
Rozdział 4
Jakość prognoz przedsiębiorstw przemysłowych

W ankietach testu koniunktury występują zazwyczaj dwie grupy pytań. Pierwsza 
dotyczy poziomu, na jakim obecnie kształtują się poszczególne wielkości 
ekonomiczne, a druga - zmian tego poziomu w niedalekiej przyszłości. 
Przewidywania respondentów tworzą pewnego rodzaju system prognoz eksperckich. 
Pojawia się w związku z tym pytanie o jakość tego rodzaju prognoz. Co jest źródłem 
ewentualnych błędów? Czy dokładność prognoz zmienia się w czasie i czy różni się w 
przypadku prognoz dokonywanych przez określone podgrupy respondentów?

W tym rozdziale jest przedstawiona próba analizy dokładności prognoz 
dokonywanych przez przedsiębiorstwa przemysłowe uczestniczące w ankietowych, 
miesięcznych badaniach Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH. Uwagę skupiono na 
pytaniu o wielkość produkcji przemysłowej, odgrywającym kluczową rolę w 
konstrukcji wskaźnika koniunktury w przemyśle. Okazuje się, że nawet przy użyciu 
bardzo prostych narzędzi, nie wymagających wnikania w stochastyczną naturę 
zjawiska, można uzyskać interesujące wnioski na temat jakości tych prognoz.

4.1. Wybrane mierniki dokładności prognoz ex post

Mierniki dokładności prognoz ex post pozwalają oceniać dokładność wygasłych 
prognoz, a więc takich prognoz, których realizacja już nastąpiła (por. [I], [2]), 
Mierniki te wykorzystuje się do porównywania różnych rodzajów prognoz lub do 
porównywania dokładności jednego typu prognozy w różnych przedziałach 
czasowych. Analiza błędów prognozy ex post może stanowić podstawę pozytywnej 
oceny dla wybranej metody predykcji. Może też, w przypadku systematycznie 
wzrastających błędów prognozy z kolejnych przedziałów czasowych nasuwać 
przypuszczenie o dezaktualizacji stosowanej metody predykcji.

Niech Pt oznacza prognozę na okres i, gdzie i -  1 ,2 ,..., n, zaś At znaną realizację 
tej prognozy. Błędem prognozy ex post w okresie i nazywa się różnicę:



Ei =Pi ~ A i , * = 1 , 2 , ( 4 . 1 )  

W niniejszym opracowaniu wykorzystano dwa klasyczne mierniki dokładności 

prognoz ex post: współczynnik Theila U1 (por. [1], [2], [3], [4], [5]) oraz

współczynnik rozbieżności dla różnic U podany w pracy [5],
Współczynnik Theila określony jest następującym wzorem:

A,? ± E ?
jjl  _ /=!________ _ /=! __ (4.2)

1=1 M
Bliskie zera wartości Ef oraz, co za tym idzie, stosunkowo niskie wartości

współczynnika U2 świadczą o wysokiej dokładności prognoz.
Niewątpliwą zaletą współczynnika Theila jest możliwość jego dekompozycji. 

Można bowiem łatwo wykazać, że prawdziwa jest następująca równość:

- t ( / > ,  - A , ) 2 = ( P - A ) 2+(Sp - S , ) 2 + 2(1-r> S ,S x , 

gdzie P oznacza wartość średnią prognoz,
n

(=1
A jest wartością średnią zaobserwowanych realizacji,

i=i
SP oznacza odchylenie standardowe prognoz,

s ^ j t p t - P ? ’

SA oznacza odchylenie standardowe realizacji,-

(4.3)

(4.4)

(4.5)

(4.6)

SA = J  ł 2 > / - ż i ) 2 , (4.7)
(=1

zaśr  współczynnik korelacji liniowej prognoz i realizacji,
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r ~ M
S pS a

Zauważmy, że jeśli jest spełniony warunek

fo r , - a,?*  o,
M

to równość (4.3) można przedstawić jako (por. [3], [4]) 

gdzie

(4.8)

UM +U S +UC =1, (4.9)

Cl * li

i
(4.10)

/=1

V S _  (.Sr - S A)2
n 9 (4.11)

v c 2(1 - r )S„SA
n (4.12)

/“I

Współczynniki UM i U s rzucają pewne światło na przyczyny błędów predykcji. 
Mianowicie i f 1 informuje, jaka część błędu ma swoje źródło w nieprecyzyjnym 

przewidywaniu tendencji średniej, a więc w obciążeniu prognozy. Współczynnik Us 
informuje, jaka część błędu wypływa z różnic między stopniem zmienności prognoz i 
realizacji. Najbardziej pożądaną sytuacją jest ta, w której zachodzi równość

u M = u s =o.
W dalszym ciągu tego rozdziału sformułowanie typu: wysoka lub niska dokładność 

prognozy rezerwujemy dla ciągów prognoz wyróżniających się niską wartością 
współczynnika Theila (4.2).

