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Prognozowanie rozwoju gospodarczego w oparciu 
o jakościowe wskaźniki koniunktury bankowej

1. Wstęp

W rozwoju każdej gospodarki występują zmiany w poziomie aktywności 
gospodarczej, które przejawiają się w mniej lub bardziej regularnych waha
niach koniunkturalnych. Identyfikacja tych wahań, tak aktualnych, jak i przy
szłych ma istotne znaczenie dla przedsiębiorstw, gdyż pozwala na racjonalne 
kształtowanie dalszego rozwoju firmy oraz optymalizację decyzji.

W warunkach gospodarki rynkowej sektor finansowy jest jednym z najistot
niejszych regulatorów funkcjonowania zarówno całej gospodarki, jak i poszcze
gólnych podmiotów gospodarczych. Procesy, które na nim zachodzą, mają 
z reguły charakter wyprzedzający w stosunku do całej gospodarki1 oraz jej 
poszczególnych sektorów. Stąd też niezbędna jest obserwacja rynku finanso
wego nie tylko dlatego, żeby wyjaśnić przebieg procesów gospodarczych, ale 
również prognozować nadchodzące zmiany.

W opracowaniu podjęto próbę identyfikacji i kwantyfikacji relacji zachodzą
cych między wahaniami cyklicznymi w sektorze bankowym i całej gospodarce, 
a także weryfikację przydatności danych z badań koniunktury do diagnozowa
nia i prognozowania gospodarki.

Celem rozważań i analiz jest ocena możliwości diagnozowania i krótkoo
kresowego prognozowania wybranych wielkości makroekonomicznych -  wyra
żonych w ujęciu ilościowym -  za pomocą jakościowych wskaźników prostych 
i złożonych koniunktury bankowej.

Dane jakościowe pochodzą z badań koniunktury bankowej realizowanych 
przez Katedrę Badań Marketingowych Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. 
Jako zmienne charakteryzujące sytuację na rynku bankowym przyjęto wskaź
niki proste, syntetyczne i wskaźniki klimatu. Wskaźniki klimatu zostały 
wyznaczone jako nieważone średnie arytmetyczne sald ocen oraz prognoz dla

1 Więcej informacji można znaleźć między innymi w: Charpin F., Mathieu C. [2004], A New 
Leading Indicator of UK Quarterly GDP Growth, Selected Papers submitted to the 27th Ciret 
Conference, Warszawa.
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poszczególnych kategorii z rynku bankowego. Z kolei wskaźniki syntetyczne 
tworzono jako średnie arytmetyczne trzech lub pięciu wskaźników prostych2.

W analizie korelacji, teście przyczynowości Grangera oraz estymacji modeli 
ekonometrycznych wykorzystano również dane statystyczne obejmujące okres 
od I kwartału 1995 roku do II kwartału 2004. W oparciu o stworzone modele 
ekonometryczne dokonano prognoz na trzy-cztery kolejne kwartały oraz prze
prowadzono weryfikację ich trafności.

Jako zmienne makroekonomiczne przyjęto produkt krajowy brutto, produk
cję budowlano-montażową, inflację oraz eksport. Zmienne makroekonomiczne 
były wyrażone w postaci indeksów ukazujących roczne zmiany analizowanych 
zjawisk (analogiczny kwartał roku poprzedniego = 100).

2. Modelowanie ekonometryczne w oparciu o proste wskaźniki 
koniunktury bankowej

2.1. Selekcja zmiennych jakościowych do modelu

W celu zdiagnozowania, czy występuje związek między wahaniami 
w gospodarce oraz wahaniami koniunktury na rynku bankowym, wyznaczono 
współczynniki korelacji między zmiennymi makroekonomicznymi oraz zmien
nymi jakościowymi pochodzącymi z badania testem koniunktury. W analizie 
tej przyjęto zestaw opóźnień i wyprzedzeń jakościowych wskaźników prostych 
koniunktury bankowej (salda koniunktury) wynoszący 8 kwartałów. Spośród 
wszystkich 918 wyznaczonych współczynników korelacji statystycznie istotne, 
na poziomie a  = 0,053, są 593 (64,6% ogółu). Istotne korelacje są dla wszystkich 
zmiennych z testu koniunktury, z wyjątkiem kredytów niespłaconych, wyłącznie 
dodatnie. Spośród zmiennych ilościowych największą liczbą istotnych korelacji 
ze zmiennymi jakościowymi charakteryzuje się produkcja budowlano-monta
żowa (PBMY) (139 na 153 możliwe) oraz inflacja (INIY) (119), najmniejszą zaś 
eksport (EKSY) (31). Wśród dziewięciu zmiennych jakościowych z rynku banko
wego najczęściej statystycznie istotne zależności ze wskaźnikami makroekono
micznymi wykazują takie wskaźniki proste, jak: liczba klientów indywidualnych

2 Opis konstrukcji wskaźników syntetycznych znajduje się: w: Garczarczyk J., Mocek M., 
Olejnik I., Skikiewicz R. [2006], Wskaźniki koniunktury finansowej w diagnozowaniu i prognozo
waniu rozwoju gospodarki, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań, s. 71-75.

3 Wartość krytyczna współczynnika korelacji przy weryfikacji statystycznej istotności dla 
liczby stopni swobody równej 18 oraz przy poziomie istotności a  wynoszącym 5% jest równa 
0,4438.
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(BOLI) (87 na 102 możliwe), ogólna sytuacja na rynku bankowym (BORB) (81) 
oraz suma bilansowa banków (BOSB) (78). Najmniej istotnych korelacji wystę
puje natomiast w przypadku łącznej liczby usług (BÓLU) (44) oraz kredytów 
niespłaconych (BOWN) (41).

Tabela 1. Maksymalne współczynniki korelacji między wskaźnikami makroekonomicznymi 
a jakościowymi wskaźnikami prostymi koniunktury bankowej

Zmienne
jakościowe

Zmienne ilościowe

PKBY PBMY INIY EKSY

BOLI
0 0 +8 -1 -1

R 0,7465 0,8656 0,7879 0,6046

BOLP
0 -2 -1 -2 -3

R 0,8584 0,8888 0,8245 0,4821

BÓLU
0 + 1 +7 -2 0

R 0,6898 0,6752 0,6775 0,6429

BOPS
0 +6 -5 +2 +3

R 0,8157 0,7772 0,7513 0,7219

BOWK
0 -1 -3 -2 -2

R 0,9106 0,8377 0,9350 0,7232

BOWN
0 0 0 +2 -7

R -0,7161 -0,9148 -0,8119 0,4322

BOSB
0 -2 -3 -2 -2

R 0,7787 0,8846 0,8507 0,5527

BOSF
O 0 -6 -1 0

R 0,8392 0,8259 0,9202 0,7520

BORB
0 + 1 + 1 0 0

R 0,9112 0,9029 0,9079 0,5982

O -  okres opóźnienia (+) / wyprzedzenia (-) wskaźnika prostego koniunktury bankowej w stosunku 
do indeksu danych statystycznych (w kwartałach)
R -  wartość współczynnika korelacji

