
Rozdział 5
Miękkie wskaźniki stanu gospodarki

5.1. Wstęp

W tym rozdziale zajmiemy się jedną z wielu możliwych metod konstruowania 
syntetycznego wskaźnika opisującego stan gospodarki na podstawie ocen 
cząstkowych. Metodą tą jest metoda modelowania miękkiego. Idea modelowania 
miękkiego polega na badaniu powiązań pomiędzy zmiennymi ukiytymi, to jest takimi, 
których wartości nie są (lub nie mogą być) wprost zmierzone. Zmienne takie to na 
przykład: dobrobyt, stan zanieczyszczenia środowiska, jakość, koniunktura. Jednym z 
powodów braku możliwości pomiaru tych zmiennych może być brak ogólnie przyjętej 
definicji takiej kategorii ekonomicznej. Zazwyczaj można znaleźć w literaturze 
przedmiotu wiele propozycji pomiaru takich kategorii poprzez wybrane zmienne, 
wyrażające co prawda cząstkowe aspekty badanej kategorii, ale mających 
reprezentować pozostałe czynniki. W przypadku modelowania miękkiego zmienne 
mierzalne traktowane sąjako indykatory wartości zmiennych ukrytych.

5.2. Modelowanie miękkie

Modelowanie miękkie jest połączeniem metody głównych składowych i analizy 
czynnikowej (służących między innymi do badania i identyfikacji zmiennych 
nieobserwowalnych) z modelowaniem ekonometiycznym. Dzięki wykorzystaniu 
modelowania miękkiego do konstruowania wskaźników syntetycznych nie jest 
konieczne wcześniejsze określenie wag, z jakimi będą brane pod uwagę wskaźniki 
cząstkowe, tworzące zmienną syntetyczną. Modelowanie miękkie umożliwia nie tylko 
konstrukcję wskaźników syntetycznych, lecz także badanie powiązań między nimi. 
Zasadniczą cechą modelowania miękkiego - jaką wykorzystamy w tym rozdziale - jest 
to, że nie jest konieczne ścisłe zdefiniowanie zmiennych ukrytych.



Każdy liniowy model miękki (por. [2], [3], [5], [7]) składa się z dwóch podmodeli: 
wewnętrznego i zewnętrznego. Modelem wewnętrznym nazywamy układ liniowych 
zależności między zmiennymi nieobserwowalnymi (ukrytymi) który opisuje relacje 
wynikające z przyjętej teorii ekonomicznej. Modelem zewnętrznym nazywamy 
układ związków zachodzących między zmiennymi nieobserwowalnymi, a zmiennymi 
obserwowalnymi, tak zwanymi indykatorami, pozwalającymi na pośrednie 
obserwowanie zmiennych ukrytych. Model zewnętrzny jest więc modelem 
opisującym sposób obserwacji zmiennych ukrytych.

Najczęściej model miękki jest modelem wielorównaniowym, chociaż 
niekoniecznie jest modelem o równaniach łącznie współzależnych.

Indykatory przyjmowane są na podstawie określonej teorii lub intuicji badacza. 
Istnieją dwa typy związków między zmienną nieobserwowalną a jej indykatorem: 
albo dany indykator "swoją” zmienną odzwierciedla, albo ją  tworzy. W pierwszym 
przypadku nazywamy go indykatorem odzwierciedlającym (odbijającym), w 
drugim - tworzącym. Wybór rodzaju indykatora jest wyborem subiektywnym i zależy 
od konstruującego model badacza. Zmienne obserwowalne można traktować jako 
zmienne ukryte mające jeden indykator. Można je zatem nazywać zmiennymi 
"ąuasi-ukrytymi". Dzięki temu modelowanie miękkie można traktować jako 
uogólnienie klasycznych metod modelowania.

Formalny zapis modelu miękkiego jest następujący. N iech/i,.../, będą zmiennymi 
nieobserwowalnymi łącznie współzależnymi, a (k > n) - zmiennymi z góry
ustalonymi nieobserwowalnymi. Relacje wewnętrzne modelu zachodzące dla 
obserwacji z okresu t można zapisać oznaczając przez f u obserwację /-tej zmiennej 
(dla i — 1,2,...,«), w następujący sposób :

bjj - J-ty parametr strukturalny /-tego równania modelu, j  - 1 , 2 , /c;J ź  /, 
v, - składnik losowy /-tego równania o zerowej wartości oczekiwanej.