Podkreślić należy, że dekompozycja współczynnika Theila nie dostarcza 
odpowiedzi na pytanie, które w przypadku badań koniunktury ma charakter 
fundamentalny. Nie informuje mianowicie o jakości prognozowania punktów 
zwrotnych, czyli punktów, w których wartość zmiennej prognozowanej po okresie 
wzrostu zaczyna spadać lub odwrotnie. W niniejszej analizie do badania dokładności
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przewidywania tendencji rozwojowej użyto współczynnika wyrażającego się wzorem

związany jest zarówno z błędami popełnionymi w prognozowaniu przyrostów 
bezwzględnych, jak i z nietrafnym przewidywaniem punktów zwrotnych, A zatem 
bliskie zera wartości tego współczynnika świadczą o wysokiej dokładności 
prognozowania tendencji rozwojowej.

4.2. Mierniki dokładności prognoz przedsiębiorstw 
przemysłowych

Jak już wcześniej wspomniano, zasadniczym przedmiotem analizy są opinie 
przedsiębiorstw o kształtowaniu się wielkości produkcji. W ankiecie związane są z 
tym zagadnieniem dwa pytania.
Pytanie 02: Czy wielkość produkcji (w jednostkach fizycznych lub cenach stałych)

Pytanie 32: Czy w ciągu najbliższych 3-4 miesięcy wielkość produkcji będzie 
większa, normalna, mniejsza?

Zatem w kolejnych miesiącach przedsiębiorstwa oceniają obecny stan produkcji i

dwóch ujęciach. Wyznacza się mianowicie, zarówno w przypadku oceny stanu 
obecnego jak i przewidywań, saldo i saldo ważone. Saldo stanowi różnicę między 
odsetkiem respondentów zauważających poprawę sytuacji i odsetkiem respondentów 
zgłaszających pogorszenie sytuacji w porównaniu ze stanem uznawanym za 
normalny. Z kolei saldo ważone oblicza się w analogiczny sposób stosując wagi 
związane z wielkością zatrudnienia w ankietowanych przedsiębiorstwach. Salda

(por. [5 ])
B-l

(4.13)

Przy ustalonych wartościach realizacji Ai wzrost wartości współczynnika

jest większa, normalna, mniejsza?

przewidują jej wielkość w przyszłości. Odpowiedzi na każde z pytań zestawia się w
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można uważać za zagregowaną ocenę kondycji przedsiębiorstw. Na podstawie 
ważonych sald stanu aktualnego i ważonych sald przewidywań z trzech ostatnich 
miesięcy wyznacza się wskaźnik koniunktury w przemyśle.

Sformułowanie pytania 32 sugeruje, że respondenci przewidują, jak kształtować 
się będzie produkcja w ciągu całego okresu 3-4 miesięcy, a nie na koniec tego okresu. 
Trudno zatem traktować saldo stanu aktualnego jako sensu stricto realizację salda 
przewidywań sprzed kilku miesięcy. Powstaje jednak pytanie, czy salda przewidywań, 
mimo wszystko, wnoszą istotne informacje na temat kształtowania się przyszłych sald 
stanu aktualnego.

Rozpatrzono cztery typy prognoz dokonywanych przez przedsiębiorstwa. Pierwszą 
jest prognoza typu 1 miesiąc, w której jako prognozę salda stanu aktualnego przyjęto 
saldo przewidywań sprzed miesiąca. Następnymi prognozami są prognozy typu 2, 3 i 
4 miesiące, w których jako prognozę stanu aktualnego przyjęto salda przewidywań 
sprzed, odpowiednio dwóch, trzech i czterech miesięcy.

Wprowadzamy dla k=\,2,.... ,n, gdzie n - liczba miesięcy objętych badaniem, k  —
numer kolejnego miesiąca, następujące oznaczenia:
Ak - saldo (nieważone) stanu aktualnego w miesiącu k,

wAk - saldo ważone stanu aktualnego w miesiącu k 

Rk - saldo (nieważone) przewidywań w miesiącu k 

wRk - saldo ważone przewidywań w miesiącu k 

Ą  - prognoza typu i miesięcy na miesiąc k, 

wPk - prognoza ważona typu i miesięcy na miesiąc k.