Z analizy maksymalnych wartości współczynników korelacji wynika nato
miast, że w stosunku do wszystkich wskaźników makroekonomicznych charak
ter wyprzedzający mają dwie proste zmienne jakościowe z badania metodą
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testu koniunktury rynku bankowego -  liczba obsłużonych klientów instytu
cjonalnych (BOLP) (od jednego do trzech kwartałów) oraz kredyty ogółem 
(BOWK) (od jednego do trzech kwartałów). W stosunku do połowy zmiennych 
statystycznych wyprzedzenia wykazują natomiast takie wskaźniki proste, jak: 
liczba obsłużonych klientów indywidualnych (BOLI) (jeden kwartał) oraz suma 
bilansowa banków (BOSB) (od dwóch do trzech kwartałów). Za wskaźniki rów
noległe w stosunku do większości zmiennych ilościowych można uznać kredyty 
niespłacone (BOWN) i sytuację finansową banku (BOSF). Z kolei charakter 
opóźnionych w stosunku do zmiennych ilościowych przejawiają stosunkowo 
najczęściej takie zmienne jakościowe, jak: depozyty ogółem (BOSP) (od dwóch 
do sześciu kwartałów) oraz ogólna sytuacja na rynku bankowym (BORB) 
(jeden kwartał).

Z kolei z analizy testem przyczynowości Grangera wynika, że jedyną 
zmienną jakościową z rynku bankowego, wpływającą na kształtowanie 
się wszystkich analizowanych zmiennych ilościowych są kredyty ogółem 
(BOWK). Ponadto na relatywnie dużą liczbę zmiennych makroekonomicz
nych wpływa ogólna sytuacja na rynku bankowym (BORB) (na trzy spośród 
sześciu). Pozostałe zmienne jakościowe wpływają tylko na dwie lub jedną 
zmienną ilościową.

2.2. Modele ekonometryczne i prognozy

W oparciu o wyniki testu przyczynowości Grangera oszacowano modele 
ekonometryczne dla wskaźników makroekonomicznych. Uzyskano modele 
dopasowane do danych empirycznych przynajmniej w 60% i dające akcepto
walne prognozy na cztery kolejne kwartały. Jedynie dla eksportu otrzymano 
model o dopasowaniu poniżej 60%, jednakże prognozy postawione na cztery 
kolejne kwartały były akceptowalne4.

Najczęściej w roli zmiennych objaśniających w modelach -opisujących 
kształtowanie się wskaźników makroekonomicznych występują wskaźniki pro
ste: kredyty ogółem oraz ogólna sytuacja na rynku bankowym. Wyprzedzenia 
zmiennych objaśniających w stosunku do zmiennych referencyjnych w mode
lach zazwyczaj nie przekraczały trzech kwartałów.

4 Za akceptowalne przyjęto prognozy, których średni absolutny błąd względny nie prze-
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Tabela 2. Wyniki estymacji modeli dla wskaźników makroekonomicznych -  zmienne 
objaśniające -  wskaźniki proste koniunktury bankowej

Modele Zmienne Współczynniki Standardowy 
błąd szacunku

Statystyka
t-Studenta

Poziom
istotności

wyraz wolny 80,047 4,528 17,677 0,0000

BOLP(-3) 0,138 0,050 2,759 0,0103

Model B16 
PKBY BOWK(-1) 0,099 0,013 7,617 0,0000

BOWK(-5) -0,057 0,015 -3,665 0,0011

R2 = o,847 R2sk = °-830 SE = 0,943 vs = 0,009

wyraz wolny 142,815 44,416 3,215 0,0031

BOLU(-1) -1,219 0,389 -3,138 0,0038

Model B18 
PBMY BOWK(-1) 0,627 0,156 4,010 0,0004

BORB(-2) 0,500 0,130 3,835 0,0006

R2 = 0,827 R2sk = 0,810 SE = 7,999 vs = 0,073

wyraz wolny 64,276 2,295 28,012 0,0000

BORB(-1) 0,044 0,024 1,815 0,0827

Model B19 BOSF(-1) 0,096 0,020 4,867 0,0001

INIY BOLI (-2) 0,094 0,021 4,372 0,0002

BOWK(-3) 0,081 0,020 4,123 0,0004

R2 = 0,978 R2sk = °>974 SE = 0,803 vs = 0,007

wyraz wolny 95,081 8,770 10,842 0,0000

Model B21 BOWK(-2) 0,600 0,102 5,899 0,0000

EKSY BORB(-4) -0,524 0,114 -4,593 0,0001

R2 = 0,555 R!sk =  0,523 SE = 7,116 vs = 0,060

Właściwości statystyczno-prognostyczne otrzymanego dla produktu kra
jowego brutto modelu (B16) można uznać za dobre. Na kształtowanie się 
produktu krajowego brutto wpływa liczba obsłużonych klientów instytucjonal
nych (sprzed trzech kwartałów) i kredyty ogółem (sprzed jednego oraz pięciu 
kwartałów).
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Wykres 1. Produkt krajowy brutto -  dane statystyczne i dane z modelu (B16) na podstawie 
wskaźników prostych koniunktury bankowej

Analiza szeregu danych statystycznych i modelowych wykazuje bardzo dużą 
zbieżność, tak pod względem przebiegu, jak i amplitudy. W szeregu wartości 
modelowych oraz w szeregu empirycznym można bowiem wyodrębnić trzy 
fazy spadkowe oraz dwie wzrostowe. Ponadto amplituda wahań obu szeregów 
jest bardzo zbliżona. Sygnalizowanie punktów zwrotnych przez szereg mode
lowy jest również zadowalające. W analizowanym przedziale czasu można 
wyróżnić zarówno w szeregu empirycznym jak i modelowym dwa dolne oraz 
trzy górne punkty zwrotne. Oba dolne punkty zwrotne w danych modelo
wych występują z wyprzedzeniem wynoszącym jeden kwartał w stosunku 
do szeregu referencyjnego. Z kolei wszystkie górne punkty zwrotne w danych 
modelowych3 są opóźnione o jeden kwartał względem punktów zwrotnych 
w danych empirycznych.

Średni kwadratowy błąd prognozy na cztery kolejne kwartały 2004 roku 
wynosi 2,64 punktu, zaś średni absolutny błąd procentowy kształtuje się 
na poziomie 1,93%.

