + 9.994882
LN(WK_ TRIt) = –0,484585 T + 9.930226
LN(WK_ WENt) = –0,484585 T + 9.604073

LN(WK_ NMZt) = –0,484585 T + 6.513300
LN(WK_ OPCt) = –0,484585 T + 8.612104
LN(WK_ PTAt ) = –0,484585 T + 13.45287

gdzie:
NMZ, OPK, PTA, … itd. oznaczajÈ nazwy
kodowe poszczególnych produkcji filmowych ujÚtych wbbadaniu.
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LN(WK_ SPRt ) = –0,484585 T + 9.914368
LN(WK_ EGOt) = –0,484585 T + 10.34041
…

natywnej przy poziomie istotnoĂci bliskim
zero (6). StÈd caïkowicie uzasadnione jest
zastosowanie zróĝnicowanych efektów
indywidualnych (fixe effects) dla poszczególnych produkcji kinowych.
Zapis analityczny powstaïego modelu
zostanie podany wb formie skróconej ze
wzglÚdu na wyjÈtkowo duĝÈ liczbÈ jednostek przekrojowych wbbadaniu3.
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Znaczny wzrost dopasowania modelu
do danych empirycznych moĝna uzyskaÊ
równieĝ stosujÈc zróĝnicowane oszacowania parametrów dla poszczególnych jednostek przekrojowych (3). Takie podejĂcie
do modelowania wydaje siÚ interesujÈce,
gdyĝ zb uwagi na ubogi zbiór zmiennych
objaĂniajÈcych naleĝy oczekiwaÊ, ĝe poza
modelem wystÚpujÈ czynniki majÈce wpïyw
na zmiennÈ endogenicznÈ. W tej sytuacji
JeĂli kowariancje pomiÚdzy róĝnymi jednostkami sÈ niezerowe E(Ƥi Ƥj ȴ 0 to estymator uogólnionej metody najmniejszych
kwadratów wektora parametrów ơ jest bardziej efektywny niĝ oszacowania uzyskane
na podstawie pojedynczych równañ (Maddala, 2006). Literatura podpowiada, ĝe do
oszacowania parametrów modelu moĝna
wykorzystaÊ wówczas metodÚ szacowania
pozornie niezaleĝnych regresji (seemingly-

unrelatedregression – SUR) zaproponowanÈ przez Zellnera (1962).
Model zawierajÈcy zróĝnicowane oszacowania parametrów dla poszczególnych
jednostek (tabela 4) cechuje siÚ równieĝ
wysokÈ wartoĂciÈ skorygowanego wspóïczynnika determinacji, choÊ jest to wartoĂÊ
mniejsza ob prawie 5% wb porównaniu do
modelu zbefektami ustalonymi (tabela 3).
Zapis formy zlinearyzowanej modelu
ze zróĝnicowanymi parametrami zostanie
podany wb formie skróconej ze wzglÚdu
na duĝÈ liczbÈ jednostek przekrojowych
wbbadaniu.
LN(WK_ NMZt) = –1.066650 T + 9.662170
LN(WK_ OPCt) = –0.658287 T + 9.662170
LN(WK_ PTAt) = –0.251875 T + 9.662170
LN(WK_ SPRt) = –0.392343 T + 9.662170
LN(WK_ EGOt) = –0.332016 T + 9.662170

Tabela 4. Model wykïadniczy ze zróĝnicowanymi parametrami4

Dependent Variable: LOG(WK?)
Cross-sectionsincluded: 175
Total pool (balanced) observations: 1400
Variable

Coefficient

C

9.662170

Std. Error

t-Statistic

0.038342

251.9986

0.0000

Prob.bb

NMZ_--T

–1.066650

0.046075

–23.15010

0.0000

OPK_--T

–0.658287

0.046075

–14.28715

0.0000

PTA_--T

–0.251875

0.046075

–5.466585

0.0000

–0.392343

0.046075

–8.515236

0.0000

EGO_--T

–0.332016

0.046075

–7.205921

0.0000

SDL_--T

–0.233039

0.046075

–5.057784

0.0000

SIN_--T

–0.437626

0.046075

–9.498044

0.0000

TRI_--T

–0.469351

0.046075

–10.18657

0.0000

WEN_--T

–0.463329

0.046075

–10.05588

0.0000

…

SPR_--T

R-squared

0.887451

Mean dependent var

7.481536

Adjusted R-squared

0.871359

S.D. dependent var

1.814934

0.650954

Akaike info criterion

2.096325

Schwarz criterion

2.755599

S.E. of regression
Sum squaredresid
Log likelihood

518.6589
–1291.427

Durbin-Watson stat

2.040576

F-statistic
Prob(F-statistic)

55.14993
0.000000

½ródïo: opracowanie wïasne wbprogramie Eviews 5.
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…

LN(WK_ SDLt) = –0.233039 T + 9.662170
LN(WK_ SINt) = –0.437626 T + 9.662170
LN(WK_ TRIt) = –0.469351 T + 9.662170
LN(WK_ WENt) = –0.463329 T + 9.662170