W związku z powyższym jako prognozę typu i miesięcy nieważonego salda Ak 
przyjmuje się

Prognozy Pk nazywać się będzie prognozami nieważonymi, zaś prognozy wPk 
ważonymi. Tak zdefiniowane prognozy stanowią oczywiście jedno z możliwych 
podejść do przewidywania zmian w koniunkturze na podstawie wyników ankietowego 
testu koniunktury. Z tego powodu nie ograniczono się do analizy dokładności tych

P ł = R k„i , i=  1,2, 3,4,

zaś jako prognozę salda ważonego wAk przyjmuje się

wPjl=wRi-, , i = l ,  2 ,3 ,4

(4.14)

(4.15)
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prognoz w populacji przedsiębiorstw przemysłowych ogółem oraz w wybranych 
grupach klasyfikacyjnych przedsiębiorstw w okresie styczeń 1987 -  grudzień 1996. 
Zestawiono te prognozy z tzw. prognozami naiwnymi, nieważonymi i ważonymi, 
które wyznacza się w następujący, nieskomplikowany sposób:

gdzie Ak , jak poprzednio, oznacza nieważone saldo stanu aktualnego w miesiącu /c, 

zaś AAk oraz A *A oznaczają, odpowiednio nieważony i ważony przyrost tego salda 

w miesiącu k, czyli

Dla większej przejrzystości rozważań wprowadza się następujące oznaczenia dla

M  j - wartość miernika M  obliczona dla prognozy nie ważonej typu i miesięcy, 

wMj - wartość miernika M  obliczona dla prognozy ważonej typu i miesięcy,

M N - wartość miernika M  obliczona dla naiwnej prognozy nieważonej,

wM n - wartość miernika M obliczona dla naiwnej prognozy ważonej.

W następnych punktach przy pomocy powyższych mierników przeanalizowano 
problem dokładności prognoz dla przemysłu ogółem i wybranych grup 
klasyfikacyjnych przedsiębiorstw przemysłowych.

4.3. Prognozy dla przemysłu ogółem

Przedmiotem analizy jest dokładność prognoz salda produkcji (stan aktualny) w 
okresie 1987-1996. W Tablicach 4.1-4.5 zestawiono wartości wszystkich 
zaproponowanych wyżej mierników dokładności prognozowania dla ważonych i 
nieważonych prognoz typu 1-4 miesiące oraz dla prognozy naiwnej. W pierwszym 
wierszu każdej tablicy znajdują się przeciętne wartości poszczególnych mierników

(4.16)

oraz
(4.17)

~ A  ~ A -l (4.18)

oraz
(4.19)

wartości przedstawionych wcześniej mierników M  ~ U2 ,UM ,UC ,UA :



obliczone za cały okres 1987-1996, a w następnych wierszach wartości obliczone 
osobno dla kolejnych lat.

Tablica 4.1. Dokładność prognoz typu l miesiąc dla przemysłu ogółem *
Prognozy nieważone Prognozy ważone

Okres U2 tŹ I f U2 l f l f l f l f
87-96 0,574 0,728 0,027 0,245 1,342 0,687 0,747 0,015 0,238 1,221
1987 13,149 0,798 0,026 0,176 1,153 11,066 0,809 0,030 0,161 1,291
1988 8,246 0,824 0,013 0,162 2,096 5,086 0,816 0,010 0,174 1,706
1989 2,553 0,884 0,001 0,115 2,190 1,774 0,854 0,000 0,146 2,188
1990 0,095 0,657 0,092 0,251 2,251 0,097 0,737 0,102 0,161 1,735
1991 0,090 0,831 0,004 0,165 1,156 0,110 0,867 0,003 0,131 1,071
1992 0,121 0,767 0,073 0,160 0,975 0,243 0,805 0,017 0,179 1,045
1993 0,914 0,772 0,004 0,224 1,459 1,390 0,830 0,003 0,168 0,968
1994 2,088 0,790 0,063 0,147 1,003 3,265 0,856 0,085 0,059 0,829
1995 4,667 0,901 0,006 0,092 0,788 5,258 0,863 0,022 0,115 0,900
1996 2,871 0,836 0,026 0,138 0,681 3,580 0,832 0,054 0,114 0,794

Żródło\ Obliczenia własne 
* wyniki podane z dokładnością do trzech miejsc po przecinku

Tablica 4.2. Dokładność prognoz typu 2 miesiąc dla przemysłu ogółem

Okres
Prognozy nieważone Prognozy ważone

l f TT .. l f l f l f l f l f l f l f l f

87-96 0,613 0,706 0,029 0,266 1,393 0,749 0,705 0,016 0,280 1,340
1987 14,290 0,831 0,016 0,153 1,611 12,261 0,836 0,021 0,143 1,626
1988 8,227 0,758 0,023 0,219 2,793 5,392 0,702 0,017 0,281 2,662
1989 2,837 0,919 0,000 0,081 1,954 2,010 0,889 0,002 0,109 2,074
1990 0,147 0,555 0,150 0,295 2,178 0,138 0,630 0,136 0,234 1,876
1991 0,105 0,805 0,001 0,195 0,931 0,123 0,822 0,001 0,178 1,086
1992 0,086 0,680 0,084 0,235 1,034 0,159 0,795 0,025 0,180 0,748
1993 0,840 0,765 0,001 0,235 1,256 1,481 0,735 0,003 0,263 1,411
1994 1,806 0,841 0,045 0,115 0,908 3,291 0,772 0,054 0,174 1,178
1995 4,850 0,886 0,009 0,105 0,949 5,726 0,838 0,030 0,132 0,937
1996 2,866 0,865 0,036 0,099 0,904 3,819 0,792 0,056 0,151 0,905