Kolejny model, opisujący kształtowanie się produkcji budowlano-montażowej 
(BI8) charakteryzuje się również dobrym dopasowaniem do danych empirycz
nych, gdyż w ponad 80% wyjaśnia kształtowanie się zmiennej referencyjnej. 
Zmiennymi objaśniającymi w modelu są aż trzy jakościowe wskaźniki proste: 5

5 Pierwszego oraz trzeciego górnego punktu zwrotnego nie można wskazać jednoznacznie 
z powodu zbyt małej liczby obserwacji poprzedzających lub następujących po nich.
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łączna liczba usług (sprzed kwartału), kredyty ogółem (sprzed kwartału) oraz 
ogólna sytuacja na rynku bankowym (sprzed dwóch kwartałów).

Wykres 2. Produkcja budowlano-montażowa -  dane statystyczne i dane z modelu (B18) 
na podstawie wskaźników prostych koniunktury bankowej

Zarówno pod względem przebiegu, jak i amplitudy wahań, zbieżność szeregu 
empirycznego i modelowego jest dość duża. W szeregu wartości rzeczywistych 
i teoretycznych występują bowiem dwie fazy wzrostowe i jedna spadkowa. 
Natomiast jedynie nieznacznie mniejszą amplitudą wahań charakteryzuje się 
szereg wartości teoretycznych. Ponadto zarówno w danych empirycznych, jak 
i modelowych można wskazać jeden górny i jeden dolny punkt zwrotny. Górny 
punkt zwrotny w szeregu modelowym wyprzedza górny punkt zwrotny w sze
regu referencyjnym o trzy kwartały. Z kolei dolny punkt zwrotny pojawia się 
równocześnie w danych modelowych i empirycznych.

Prognozy można uznać za dobre, gdyż jak wskazuje średni absolutny błąd 
względny, odchylają się przeciętnie od wartości rzeczywistych zjawiska o 4,80%. 
Ponadto średni kwadratowy błąd prognozy wynosi 5,91 punktu.

Dla inflacji zaakceptowano trzy modele, spośród których wybrano naj
lepszy (B19), posiadający bardzo dobre właściwości statystyczno-prognostyczne. 
Kształtowanie się zmiennej referencyjnej wyjaśniane jest przez model w aż 
ponad 97%, a jego wysoką ocenę potwierdza także niska wartość współczyn
nika wyrazistości (tylko 0,7%). Na poziom inflacji wpływa ogólna sytuacja 
na rynku bankowym (sprzed kwartału), sytuacja finansowa banku (sprzed 
kwartału), liczba obsłużonych klientów indywidualnych (sprzed dwóch kwar
tałów) oraz kredyty ogółem (sprzed trzech kwartałów).
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Identyfikując kształtowanie się wielkości rzeczywistych i modelowych, 
biorąc pod uwagę przebieg i amplitudę wahań, można zaobserwować bardzo 
dużą zbieżność. Zarówno w szeregu modelowym, jak i empirycznym wystę
pują bowiem dwie fazy wzrostowe i dwie fazy spadkowe. Amplituda wahań 
obu szeregów jest prawie taka sama. W danych empirycznych oraz w danych 
modelowych można wskazać dwa dolne punkty zwrotne oraz jeden górny 
punkt zwrotny. O ile pierwszy dolny punkt zwrotny w szeregu z wartościami 
teoretycznymi jest opóźniony w stosunku do odpowiadającego mu punktu 
zwrotnego w szeregu referencyjnym o jeden kwartał, to drugi dolny punkt 
zwrotny występuje w danych modelowych z wyprzedzeniem wynoszącym dwa 
kwartały. Również górny punkt zwrotny występujący w wartościach teoretycz
nych wyprzedza o dwa kwartały górny punkt zwrotny w wartościach rzeczy
wistych.

Wykres 3. Inflacja -  dane statystyczne i dane z modelu (B19)
na podstawie wskaźników prostych koniunktury bankowej

Dla prognoz wyznaczonych na cztery kolejne kwartały średni kwadratowy 
błąd prognozy wynosi 2,57 punktu, a średni absolutny błąd względny kształtuje 
się na poziomie 2,25%.

Ostatni oszacowany model (B21) dotyczący eksportu posiada relatywnie 
niskie dopasowanie do danych empirycznych, gdyż wyjaśnia kształtowanie się 
eksportu w nieco ponad 50%. Również współczynnik wyrazistości przyjmuje 
relatywnie dużą wartość i wynosi 6,0%. Na kształtowanie się eksportu wpły
wają dwa jakościowe wskaźniki proste: kredyty ogółem (sprzed dwóch kwarta
łów) oraz ogólna sytuacja na rynku bankowym (sprzed czterech kwartałów).
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Wykres 4. Eksport -  dane statystyczne i dane z modelu (B21) na podstawie wskaźników 
prostych koniunktury bankowej 
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Analiza szeregu danych statystycznych i modelowych wykazuje zadawa
lającą zbieżność. Potwierdzeniem tego jest to, iż w szeregu wartości rzeczy
wistych i teoretycznych eksportu występują trzy fazy wzrostowe i dwie fazy 
spadkowe. Ponadto jedynie nieco większą amplitudą wahań charakteryzuje się 
szereg empiryczny. Również zgodne są punkty zwrotne, gdyż w wartościach 
statystycznych i modelowych eksportu występują trzy górne oraz dwa dolne 
punkty zwrotne. Pierwsze dwa górne punkty zwrotne w szeregu referencyj
nym są sygnalizowane w wartościach modelowych z wyprzedzeniem wynoszą
cym dwa kwartały. Z kolei trzeci górny punkt zwrotny występuje równocześnie 
w danych empirycznych i modelowych6. Dwa dolne punkty zwrotne występu
jące w szeregu referencyjnym są sygnalizowane w danych modelowych bądź 
z wyprzedzeniem wynoszącym dwa kwartały (pierwszy), bądź równocześnie.

Podsumowując dotychczasową analizę, można stwierdzić, że stopień dopa
sowania danych modelowych do danych empirycznych był w większości modeli 
zadowalający. Punkty zwrotne występowały w szeregach teoretycznych aż osiem 
razy wcześniej niż w szeregach rzeczywistych, a ich wyprzedzenie zazwyczaj 
wynosiło dwa kwartały. Z kolei równocześnie występowały w siedmiu przypad
kach, zaś opóźnienie w wystąpieniu punktów zwrotnych w danych modelowych 
odnotowano również siedem razy (zazwyczaj wynosiło jeden kwartał). Powyższe

6 W danych modelowych jest to prawdopodobny punkt zwrotny, którego istnienia nie 
można potwierdzić jednoznacznie z powodu zbyt małej liczby obserwacji późniejszych.
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dane świadczą, że sygnalizowanie punktów zwrotnych dla zmiennych m akro
ekonomicznych przez dane modelowe było zadowalające.