5. Podsumowanie
Odwoïanie do modelu ze zróĝnicowanymi parametrami miaïo na celu zwrócenie
uwagi czytelnika na zgodnoĂÊ znaków oszacowañ oraz relatywnie niewielkie róĝnice
wb wartoĂciach parametrów dla wiÚkszoĂci
jednostek przekrojowych próby (tabelab4).
Celem zasadniczym opracowania jest chÚÊ
ukazania zastosowania modelowania opartego na próbie panelowej do wyznaczenia
krzywej cyklu ĝycia filmu kinowego wbPolsce. Wydaje siÚ, ĝe zasadnicze znaczenie
posiada tutaj estymacja parametru, który
wb syntetyczny sposób opisze zmiennoĂÊ
wpïywów na kopiÚ wb czasie. Odpowiedzi naleĝy zatem szukaÊ raczej wb modelach typu fixe effects (tabela 3) lub nawet
wb modelach pozbawionych tego efektu
(tabela 2). Przeprowadzone badania empiryczne sugerujÈ, ĝe jest to moĝliwe pomimo
ogromnej zmiennoĂci produktu, jakim jest
film kinowy wb Polsce. WstÚpne modele
wykazaïy kluczowe znaczenie zmiennej
obrazujÈcej upïyw czasu wb tygodniach,
choÊ poczÈtkowo dopasowanie do danych
empirycznych byïo niewystarczajÈce. Okazuje siÚ, ĝe kryterium dopasowania modelu
nie odgrywa tutaj roli najwaĝniejszej.
Wb przypadku zróĝnicowanego produktu
filmowego pojawiajÈ siÚ róĝne dla róĝnych
jednostek przekrojowych przesuniÚcia krzy-

wej cyklu ĝycia wzglÚdem osi rzÚdnych na
co wskazuje model zb efektami ustalonymi
(tabela 3). Model zb efektami ustalonymi
zawarty wb artykule ma za zadanie zobrazowanie wzrostu dopasowania modelu do
danych empirycznych pod wpïywem wprowadzenia róĝnych oszacowañ staïej. Jednak
sam parametr zawarty wb zlinearyzowanej
funkcji wykïadniczej pozostaje taki sam
(tj. –0.484585, tabele 2 ib 3). Parametr ten
wyraĝa przebieg uĂrednionej dla wszystkich
jednostek krzywej cyklu ĝycia produktu filmowego.
Zastosowanie metodyki modelowania
opartego na próbie panelowej pomaga
wb przypadku produktów filmowych dokonaÊ pewnych uĂrednieñ, które nie byïyby
moĝliwe na podstawie modeli pojedynczej regresji. Ponadto pojawiïby siÚ wbtym
wypadku problem niewystarczajÈcej liczby
danych wbpróbie, który pomagajÈ rozwiÈzaÊ
modele ïÈczÈce wymiar czasowy zbprzekrojowym obserwowanego zjawiska. Moĝna
sobie wyobraziÊ, ĝe idÈc dalszym tropem
wprowadzania do modelu efektów specyficznych dla poszczególnych jednostek
przekrojowych naleĝaïoby uwzglÚdniÊ jednoczeĂnie zróĝnicowanÈ staïÈ (fixe effects)
(2) oraz zróĝnicowane parametry (3).
Model tego typu równieĝ zostaï zbudowany
ibodznacza siÚ wyjÈtkowo wysokim dopasowaniem do danych empirycznych (Adjusted
R-squared 0.973099), jednak jego wïasnoĂci nie pozwalajÈ na dokonywanie uogólnieñ (tj. uĂrednieñ opisujÈcych wspólnÈ
krzywÈ cyklu ĝycia produktu filmowego), ze
wzglÚdu na zbyt zïoĝonÈ strukturÚ modelu.
AnalizujÈc ksztaït krzywej cyklu ĝycia
filmu kinowego moĝna jednoznacznie

Wysokość tygodniowych wpływów na kopię
w PLN

Rysunek 2. Krzywa cyklu ĝycia produktu filmowego na podstawie modelu opartego na próbie panelowej
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stwierdziÊ, ĝe klasyczna koncepcja cyklu
ĝycia produktu przybierajÈca ksztaït
dzwonu ib wystÚpowanie czterech sekwencyjnych faz sprzedaĝy nie znajduje zastosowania na rynku filmów kinowych wbPolsce. Na podstawie wyników badania moĝna
stwierdziÊ, iĝ krzywa cyku ĝycia filmu kinowego wb Polsce przyjmuje ksztaït funkcji
wykïadniczej. NajwyĝszÈ sprzedaĝ produkt
filmowy generuje wb pierwszym tygodniu
projekcji kinowej. Wbkolejnych tygodniach
nastÚpuje regularny spadek sprzedaĝy biletów kinowych.

De Vany, A.S. i Walls, W.D. (1997). The market
for motion pictures: rank, revenue, and survival.
Economic Inquiry, 35(4), s.783–798, http://dx.doi.
org/10.1111/j.1465-7295.1997.tb01964.x.
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Kotler, Ph. (2005). Marketing. Poznañ: Dom
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W obliczeniach wykorzystano program ekonometryczny Eviews 5.
Z uwagi na przejrzystoĂÊ opracowania wbtabeli
pominiÚto oszacowania staïej dla wielu jednostek próby, gdyĝ oszacowania te zajmowaïy pierwotnie kilka stron tekstu.
Przedstawiona forma modelu zostaïa ograniczona
do przykïadowych jednostek, gdyĝ wbcaïoĂci zapis
zawieraï stosunkowo duĝÈ liczbÚ równañ.
Z uwagi na przejrzystoĂÊ opracowania wbtabeli
pominiÚto oszacowania parametrów dla wielu
jednostek próby, gdyĝ estymatory te zajmowaïyby kilka stron tekstu.
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