Źródło: Obliczenia własne
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Tablica 4.3. Dokładność prognoz typu 3 miesiąc dla przemysłu ogółem
Prognozy nieważone Prognozy ważone

Okres li2 l f l f l f l f l f l f l f l f l f
87-96 0,689 0,642 0,028 0,330 1,426 0,856 0,630 0,015 0,355 1,452
1987 15,127 0,852 0,011 0,137 1,444 13,467 0,850 0,014 0,136 1,483
1988 7,010 0,831 0,031 0,138 1,450 4,780 0,723 0,023 0,254 1,519
1989 3,250 0,908 0,001 0,092 1,681 2,319 0,889 0,004 0,107 1,865
1990 0,250 0,433 0,166 0,401 2,580 0,224 0,491 0,147 0,362 2,373
1991 0,129 0,710 0,000 0,290 1,162 0,135 0,737 0,001 0,262 0,961
1992 0,062 0,484 0,207 0,310 0,967 0,154 0,460 0,116 0,424 1,170
1993 0,829 0,682 0,002 0,317 1,478 1,744 0,603 0,003 0,393 1,419
1994 1,844 0,725 0,039 0,236 1,184 3,171 0,706 0,057 0,238 1,084
1995 5,538 0,801 0,009 0,190 1,237 7,005 0,732 0,026 0,242 1,306
1996 3,228 0,792 0,036 0,172 1,136 4,444 0,684 0,049 0,268 1,227

Źródło: Obliczenia własne

Tablica 4.4. Dokładność prognoz typu 4 miesiąc dla przemysłu ogółem

Okres
Prognozy nieważone Prognozy ważone

i f l f I f I f l f i T l f l f l f l f
87-96 0,810 0,558 0,026 0,416 1,342 0,979 0,558 0,015 0,426 1,633
1987 16,238 0,821 0,011 0,168 1,306 14,551 0,817 0,015 0,168 1,261
1988 8,063 0,680 0,015 0,305 2,281 5,971 0,561 0,013 0,426 2,214
1989 3,686 0,881 0,001 0,118 2,303 2,612 0,883 0,000 0,117 2,280
1990 0,426 0,386 0,217 0,397 2,702 0,354 0,452 0,217 0,331 2,063
1991 0,154 0,626 0,000 0,374 1,491 0,169 0,601 0,001 0,399 1,517
1992 0,058 0,233 0,348 0,419 0,988 0,144 0,240 0,271 0,489 1,101
1993 0,826 0,582 0,001 0,417 1,941 1,961 0,472 0,007 0,521 1,959
1994 1,601 0,632 0,059 0,309 1,278 3,117 0,625 0,084 0,292 1,236
1995 6,062 0,747 0,007 0,246 1,454 7,336 0,702 0,024 0,274 1,405
1996 3,659 0,714 0,029 0,257 1,413 4,720 0,635 0,049 0,316 1,425

Źródło'. Obliczenia własne
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Tablica 4,5. Dokładność prognoz naiwnych dia przemysłu ogółem

Okres
Prognozy nieważone Prognozy ważone

l f l f4 l f l f l f l f l f </ l f l f
87-96 0,162 0,000 0,071 0,929 2,277 0,274 0,000 0,084 0,915 2,473
1987 3,986 0,001 0,366 0,633 3,669 3,661 0,001 0,370 0,629 3,673
1988 1,568 0,001 0,173 0,827 2,598 1,263 0,000 0,149 0,851 2,661
1989 0,308 0,015 0,197 0,787 2,111 0,168 0,002 0,245 0,753 1,919
1990 0,015 0,001 0,588 0,411 1,067 0,027 0,002 0,582 0,416 1,385
1991 0,025 0,012 0,156 0,832 1,569 0,057 0,014 0,165 0,821 2,152
1992 0,110 0,016 0,243 0,740 2,435 0,256 0,010 0,266 0,724 2,579
1993 0,219 0,001 0,205 0,794 2,646 0,846 0,001 0,182 0,817 2,959
1994 0,959 0,000 0,214 0,786 2,313 2,251 0,002 0,252 0,746 2,508
1995 2,002 0,004 0,215 0,780 2,482 3,250 0,003 0,252 0,745 2,598
1996 0,685 0,004 0,201 0,795 1,494 1,365 0,004 0,258 0,738 1,754