Tabela 3. Błędy prognoz ex post w modelach dla wskaźników makroekonomicznych -  
zmienne objaśniające -  wskaźniki proste koniunktury bankowej

Modele
Średni 

kwadratowy 
błąd prognozy

Średni
absolutny błąd 

prognozy

Średni
absolutny błąd 
względny (%)

Współczynniki Theil’a

/2 i  2 *2 7 2'3

Model B16 
PKBY

2,64 2,06 1,93 0,013 0,540 0,022 0,438

Model B18 
PBMY

5,91 4,77 4,80 0,029 0,277 0,009 0,714

Model B19 
INIY

2,57 2,34 2,25 0,012 0,829 0,137 0,034

Model B21 
EKSY

8,34 7,54 5,66 0,032 0,649 0,004 0,347

Należy stwierdzić, że wartość prognostyczna zbudowanych modeli jest 
zadawalająca. Opierając się bowiem na wartości średniego absolutnego błędu 
procentowego, można uznać za bardzo dobre prognozy dla produktu krajowego 
brutto oraz dla wskaźnika inflacji, zaś jako dobre w przypadku produkcji 
budowlano-montażowej. Główną przyczyną błędów prognoz w czterech spośród 
sześciu opisanych modeli było niewłaściwe przewidywanie przeciętnych wartości 
zmiennych referencyjnych. W najmniejszym stopniu na obniżenie trafności 
prognoz wyznaczonych w oparciu o większość modeli wpływało niedostosowanie 
stopnia zmienności przewidywanych oraz rzeczywistych wartości zjawiska.

3. Modelowanie ekonometryczne w oparciu o wskaźniki klimatu 
koniunktury

3.1. Selekcja zmiennych jakościowych do modelu

W celu wyodrębnienia wyprzedzających wskaźników koniunktury dla 
modelowania ekonometrycznego posłużono się analizą korelacji i testem przy- 
czynowości Grangera. Spośród wszystkich 918 wyznaczonych współczynników 
korelacji7 między wskaźnikami makroekonomicznymi i jakościowymi wskaźni
kami klimatu koniunktury bankowej (opóźnionymi i wyprzedzonymi maksymal

7 W analizie korelacji uwzględniono cztery zmienne makroekonomiczne oraz dziewięć 
jakościowych wskaźników klimatu koniunktury bankowej.
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nie o osiem kwartałów) statystyczną istotność na poziomie a  = 0,058 wykazują 
523 współczynniki (57,0% ogółu). Istotne korelacje są w przypadku sześciu 
zmiennych jakościowych wyłącznie dodatnie, w przypadku dwóch -  wskaź
ników klimatu dla depozytów walutowych (BKDW) oraz dla współczynnika 
wypłacalności (BKWW) mają prawie zawsze charakter negatywny, zaś dla 
wskaźnika klimatu dla kredytów walutowych (BKBKW) w części okresów 
są ujemne, a w części dodatnie.

Spośród zmiennych statystycznych największą liczbą istotnych korelacji 
ze wskaźnikami klimatu koniunktury bankowej cechuje się wskaźnik inflacji 
(INIY) (100 na 153 możliwe) oraz produkcja budowlano-montażowa (PBMY) 
(100), zaś najmniejszą eksport (EKSY) (54). Wśród zmiennych jakościowych 
natomiast podobną, stosunkowo wysoką liczbą statystycznie istotnych zależ
ności ze zmiennymi statystycznymi charakteryzują się wskaźniki klimatu dla: 
sumy bilansowej banków (BKSB) (88 na 102 możliwe), depozytów Złotowych 
(BKDZ) (85) oraz ogólnej sytuacji na rynku bankowym (BKRB) (84). Najmniej 
istotnych korelacji występuje zaś w przypadku wskaźnika klimatu dla współ
czynnika wypłacalności (BKWW) (22).

Analizując maksymalne wartości współczynników korelacji można 
stwierdzić, że wyprzedzenia w stosunku do wszystkich zmiennych ilościo
wych wykazują dwa wskaźniki jakościowe -  klimat dla depozytów walu
towych (BKDW) (od czterech do sześciu kwartałów) oraz dla kredytów 
zlotowych (BKBKZ) (od jednego do trzech kwartałów). Ponadto wyprzedza
jący charakter względem czterech wskaźników makroekonomicznych mają 
zmiany wskaźnika klimatu dla sumy bilansowej banków (BKSB) (od jed
nego do pięciu kwartałów), a w stosunku do dwóch zmiennych statystycznych 
wskaźnika klimatu dla depozytów Złotowych (BKDZ) (od pięciu do ośmiu 
kwartałów), pozostałych usług bankowych (BKPU) (od jednego do trzech 
kwartałów) oraz wskaźnika rentowności (BKWR) (od jednego do pięciu kwar
tałów). Równocześnie należy zaznaczyć, że wskaźnik klimatu dla wskaźnika 
rentowności (BKWR) ma charakter równoległy w stosunku do pozostałych 
czterech zmiennych ilościowych, a względem dwóch zmiennych statystycznych 
równoległymi zmianami charakteryzują się takie zmienne jakościowe, jak: 
wskaźnik klimatu dla pozostałych usług bankowych (BKPU) oraz dla ogólnej 
sytuacji na rynku bankowym (BKRB). Z kolei charakter opóźniony w stosunku 
do wszystkich zmiennych ilościowych ma wskaźnik klimatu dla współczynnika

8 Wartość krytyczna współczynnika korelacji przy weryfikacji statystycznej istotności dla 
liczby stopni swobody wynoszącej 20 i przy poziomie istotności a  równym 5% kształtuje się 
na poziomie 0,4227.
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wypłacalności (BKWW) (od dwóch do pięciu kwartałów), a względem większo
ści wskaźników makroekonomicznych opóźnienie wykazuje wskaźnik klimatu 
dla ogólnej sytuacji na rynku bankowym (BKRB) (od jednego do dwóch kwar
tałów), dla kredytów walutowych (BKBW_ (od czterech do ośmiu kwartałów) 
oraz dla depozytów zlotowych (BKDZ) (od jednego do dwóch kwartałów).