Niech każda spośród n zmiennych ukrytych ma n, indykatorów. Symbolem Xjj (i -  
1,2,...,«;J ~ 1,2,..., nt) oznaczymy J-ty indykator /-tej zmiennej ukrytej/. Zakładamy, 
że zmienne nieobserwowalne są ważonymi sumami swoich indykatorów. W modelu 
zewnętrznym wyróżniamy następujące relacje:
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M
gdzie:



- tak zwane relacje wagowe (określające wartości zmiennych ukrytych):
"j

fit ~ ^  Wij X tjj
M

- relacje odzwierciedlania przez zmienną ukrytą jej indykatorów:
X ty — Pij fn + (jjj + £)jj , i — ls2 j  1,2,...U;

gdzie :
Wy - waga związana z indykatorem X y , i -  1 , 2 , . . j = 1 ,
/ty - ładunek czynnikowy wiążący zmienną ukrytą/ z indykatorem JO/, 
qij - wyraz wolny równania,

- składnik losowy o zerowej wartości oczekiwanej.

Konstruowanie modelu miękkiego przebiega w sposób zbliżony do konstruowania 
klasycznych modeli ekonometiycznych. Pierwszą czynnością jest wyspecyfikowanie 
zmiennych występujących w modelu wewnętrznym i przyjęcie założeń o postaci 
funkcyjnej tego modelu. Następnie, po wstępnym określeniu zbioru indykatorów 
tworzących i odbijających dla każdej zmiennej ukrytej przystępuje się do estymacji 
ocen parametrów (wag). Metodą estymacji wag stosowaną w modelowaniu miękkim 
jest częściowa metoda najmniejszych kwadratów (PLS - Partial Least Sąuares, por.
[2], [3], [6]), Na podstawie wyników estymacji wag i ładunków czynnikowych 
modelu zewnętrznego dokonać można zmian w zbiorach indykatorów (na przykład 
jeśli zgodnie z pierwotnie przyjętą teorią pewien indykator jest stymulantą dla 
zmiennej ukrytej, a otr2ymana waga jest ujemna, to można usunąć ten indykator z 
modelu zewnętrznego).

Ładunki czynnikowe szacowane są jako współczynniki korelacji pomiędzy 
indykatorami a oszacowaniami zmiennych ukrytych (lub alternatywnie jako 
współczynniki regresji pomiędzy standaryzowanymi obserwacjami indykatorów i 
oszacowaniami zmiennych ukrytych), natomiast wagi służą do wyznaczenia wartości 
zmiennych ukrytych. Wartości zmiennych ukrytych obliczane są mianowicie jako 
ważone sumy standaryzowanych wartości indykatorów. Wartości zmiennych ukrytych 
nie mają jednoznacznej interpretacji z powodu braku zdefiniowanych mian. Oznacza 
to przykładowo, że z wartości zmiennej "koniunktura" nie można wyciągać wniosku: 
koniunktura "jest dobra", czy też "jest zła". Można natomiast na podstawie analizy 
zmian wartości takiej zmiennej powiedzieć, że "koniunktura się poprawia" lub 
"koniunktura się pogarsza".



Jedną z możliwości wykorzystania modelu miękkiego jest prognozowanie wartości 
zmiennych ukrytych za pomocą relacji Wagowych. Podstawą prognoz - podobnie jak 
w przypadku wykorzystania klasycznych modeli ekonomettycznych - są założone lub 
ekstrapolowane wartości indykatorów.

Po uzyskaniu zadowalających wyników estymacji należy zweryfikować model 
przy pomocy testu Stone'a-Geissera (test SG, por. [I], [3]). Test ten mierzy stopień 
odtwarzalności obserwacji indykatorów danej zmiennej ukrytej. Statystyki testu 
przybierają wartości z przedziału (-00, l> . Wartość statystyki testu dla modelu 
"idealnego" wynosi 1, a ujemne wartości statystyki wskazują na złe własności 
modelu. Statystykę SG oblicza się zarówno dla całego modelu, jak i dla 
poszczególnych indykatorów. Dzięki temu można ocenić jakość modelu jako całości, 
a także zasadność specyfikacji. W wyniku obliczeń prowadzonych w celu uzyskania 
wartości statystyki SG otrzymuje się dodatkowo oszacowania odchyleń 
standardowych estymatorów parametrów modelu metodą cięcia Tukeya (Tukey's 
jackknifmg, por. [4]).

5.3. Miękki model koniunktury w przemyśle polskim

U podstaw konstruowanego modelu znalazło się założenie, że w procesach 
kształtujących koniunkturę wyróżnić można koniunkturę długoterminową' (trend 
koniunkturalny), koniunkturę krótkookresową (bieżącą) oraz zmiany koniunktury 
długookresowej. Symbolem KD oznaczymy koniunkturę długookresową, KK - 
krótkookresową, a dKD - zmiany w koniunkturze długookresowej.