Źródło: Obliczenia własne

Dokładność prognoz dokonywanych przez przedsiębiorstwa małeje wraz ze 
wzrostem odległości między miesiącem sporządzenia prognozy i miesiącem jej 
realizacji. Jest to oczywiście wynik, którego należało się spodziewać. Różnica między 
przeciętną wartością współczynnika Theila dla prognoz o najbliższym i najdalszym 
horyzoncie czasowym wynosi prawie 0,3. Dla prognoz nieważonycli typu 1-4 
miesiące przeciętna wartość współczynnika Theila wynosi

U} =0,574, Ul =0,613, U] -0 ,689  oraz U\ =0,810, 

zaś dla prognoz ważonych

wUl = 0,687, wUl =0,749, "U] =0,856 oraz WU2A =0,979.

Niestety wszystkie typy prognoz charakteryzują się dosyć wysokimi wartościami 

UM. Wartości tego miernika wynoszą dla prognoz nieważonych

U ?  -0,728 , U?  -0,706 , U?  -0,642 , U?  = 0,558

i ważonych

WU ^= 0,747, =0,705 , WU ? =0,630, vU f  =0,558

Widać więc, że około 50-70% popełnianego błędu predykcji pochodzi z 
nieprecyzyjnego przewidywania tendencji średniej. W badanym okresie 
przedsiębiorstwa miały trudności z prognozowaniem przyszłego stanu produkcji 
zapewne ze względu na systemowe zmiany zachodzące w naszym kraju i ogólną 
niestabilną sytuację w gospodarce. Co ciekawe, przewidywania przedsiębiorstw na



ogół były zbyt optymistyczne i ta tendencja występuje w całym badanym okresie 10- 
łetnim.

Warto zauważyć, że prognozy nieważone są przeciętnie dokładniejsze od 
ważonych, spełniona jest bowiem nierówność

Uf>wUf dla i = 1,2, 3, 4.

Przedsiębiorstwa niezbyt dokładnie prognozują tendencję rozwojową. We 
wszystkich przypadkach otrzymany został wynik

UA >1,
a mianowicie

y,A =1,342. U? =1,393, t/3A =1,426, U4A =1,342

oraz

"■U,A =1,221, "U A =1,340, "UA =1,452, "UA =1,633.

Należy jednak podkreślić, że w tym przypadku relacja między prognozami 
ważonymi i nieważonymi zależy od typu prognozy. Mianowicie, dla prognoz typu 1- 
miesiąc i 2-miesiące jest spełniona nierówność

U ^< WU ^  dla i = 1 ,2 , (4.20)

natomiast dla prognoz typu 3-miesiące i 4-miesiące nierówność przeciwna

Ł/A>wt/,A dla i -  3,4. (4.21)

Zważywszy na bardzo duże znaczenie umiejętnego prognozowania punktów 
zwrotnych w koniunkturze gospodarczej, powyższe spostrzeżenie może stanowić 
argument przemawiający za wykorzystaniem w konstrukcji wskaźnika koniunktury 
właśnie sald ważonych.

Prognozy przedsiębiorstw typu i-miesięcy porównano z prognozą naiwną. Mierniki 
dokładności wyznaczone dla tej metody prognozowania umieszczono w pierwszym 
wierszu Tablicy 5. Zaskakującym wydawać się może fakt, że dokładność prognozy 
naiwnej znacznie przewyższa dokładność pozostałych prognoz. Świadczą o tym 
wartości współczynnika Theila

U l  = 0,162 oraz v'U l = 0,274.

Warto zwrócić uwagę, że w przypadku długiego szeregu czasowego i 
ograniczonych wartości zmiennej prognozowanej, wysoka dokładność prognozowania 
tendencji średniej jest charakterystyczna dla prognozy naiwnej. Trzeba jednak



zaznaczyć, że tego typu prognoza w żadnym razie nie nadaje się do prognozowania 
tak istotnych w analizie koniunktury punktów zwrotnych.

Analizując współczynniki Theila obliczone dla kolejnych lat w okresie 1987-1996 
można dojść do wniosku, że początkowo dokładność prognoz szybko się polepszała. 
Współczynnik Theila osiągnął najniższą wartość, w zależności od typu prognozy, w 
1991 lub 1992 r. Od 1993 r. obserwuje się pogorszenie dokładności prognoz. 

Szczególnie wysokie wartości współczynnika U2 otrzymano dla 1995 r. Jak widać, 
przedsiębiorstwa z trudem odnajdują się w napiętej sytuacji gospodarczej i 
politycznej, a w przełomowych okresach umiejętności przedsiębiorstw 
przemysłowych do oceny i przewidywania przyszłej sytuacji osłabiają się.