Tabela 4. Maksymalne współczynniki korelacji między wskaźnikami makroekonomicznymi 
a jakościowymi wskaźnikami klimatu koniunktury bankowej

Zmień
jakościc

ie Zmienne ilościowe

>we PKBY PBMY INIY EKSY

BKDZ
0 +2 -5 + 1 + 1

R 0,8694 0,8233 0,9353 0,6872

BKDW
0 -5 -4 -5 -6

R -0,8433 -0,6888 -0,6959 -0,7457

BKBKZ
0 -1 -3 -2 -3

R 0,9109 0,8975 0,9479 0,6989

BKBKW
0 +5 + 8 + 4 -2

R 0,6338 0,3968 0,6162 -0,7480

BKPU
0 +2 -3 -1 0

R 0,8751 0,8479 0,8939 0,6585

BKSB
0 + 1 -5 -1 -2

R 0,8056 0,9069 0,8581 0,5405

BKWW
0 +5 +2 +3 +4

R -0,5670 -0,5086 -0,6417 -0,5943

BKWR
0 0 -5 -1 0

R 0,6150 0,5252 0,7212 0,6729

BKRB
0 + 1 + 1 0 + 1

R 0,9066 0,9214 0,9259 0,5884

0 -  okres opóźnienia (+) / wyprzedzenia (-) wskaźnika klimatu koniunktur}' bankowej w stosunku do in
deksu danych statystycznych (w kwartałach)
R -  wartość współczynnika korelacji
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Z analizy przyczynowości testem Grangera wynika, że na wszystkie 
zmienne ilościowe wpływa tylko jeden wskaźnik jakościowy -  klimat dla kre
dytów zlotowych. Również na relatywnie dużą liczbę zmiennych statystycz
nych wpływ wywierają takie zmienne jak klimat dla kredytów walutowych (5) 
oraz klimat dla depozytów walutowych (5). Trzy dalsze wskaźniki jakościowe
-  klimat dla depozytów zlotowych, klimat dla pozostałych usług bankowych 
oraz klimat dla ogólnej sytuacji na rynku bankowym stanowią przyczynę 
w sensie Grangera kształtowania się dwóch wskaźników makroekonomicz
nych. Na żadną zmienną statystyczną nie wpływają natomiast trzy zmienne 
jakościowe -  klimat dla sumy bilansowej banków, klimat dla wskaźnika ren
towności oraz klimat dla współczynnika wypłacalności.

3.2. Modele ekonometryczne i prognozy

W oparciu o wskazania testu przyczynowości Grangera otrzymano modele 
ekonometryczne o satysfakcjonującym dopasowaniu (powyżej 60%) oraz 
akceptowalnej jakości prognoz. Relatywnie najczęściej jako zmienne objaśnia
jące w modelach występują dwa jakościowe wskaźniki koniunktury bankowej
-  wskaźnik klimatu dla depozytów walutowych oraz dla kredytów zlotowych. 
Wyprzedzenia wskaźników klimatu w stosunku do wskaźników makroekono
micznych w modelach najczęściej wynoszą cztery lub pięć kwartałów.

Dla produktu krajowego brutto uzyskano trzy modele spełniające powyższe 
warunki. W świetle wybranego najlepszego modelu (B22) na kształtowanie się 
zmiennej referencyjnej wpływa klimat dla depozytów walutowych (sprzed czte
rech oraz pięciu kwartałów). Oszacowany model wyjaśnia w ponad 80% zmien
ność produktu krajowego brutto. Wysoką wartość modelu potwierdza również 
współczynnik wyrazistości wskazujący, iż odchylenie standardowe składnika 
resztowego stanowi jedynie 0,9% średniej wartości zmiennej zależnej.

Tabela 5. Wyniki estymacji modeli dla wskaźników makroekonomicznych
-  zmienne objaśniające -  wskaźniki klimatu koniunktury bankowej

Modele Zmienne Współczynniki Standardowy 
błąd szacunku

Statystyka
t-Studenta

Poziom
istotności

wyraz wolny 134,667 2,521 53,429 0,0000

Model B22 BKDW(-4) -0,124 0,026 -4,684 0,0001

PKBY
BKDW(-5) -0,146 0,027 -5,405 0,0000

R2 = o,847 R2sk = 0,836 SE = 0,897 Vs = 0,009
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Tabela 5. cd

Modele Zmienne Współczynniki
Standardowy 

błąd szacunku
Statystyka
t-Studenta

Poziom
istotności

Model B24 
PBMY

wyraz wolny -48,475 12,017 -4,034 0,0003

BKBKZ(-1) 0,376 0,182 2,065 0,0473

BKBKZ(-3) 0,775 0,178 4,348 0,0001

R2 = 0,851 R2sk = 0,841 SE = 7,382 Vs = 0,068

Model B25 
INIY

wyraz wolny 64,788 2,332 27,785 0,0000

BKBKZ(-4) 0,311 0,017 18,279 0,0000

R2 = 0,923 R2sk = 0,920 SE = 1,421 Vs = 0,013

Model B26 
EKSY

wyraz wolny 138,917 18,941 7,334 0,0000

BKBKW(-2) -0,564 0,101 -5,565 0,0000

BKBKW(-4) -0,274 0,130 -2,114 0,0443

BKDZ(-8) 0,602 0,140 4,286 0,0002

R2 = 0,750 R2sk = 0,721 SE = 6,139 Vs = 0,051

Analiza szeregu danych empirycznych i modelowych wskazuje na dużą 
ich zbieżność, zarówno pod względem przebiegu, jak i amplitudy wahań. 
W szeregu modelowym oraz referencyjnym można bowiem wyodrębnić trzy 
fazy spadkowe oraz dwie wzrostowe. Natomiast amplituda w ahań obu sze
regów jest prawie taka sama. Z kolei identyfikacja punktów zwrotnych jest 
w pełni zadowalająca, potwierdzeniem czego jest to, iż w danych modelo
wych oraz danych empirycznych występują dwa górne i dwa dolne punkty 
zwrotne. Charakterystyczne jest także równoczesne występowanie zarówno 
w danych modelowych, jak i rzeczywistych punktów zwrotnych -  dolnych 
oraz górnych.

Dla prognoz postawionych na trzy kolejne kwartały średni kwadratowy błąd 
prognozy wynosi 1,95 punktu, zaś średni absolutny błąd względny przyjmuje 
wartość 1,76%.

Spośród dwóch zaakceptowanych modeli dla produkcji budowlano-monta
żowej wybrano najlepszy -  model (B24), w którym na kształtowanie się zmien
nej referencyjnej wpływa klimat dla kredytów zlotowych (sprzed jednego oraz 
trzech kwartałów). Model ten jest dobrze dopasowany do danych empirycznych, 
gdyż w ponad 80% wyjaśnia kształtowanie się zmiennej referencyjnej.
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Wykres 5. Produkt krajowy brutto -  dane statystyczne i dane z modelu (B22) na podstawie 
wskaźników klimatu koniunktury bankowej

Jednakże analiza szeregu danych empirycznych i mo-delowych, zarówno pod 
względem przebiegu, jak i amplitudy wahań, wykazała zbieżność jedynie zado
walaj ącą.W szeregach wartości rzeczywistych występuj ąbowiem tylko dwie fazy

Wykres 6. Produkcja budowlano-montażowa -  dane statystyczne i dane z modelu (B24) 
na podstawie wskaźników klimatu koniunktury bankowej

wzrostowe oraz jedna spadkowa, zaś w szeregu wartości teoretycznych aż trzy 
fazy wzrostowe i dwie spadkowe. Z kolei w wartościach rzeczywistych można
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wskazać po jednym górnym i jednym dolnym punkcie zwrotnym, podczas gdy 
w wartościach teoretycznych dwa górne oraz dwa dolne punkty zwrotne.