Warto zauważyć, że nie zawsze prognoza lypu 1-miesiąc jest najdokładniejszą 
prognozą dokonaną przez przedsiębiorstwa. Taka sytuacja występuje w około 6 
przypadkach na 10. W 1992 r., na przykład, najbardziej trafne są prognozy typu 4- 
miesiące, następnie 3-miesiące oraz 2-miesiące. Warto zwrócić uwagę na różnice 
między dokładnością prognoz ważonych i nieważonych. W początkowym okresie, w 
zależności od rodzaju prognozy, do roku 1990-1991, prognozy ważone są 
dokładniejsze od nieważonych. W późniejszym okresie obserwuje się sytuację 
przeciwną.

Analizując wartości współczynnika można dojść do wniosku, że w 
poszczególnych latach relacje (4.20) i (4.21) nie zawsze są spełnione. Ponadto dla 
każdego typu prognoz obserwuje się nieznaczne poprawienie dokładności 
przewidywania tendencji rozwojowej w latach 1991-1995 .

Reasumując, analiza mierników dokładności prognoz ex post wyznaczonych dla 
przemysłu ogółem prowadzi do następujących wniosków.
1. W okresie 1987-1996 najdokładniejszą metodą prognozowania okazała się 

prognoza typu 1-miesiąc, chociaż można by wskazać wiele wyjątków od tej 
reguły.

2. Prognozy nieważone wyznaczone dla okresu 1987-1996 są dokładniejsze od
ważonych.

3. Prognozy ważone typu 1-miesiąc i 2-miesiące charakteryzują się większą
dokładnością w przewidywaniu tendencji rozwojowej od analogicznych prognoz 
nieważonych.
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4. Wszystkie rodzaje prognoz są obciążone (nietrafnie przewidują tendencję średnią). 
Przewidywania przedsiębiorstw na ogół są zbyt optymistyczne i,ta  tendencja 
występuje w całym badanym okresie 10-letnim.

5. W poszczególnych latach objętych badaniem obserwuje się duże zmiany w
dokładności prognoz. Początkowo dokładność prognoz ulega poprawie, później 
nieco się pogarsza. Wartości współczynnika Theila osiągają wartość najniższą w 
latach 1991-1992.

6. W przypadku prognoz typu 1-miesiąc i 2-miesiące wraz z upływem czasu
obserwuje się polepszenie dokładności przewidywania tendencji rozwojowej.

4.4. Prognozy przedsiębiorstw różnej wielkości

W diugim etapie zbadano, czy występują istotne różnice między dokładnością i 
jakością prognoz dokonywanych przez przedsiębiorstwa o różnej wielkości. Tablice

1-3 (załącznik) zawierają wartości współczynników U2, UM, Us , Uc oraz UA 
wyznaczone dla każdej z sześciu grup przedsiębiorstw: zatrudniających mniej niż 250 
osób, 251-500 osób, 1001-2000 osób, 2001-4000 osób i powyżej 4000 osób.

Nietrudno zauważyć, że współczynniki Theila wyznaczone dla każdej grupy 
przedsiębiorstw dla całego okresu objętego badaniem spełniają następującą 
nierówność:

U,2 > U\ d la /<  k, /, k=  1,2,3,4.

Tak więc, przewaga dokładności prognoz charakteryzujących się mniejszym 
odstępem między miesiącem sporządzania prognozy i miesiącem realizacji występuje 
również w każdej z wymienionych wyżej grup przedsiębiorstw.

Jednak, podobnie jak poprzednio, najdokładniejszym typem prognozy jest 

prognoza naiwna. Porównując współczynniki U2 wyznaczone w ramach jednej 
prognozy, dojść można do wniosku, że przedsiębiorstwa mniejsze na ogół prognozują 
znacznie dokładniej od większych. Na przykład wartości współczynnika Theila dla 
prognozy typu jeden miesiąc obliczone dla grup przedsiębiorstw poczynając od 
zakładów najmniejszych do największych kształtują się następująco:

Uf =0,437, Uf = 0,641 jt/j2 = 0 ,7 1 5 ,^  = 0 ,6 ,U? =0,736 oraz Uf =0,936.



W fakcie tym można upatrywać przyczynę nieco niższych wartości współczynnika 
Theila dla prognoz nieważonych. Niestety wszystkie rodzaje prognoz charakteryzują 
się dość nieprecyzyjnym przewidywaniem tendencji rozwojowej i tendencji średniej.

Analizując współczynniki Theila wyznaczone dla kolejnych lat objętych badaniem 
można dojść do następujących wniosków.
1. W początkowej fazie przedsiębiorstwa większe prognozowały dokładniej; dopiero 

po roku 1990 można zauważyć tendencję przeciwną.
2. W każdej z grup widoczne są zaobserwowane dla przemysłu ogółem zmiany 

precyzji prognozowania, począwszy od bardzo niedokładnych prognoz, poprzez 
wyróżniające się wysoką precyzją prognozy z lat 1990-1992, na nieco gorszych 
prognozach z ostatniego okresu skończywszy.

4.5. Prognozy przedsiębiorstw według gałęzi

W przypadku prognoz sporządzanych dla całego przemysłu występują pewne 
różnice w trafności pięciu typów prognoz. Można również zauważyć' zmieniającą się 
w czasie precyzję przewidywań. Powstaje pytanie, czy podobne różnice obserwuje się 
w przypadku prognoz dokonywanych przez poszczególne gałęzie przemysłu. W 
opracowaniu wzięto pod uwagę następujące gałęzie: przemysł hutnictwa żelaza, 
przemysł maszynowy, przemysł elektrotechniczny i elektroniczny, ceramiki 
szlachetnej, odzieżowy i spożywczy.

Wartości współczynników U2, UM, U s , Uc oraz Uh wyznaczone dla całego 
okresu objętego badaniem zamieszczono w załączniku w tablicach 4-9.

Dokładność prognoz dokonywanych przez przemysł hutnictwa żelaza różni się 
tylko nieznacznie od dokładności prognoz dokonywanych przez przemysł ogółem. W 
przypadku tej gałęzi dia okresu 1987-1996 otrzymano

l/,2 =0,616, zaś”! / 2 =0,709,

zaś w przypadku przedsiębiorstw ogółem

f /2 =0,574, WU? =0,687.

Hutnictwo żelaza charakteryzuje się ponadto nieco lepszą trafnością 
prognozowania punktów zwrotnych, przy czym prognozy nieważone są nieco 
dokładniejsze od ważonych:
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U A - 1,309, zaś =1,390.

Godna uwagi jest stosunkowo wysoka trafność przewidywania tendencji 

średniej: Uff =0,267, wUf* =0,236. Porównując precyzję prognoz różnego typu 

zauważyć można, że

Uf >U\ d la i<k, i,k= 1,2,3,4

oraz

wUf>wUf dlaKJfc, i,k= 1,2,3,4.

Co ciekawe, w przypadku tej gałęzi prognoza “naiwna” okazuje się być najmniej 
precyzyjną metodą:

U l =1,031,(7* =0,616 oraz WU 2N =1,337, wUf =0,709.

Obserwuje się zmiany trafności przewidywania tendencji rozwojowej oraz 
dokładności prognoz w czasie, jednak zmiany te nie są tak wyraziste jak w przypadku 
całego przemysłu.

Dokładność prognoz dokonywanych przez przemysł maszynowy w całym okresie 
objętym badaniem jest niższa od analogicznych prognoz wyznaczonych dla całego 
przemysłu:

Uy = 0,796, WU? = 0,979.

Zaobserwować można przy tym wszystkie zależności opisane w paragrafie 4.3 w 
punktach 1-5. Jedynie trafność przewidywania punktów zwrotnych w kolejnych latach 
nie ulega poprawie.

Prognozy dotyczące okresu 1987-1996, a sporządzane przez przemysł 
elektromaszynowy charakteryzują się niższą, w porównaniu z prognozami całej 
gospodarki, dokładnością:

f/,2 =0,796, "J/,2 =0,875.

Gałąź ta wyróżnia się nieco wyższą od przeciętnej zdolnością do prognozowania 
tendencji średniej:

t/,M =0,566, "Uy1 =0,459.

Analiza wyników otrzymanych dla przemysłu elektrotechnicznego i elektrycznego 
prowadzi do wniosków zawartych w punktach 1-5 w paragrafie 4.3. Warto jedynie 
zauważyć, że w przypadku tej gałęzi nie obserwuje się wzrostu precyzji 
przewidywania punktów zwrotnych w czasie. Ponadto

U&> »yA  _
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Przemysł ceramiki szlachetnej charakteryzuje się wyjątkowo niską dokładnością 
prognozowania:

Uf = 1,733 Ul = 1,873, U\ =1,973 oraz U\ = 2,125 .
oraz

"U\ = 1,592 WU\ =1,681, wu l  =1,716 oraz "U] =1,917.

Tak jak w przypadku całego przemysłu, precyzja prognoz zmniejsza się wraz z 
odległością między miesiącem sporządzania prognozy i miesiącem jej realizacji. Tym 
razem, podobnie jak w przypadku hutnictwa żelaza, prognoza "naiwna” stanowi 
najmniej dokładną metodę prognozowania. Prognozy ważone są dokładniejsze od 
nieważonych, zaś tendencja rozwojowa lepiej jest przewidywana przy użyciu prognoz 
nieważonych. Warto również zwrócić uwagę na wyróżniającą się precyzje 
przewidywania tendencji średniej np.