Z kolei dla wskaźnika inflacji uzyskano cztery modele spełniające warunki 
formalne, a w wybranym modelu -  najlepszym -  (B25) zmienną objaśniającą 
stanowi klimat dla kredytów zlotowych (sprzed czterech kwartałów). Model 
ten w 92% wyjaśnia kształtowanie się zmiennej referencyjnej. Również współ
czynnik zmienności resztowej kształtuje się na stosunkowo niskim poziomie 
i wynosi 1,3%.

Wykres 7. Inflacja -  dane statystyczne i dane z modelu (B25) na podstawie wskaźników 
klimatu koniunktury bankowej

Na podstawie analizy przebiegu i amplitudy wahań szeregów empirycznych 
i modelowych można stwierdzić bardzo dużą zbieżność tych szeregów. Zarówno 
bowiem w szeregu empirycznym, jak i modelowym, występują dwie fazy wzro
stowe i spadkowe. Również amplituda wahań obu szeregów jest wyraźnie zbli
żona, a także w obu szeregach można wskazać dwa dolne punkty zwrotne oraz 
jeden górny. Równocześnie w danych modelowych oraz empirycznych pojawia 
się górny punkt zwrotny oraz pierwszy dolny punkt zwrotny. Z kolei drugi dolny 
punkt zwrotny w wartościach teoretycznych wyprzedza o dwa kwartały odpo
wiadający mu punkt zwrotny w wartościach rzeczywistych. Średni kwadra
towy błąd prognozy kształtuje się na poziomie 2,67 punktu, zaś średni absolutny 
błąd procentowy jest równy 2,24%. Najlepszy model opisujący kształtowanie się 
eksportu (B26), wybrany spośród trzech zaakceptowanych, zawiera po stronie 
zmiennych objaśniających klimat dla kredytów walutowych (sprzed dwóch 
i czterech kwartałów) oraz klimat dla depozytów Złotowych (sprzed ośmiu
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kwartałów). Model ten wyjaśnia zmienność zjawiska w nieco ponad 70% 
i charakteryzuje się również nieco mniej korzystną, niż w większości modeli 
wcześniej opisanych, wartością odchylenia standardowego reszt stanowiącego 
5,1% przeciętnej wartości zmiennej objaśnianej.

Wykres 8. Eksport -  dane statystyczne i dane z modelu (B26) na podstawie wskaźników 
klimatu koniunktury bankowej

Identyfikacja kształtowania się wielkości rzeczywistych i modelowych 
pozwala na stwierdzenie zadowalającej zbieżności. Zarówno w szeregu empi
rycznym, jak i modelowym można wyodrębnić trzy fazy spadkowe oraz dwie fazy 
wzrostowe. Amplituda wahań obu szeregów jest prawie taka sama. W wartoś
ciach rzeczywistych i teoretycznych eksportu można wyróżnić dwa dolne oraz 
trzy górne punkty zwrotne, przy czym równocześnie w obu szeregach występują 
dwa górne punkt zwrotne9 oraz dolny punkt zwrotny, zaś z wyprzedzeniem 
wynoszącym jeden kwartał można wskazać w danych modelowych jeden górny 
punkt zwrotny oraz jeden dolny punkt zwrotny. Średni kwadratowy błąd pro
gnozy dla prognoz wyznaczonych w oparciu o model na trzy kolejne kwartały 
wynosi 9,03 punktu, a średni absolutny błąd względny jest równy 5,35%.

Z przeprowadzonej analizy wynika, że wszystkie punkty zwrotne ziden
tyfikowane w szeregach zmiennych referencyjnych znalazły odzwierciedlenie 
również w szeregach z wartościami modelowymi. Równocześnie punkty 
zwrotne występowały w danych modelowych oraz w danych empirycznych aż

9 Są to prawdopodobne punkty zwrotne, których występowania nie można jednoznacznie 
potwierdzić ze względu na zbyt małą liczbę obserwacji wcześniejszych lub późniejszych.
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dziesięć razy, a siedem razy pojawiały się wcześniej w szeregu modelowym, 
przy czym wyprzedzenie wynosiło najczęściej jeden lub dwa kwartały. Jako 
ogromną zaletę otrzymanych modeli należy wskazać wystąpienie opóźnienia 
punktu zwrotnego w danych modelowych w stosunku do danych empirycznych 
jedynie jeden raz.

Tabela 6. Błędy prognoz ex post w modelach dla wskaźników makroekonomicznych -  
zmienne objaśniające -  wskaźniki klimatu koniunktury bankowej

Modele
Średni 

kwadratowy 
błąd prognozy

Średni
absolutny błąd 

prognozy

Średni
absolutny błąd 
względny (%)

Współczynniki Theil’a

fi i i2 / 2*2
/ 2  
'3

Model B22 
PKBY 1,95 1,82 1,76 0,009 0,863 0,121 0,016

Model B24 
PBMY 3,34 2,56 2,50 0,016 0,588 0,277 0,134

Model B25 
INIY 2,67 2,32 2,24 0,013 0,757 0,039 0,204

Model B26 
EKSY 9,03 5,68 5,35 0,037 0,294 0,706 0,000

Prognozy postawione na trzy kolejne kwartały w oparciu o zbudowane 
modele dla trzech zmiennych ilościowych -  produktu krajowego brutto, wskaź
nika inflacji oraz produkcji budowlano-montażowej można ocenić jako bardzo 
dobre. W przypadku większości modeli zasadniczą przyczynę błędów prognoz 
stanowiła rozbieżność przeciętnych przewidywanych oraz rzeczywistych war
tości zjawiska. Najmniejszy wpływ na poziom błędów miały natomiast różnice 
w zakresie kierunku zmian zmiennych referencyjnych oraz ich prognoz.

4. Modelowanie ekonometryczne w oparciu o syntetyczne wskaźniki 
koniunktury

4.1. Selekcja zmiennych jakościowych do modelu

Łączna liczba wszystkich statystycznie istotnych (na poziomie a  = 0,05) 
korelacji między wskaźnikami syntetycznymi (opóźnionymi i wyprzedzonymi 
maksymalnie o osiem kwartałów) oraz wskaźnikami makroekonomicznymi 
wynosi 463 na 612 wyznaczonych i stanowi 75,7% ogółu. Warto podkreślić, 
że wszystkie istotne korelacje są dodatnie.
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Spośród zmiennych ilościowych największą liczbą istotnych zależności 
ze zmiennymi jakościowymi charakteryzuje się produkcja budowlano-monta
żowa (PBMY) (95 na 102 możliwe), a najmniejszą eksport (EKSY) (36). Z kolei 
wśród zmiennych jakościowych relatywnie wysoka liczba istotnych korelacji 
ze zmiennymi statystycznymi występuje w przypadku Poznańskiego Indeksu 
Koniunktury Bankowej PIKBANK (90 na 102 możliwe), indeksu odczuć w zakre
sie bieżącej sprzedaży usług bankowych PIOSB (90) oraz indeksów odczuć 
w zakresie popytu na usługi bankowe PIOPB2 (90) i PIOPB1 (88), natomiast 
relatywnie najmniej istotnych korelacji ze wskaźnikami makroekonomicznymi 
można zaobserwować dla wskaźników PIOKB1 (52) i PIOKB2 (53).

Biorąc z kolei pod uwagę wartości maksymalnych współczynników kore
lacji, można stwierdzić, że charakter wyprzedzający względem wszystkich 
zmiennych referencyjnych ma tylko indeks odczuć w zakresie bieżącej sprze
daży usług bankowych PIOSB (od dwóch do pięciu kwartałów). Ponadto 
wyprzedzenia w stosunku do połowy zmiennych ilościowych wykazują oba

Tabela 7. Maksymalne współczynniki korelacji między wskaźnikami makroekonomicznymi 
a jakościowymi wskaźnikami syntetycznymi koniunktury bankowej

Zmienne
jakościowe

Zmienne ilościowe

PKBY PBMY INIY EKSY

PIOSB
O -2 -5 -3 -2

R 0,8620 0,8971 0,9228 0,6496

PIOPB1
O + 1 +7 -1 -2

R 0,8296 0,8253 0,8654 0,6083

PIOPB2
O + 1 -5 -1 -2

R 0,8634 0,8870 0,8979 0,5818

PIOKB1
0 0 0 0 -1

R 0,9023 0,8734 0,9005 0,6854

PIOKB2
0 0 0 -1 -1

R 0,9021 0,8321 0,9167 0,7121

PIKBANK
O 0 -5 -1 0

R 0,9009 0,9405 0,9391 0,5962

O -  okres opóźnienia (+) / wyprzedzenia (-) wskaźnika syntetycznego koniunktury bankowej w stosunku 
do indeksu danych statystycznych (w kwartałach)
R -  wartość współczynnika korelacji

warianty indeksu odczuć w zakresie popytu na usługi bankowe PIOPB1 
(od jednego do dwóch kwartałów) i PIOPB2 (od jednego do pięciu kwartałów).
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Z kolei charakter równoległy w stosunku do wskaźników makroekonomicznych 
mają zazwyczaj pozostałe trzy wskaźniki syntetyczne, czyli Poznański Indeks 
Koniunktury Bankowej PIKBANK, oraz oba warianty indeksu odczuć w zakre
sie kondycji finansowej banków PIOKB1 i PIOKB2. Opóźnienia względem 
zmiennych ilościowych wykazują natomiast tylko dwa wskaźniki syntetyczne 
z rynku bankowego -  PIOPB1 (od jednego do siedmiu kwartałów) i PIOPB2 
(jeden kwartał).

Z przeprowadzonych analiz testem przyczynowości Gragera wynika, 
że brak jest związku przyczynowo-skutkowego między PKB a jakościowymi 
wskaźnikami syntetycznymi z rynku bankowego. Równocześnie pięć wskaź
ników syntetycznych wpływa w sensie Grangera na dwie zmienne ilościowe, 
a jeden -  indeks odczuć w zakresie bieżącej sprzedaży usług bankowych PIOSB 
-  na trzy wskaźniki makroekonomiczne. Najdłuższe wyprzedzenia wskaźników 
syntetycznych względem zmiennych ilościowych zazwyczaj nie przekraczają 
trzech kwartałów, chociaż w niektórych przypadkach sięga aż siedem-osiem 
kwartałów.

4.2. Modele ekonometryczne i prognozy

Wyniki testu przyczynowości Grangera dawały podstawę do budowania 
modeli ekonometrycznych tylko dla eksportu, produkcji budowlano-mon
tażowej oraz inflacji. Jednakże w oparciu o model uzyskany dla eksportu 
otrzymano prognozy, których błędy przekraczały poziom akceptowalny. Stąd 
w dalszej części zostaną scharakteryzowane jedynie modele dla produkcji

Tabela 8. Wyniki estymacji modeli dla wskaźników makroekonomicznych -  zmienne 
objaśniające -  wskaźniki syntetyczne koniunktury bankowej

Modele Zmienne Współczynniki
Standardowy 

błąd szacunku
Statystyka
t-Studenta

Poziom
istotności

Model B27 
PBMY

wyraz wolny -54,756 15,547 -3,522 0,0013

PIK(—3) 1,208 0,114 10,593 0,0000

R2 = 0,773 R2sk = 0,766 SE = 8,835 Vs = 0,081

Model B28 
INIY

wyraz wolny 55,143 2,344 23,527 0,0000

PIK(—1) 0,261 0,035 7,433 0,0000

PIOSB(-3) 0,121 0,024 5,002 0,0000

R2 = 0,956 R2sk = 0,953 SE = 1,088 Vs = 0,010
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budowlano-montażowej oraz inflacji. Wspólną cechą obu modeli jest występo
wanie w nich w roli zmiennej niezależnej Poznańskiego Indeksu Koniunktury 
Bankowej PIKBANK, zaś wyprzedzenia zmiennych objaśniających w stosunku 
do zmiennych referencyjnych są stosunkowo krótkie i nie przekraczają trzech 
kwartałów.

W świetle modelu (B27), wybranego spośród dwóch zaakceptowanych, 
na kształtowanie się produkcji budowlano-montażowej wpływa Poznański 
Indeks Koniunktury Bankowej PIKBANK (sprzed trzech kwartałów). Otrzymany 
model w 77% wyjaśnia kształtowanie się zmiennej referencyjnej.