U *  = 0,183, WU ?  = 0,135.

W przypadku przemysłu ceramiki szlachetnej obserwuje się pewne zmiany 
dokładności prognozowania w czasie, jednak najniższe wartości współczynnika 
Theila uzyskano w roku 1990 i 1991.

Porównanie dokładności różnych typów prognoz dokonanych dla przemysłu 
odzieżowego prowadzi do wniosków zawartych w punkcie 1-4 w paragrafie 4.3. W 
przypadku tej gałęzi prognozy ważone dowolnego typu lepiej od odpowiednich 
prognoz nieważonych przewidują występowanie punktów zwrotnych. Wraz z 
upływem czasu nie obserwuje się jednak znaczących zmian dokładności 
prognozowania tendencji rozwojowej ani dokładności prognoz. W oczy rzuca się 
przede wszystkim relatywnie wysoka precyzja prognoz 1987-1989.

Związki między różnymi typami prognoz wyznaczonymi dla przemysłu 
spożywczego nie odbiegają zasadniczo od zależności zaobserwowanych dla całego 
przemysłu. Zauważyć jednak należy, że w przypadku tej gałęzi nie występuje 
dramatyczne pogorszenie się dokładności prognoz w roku 1995, oraz że prognozy 
ważone wszystkich typów charakteryzują się większą dokładnością w przewidywaniu 
tendencji rozwojowej od analogicznych prognoz nieważonych.

Zaobserwowane związki między różnymi typami prognoz i między prognozami 
sporządzanymi dla różnych okresów i różnych gałęzi przemysłu nie odzwierciedlają w 
pełni analogicznych relacji zaobserwowanych dla całości gospodarki. Jednak żadna z 
gałęzi nie wyróżnia się szczególnie wysoką dokładnością prognoz.

7



Podsumowując rezultaty badania podkreślić należy, że:
1. Trafność prognoz dokonywanych przez przedsiębiorstwa, choć różna dla

kolejnych okresów i grup przedsiębiorstw nie jest zbyt wysoka.
2. W oczy rzuca się zwłaszcza niewielka precyzja w przewidywaniu tendencji

średniej i tendencji rozwojowej.
3. We wszystkich rozważanych przypadkach prognozy ważone typu 1,2-miesiące 

trafniej przewidują punkty zwrotne niż analogiczne prognozy nieważone.

Literatura

[1] Cieślak M. “Prognozowanie gospodarcze, metody i zastosowania”, PWN, 
Warszawa ,1997

[2] Pawłowski Z. “Prognozy ekonometryczne” , PW N , Warszawa 1973
[3] Theil H. “Economic Forecast and Policy”, North Holland, Amsterdam, 1961
[4] Theil H.”Applied Economic Forecasting”, North Holland, Amsterdam, 1996
[5] Welfe A. "Ekonometria, metody i ich zastosowanie”, PWE, Warszawa 1995

Ouality of Forecasts of Industrial Enterprises

Abstract

In this chapter, an attempt to analyze ąuality of predictions of industrial enterprises 
is described. Data originates from monthly questionnaires conducted by the Institute 
of Economic Developments Warsaw School of Economics. Usually, two groups of 
ąuestions are included in ąuestionnaires of overall economic situation. First group 
concerns current values of various economic variables, second one -  changes in these 
values in near futurę. Expectations of respondents create a certain expert system of 
predictions. The obvious question is: what is the ąuality of these predictions?

In this chapter, attention has been focused on industrial output which plays a major 
part in building a comprehensiye coefficient of economic conditions of industry.



Calculations were based on data from period 1987 ~ 1996. For the purpose of 
comparison, two traditional measures of ex post ąuality of forecasts have been used: 
TheiPs ineąuality coefficient U2 and error discrepancy coefficient. tA  Decomposition 
of the Theil coefficient madę it possible to evaluate ąuality of prediction of central 
tendency as well as to assess differences between variations of forecasts and actual 
values. Coefficient t /4 has been used for the purpose of evaluation of precision of 
progressive tendency forecast.

On the basis of balances of expectations, four types of forecasts of current 
baiances have been proposed. Analysis has been conducted in two directions: on the 
basis of balances weighted by employment levei, and on the basis o f unweiglited 
balances. Quality of these forecasts has been compared. The ąuestion whether 
prediction ąuality changes with time has also been considered. Precision of forecasts 
madę by enterprises of different size and representing various branches of industry 
has also been compared.

The result is that ąuality of forecasts madę by enterprises, though it differs with 
time and groups of enterprises, is not high. Low ąuality in central tendency and 
progress ive tendency forecasts is elearly visible. In case of two groups of forecasts 
that are characterized by higher precision, predictions based on weighted balances are 
morę accurate in forecasting progressive tendency.
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