Analiza szeregu danych empirycznych i modelowych, biorąc pod uwagę 
przebieg i amplitudę wahań, wskazuje na zadowalającą zbieżność. O ile w sze
regu referencyjnym występują tylko dwie fazy wzrostowe oraz jedna faza spad
kowa, to w szeregu wartości teoretycznych trzy fazy wzrostowe oraz dwie spad
kowe. Z kolei w wartościach rzeczywistych można wyróżnić po jednym górnym

Wykres 9. Produkcja budowlano-montażowa -  dane statystyczne i dane z modelu (B27) 
na podstawie wskaźników syntetycznych koniunktury bankowej

i dolnym punkcie zwrotnym, zaś w wartościach modelowych występują dwa 
górne oraz dwa dolne punkty zwrotne. Wyprzedzenie wynoszące dwa kwartały 
wykazuje pierwszy górny punkt zwrotny w danych modelowych w stosunku 
do górnego punktu zwrotnego w danych empirycznych. Natomiast w później
szym okresie można wyróżnić krótką fazę wzrostową w danych modelowych, 
która nie znajduje odzwierciedlenia w danych empirycznych. W związku z tym 
po pierwszym dolnym punkcie zwrotnym w danych teoretycznych pojawia się 
drugi górny punkt zwrotny. Z kolei opóźnienie wynoszące cztery kwartały wyka-
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żuje drugi dolny punkt zwrotny w danych teoretycznych względem dolnego 
punktu zwrotnego w danych empirycznych.

Prognozy różniły się od rzeczywistych wartości zjawiska, jak wskazuje średni 
kwadratowy błąd prognozy, przeciętnie o 6,49 punktu, co stanowi 5,85%.

Z kolei dla wskaźnika inflacji otrzymano trzy -  spełniające warunki 
-  modele, spośród których najlepszym był model (B28), zawierający po stro
nie zmiennych objaśniających dwa wskaźniki syntetyczne: Poznański Indeks 
Koniunktury Bankowej PIKBANK (sprzed jednego kwartału) oraz indeks 
odczuć w zakresie bieżącej sprzedaży usług bankowych PIOSB (sprzed trzech 
kwartałów). Model ten charakteryzuje się bardzo dobrym dopasowaniem 
do danych empirycznych, gdyż w ponad 95% wyjaśnia zmienność zjawiska. 
Również współczynnik zmienności losowej dla modelu kształtuje się na bardzo 
niskim poziomie i przyjmuje wartość 1,0%.

Analizując szeregi danych statystycznych i modelowych można stwier
dzić, iż pod względem przebiegu są one bardzo zbieżne. I tak, w szeregu 
wartości modelowych oraz w szeregu empirycznym można wskazać na dwie 
fazy spadkowe i wzrostowe, a amplituda w ahań w obu szeregach jest pra
wie identyczna. Ponadto zarówno w danych modelowych, jak i w danych 
empirycznych występują dwa dolne punkty zwrotne oraz jeden górny punkt 
zwrotny.

Wykres 10. Inflacja -  dane statystyczne i dane z modelu (B28) na podstawie wskaźników 
syntetycznych koniunktury bankowej
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Równocześnie w danych modelowych oraz empirycznych pojawia się 
pierwszy dolny punkt zwrotny. Z kolei wyprzedzenie wynoszące dwa kwartały 
wykazuje górny punkt zwrotny z danych teoretycznych w stosunku do gór
nego punktu zwrotnego w danych empirycznych. Opóźnienie jednokwartalne 
występuje natomiast w sygnalizowaniu przez dane modelowe drugiego dolnego 
punktu zwrotnego w stosunku do danych empirycznych.

Dokonane w oparciu o model prognozy charakteryzuje średni kwadra
towy błąd prognozy równy 2,57 punktu oraz średni absolutny błąd względny 
na poziomie 2,06%.

Z przeprowadzonej analizy wynika, że wykorzystanie syntetycznych wskaź
ników koniunktury bankowej do budowy modeli prognostycznych jest mało 
efektywne. Udało się bowiem skonstruować jedynie dwa spełniające warunki 
modele, których właściwości diagnostyczno-prognostyczne też są mało zado
walające. Równocześnie trzeba stwierdzić, że identyfikacja punktów zwrot
nych w oparciu o modele ze wskaźnikami syntetycznymi była gorsza niż 
w przypadku modeli budowanych w oparciu o wskaźniki klimatu koniunktury 
bankowej.

Tabela 9. Błędy prognoz ex post w modelach dla wskaźników makroekonomicznych 
-  zmienne objaśniające -  wskaźniki syntetyczne koniunktury bankowej

Modele
Średni 

kwadratowy 
błąd prognozy

Średni
absolutny błąd 

prognozy

Średni absolutny 
błąd względny

(%)

Współczynniki Theil’a

t2 / 2 *2 12'3

Model B27 
PBMY

6,49 6,28 5,85 0,031 0,936 0,051 0,012

Model B28 
INIY 2,57 2,14 2,06 0,012 0,692 0,070 0,238

Modele te często fałszywie lub w ogóle nie sygnalizowały punktów zwrot
nych występujących w szeregach referencyjnych. Jedynie prognozy w przy
padku modelu (B28) można uznać za bardzo dobre. Dominującą przyczyną 
błędów prognoz stawianych na podstawie modeli ze wskaźnikami syntetycz
nymi jest niewystarczająca zbieżność średnich wartości zmiennych ilościowych 
oraz ich prognoz.
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5. Wnioski

Przeprowadzone analizy potwierdzają dużą przydatność danych jakościo
wych charakteryzujących sytuację na rynku bankowym zebranych z wykorzy
staniem metody testu koniunktury do wyjaśniania rozwoju gospodarczego10. 
Wyniki przeprowadzonych analiz wskazują, iż do zmiennych, które odgrywają 
największą rolę w wyjaśnianiu kształtowania się wybranych wskaźników 
makroekonomicznych należy klimat dla depozytów walutowych, klimat dla 
kredytów zlotowych oraz Indeks Koniunktury Bankowej PIKBANK.

Dla czterech spośród oszacowanych modeli (modelu dla produktu krajo
wego brutto, produkcji sprzedanej przemysłu oraz obu modeli dla produkcji 
budowlano-montażowej) wysoką wartość prognostyczną potwierdza mniejsza 
wartość średniego kwadratowego błędu prognozy dla prognoz wyznaczonych 
w oparciu o te modele w porównaniu ze średnim kwadratowym błędem pro
gnozy dla prognoz naiwnych. Ponadto jak wskazują cząstkowe współczynniki 
Theila błędy prognoz wynikają głównie z niedoskonałego przewidywania 
średniego poziomu zjawiska, co w przypadku wykorzystywania danych jakoś
ciowych o charakterze zmiennych objaśniających w modelach wydaje się 
raczej uzasadnione. Jednocześnie wysoka zgodność kierunku zmian prognoz 
i rzeczywistych wartości wskaźników makroekonomicznych (potwierdzona 
niską wartością cząstkowego współczynnika Theila I3) stanowi zaletę oszaco
wanych modeli.
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