Przyjmujemy, że powiązania pomiędzy wyróżnionymi kategoriami są następujące:
KD -  al0 + andKD +

KK = a 2Q + anKD + e2 

dKD -  a 3Q + a31KK + e3
gdzie:

a tJ - nieznane parametry strukturalne,

£f - składniki losowe równań modelu.

Powyższy model jest trójrównaniowym modelem o równaniach łącznie 
współzależnych.



Ponieważ zmienne tego modelu nie są wprost mierzalne, to dla każdej z nich 
definiujemy indykatory. Podstawą specyfikacji indykatorów jest w prezentowanym 
modelu ogólne założenie, że (poza pytaniem o zapasy) wszystkie odpowiedzi 
stwierdzające ''wzrost", "zwiększenie się", "wyższy poziom" są odpowiedziami 
pozytywnymi, gdyż świadczą o zachodzeniu procesów stymulujących koniunkturę. W 
przypadku pytania o zapasy odpowiedzią pozytywną jest "poziom niższy". Dzięki tym 
założeniom wszystkie potencjalne zmienne objaśniające (indykatory) są 
stymulantami, a wobec tego możemy wymagać by otrzymywane w wyniku estymacji 
oceny wag i ładunków czynnikowych miały wartości dodatnie.

Przyjmujemy, że indykatorami tworzącymi są zmienne utworzone na podstawie 
odpowiedzi pozytywnych. Założenie to odpowiada hipotezie głoszącej, że na przyszłe 
stany gospodarki istotny wpływ mają oceny optymistyczne. Przyjmujemy także, iż 
indykatorami odbijającymi są salda odpowiedzi pozytywnych i negatywnych, co 
odpowiada hipotezie głoszącej, że stan gospodarki odbija się w "przeciętnych" 
odczuciach przedsiębiorców.

Przyjmujemy także, że koniunktura długookresowa i jej zmiany są tworzone i 
odbijane przez przewidywania przedsiębiorców. Natomiast koniunktura bieżąca 
odbija się w przewidywaniach, a tworzona jest przez oceny stanu wybranych 
wskaźników.
Pierwotny zestaw indykatorów składa się z następujących zmiennych:

PSS -  produkcja, saldo oceny stanu,
PSW - produkcja, pozytywna ocena stanu,
PPS -  produkcja, saldo przewidywań,
PPW-  produkcja, pozytywne przewidywania,
ZSS -  zamówienia, saldo oceny stanu,
ZSW -  zamówienia, pozytywna ocena stanu,
ZPS- zamówienia, saldo przewidywań,
ZPW-  zamówienia, pozytywne przewidywania,
Z-4SS -  wartość zmiennej ZSS opóźniona o kwartał,
Z-4SW-  wartość zmiennej ZSW opóźniona o kwartał,
Z-4PS- wartość zmiennej ZPS opóźniona o kwartał,
Z-4PW -  wartość zmiennej ZPW opóźniona o kwartał,
ZESS- zamówienia eksportowe, saldo oceny stanu,
ZESW~ zamówienia eksportowe, pozytywna ocena stanu,
ZEPS ~ zamówienia eksportowe, saldo przewidywań,



ZEPW-  zamówienia eksportowe, pozytywne przewidywania,
ZE-4SS -  wartość zmiennej ZESS opóźniona o kwartał,
ZE-4SW -  wartość zmiennej ZESW opóźniona o kwartał,
ZE-4PS -  wartość zmiennej ZEPS opóźniona o kwartał,
ZE-4PW-  wartość zmiennej ZEPW opóźniona o kwartał,
ZPSS -  zapasy, saldo oceny stanu,
ZPSW-  zapasy, pozytywna ocena stanu,
ZPPS -  zapasy, saldo przewidywań,
ZPPW -  zapasy, pozytywne przewidywania,
CSS -  ceny saldo oceny stanu,
CSW-  ceny, pozytywna ocena stanu,
CPS -  ceny, saldo przewidywań,
CPW -  ceny, pozytywne przewidywania,
PZSS -  poziom zatrudnienia, saldo oceny stanu,
PZSW -  poziom zatrudnienia, pozytywna ocena stanu,
PZPS -  poziom zatrudnienia, saldo przewidywań,
PZPW— poziom zatrudnienia, pozytywne przewidywania,
FSS — sytuacja finansowa, saldo oceny stanu,
FSW~ sytuacja finansowa, pozytywna ocena stanu,
FPS~ sytuacja finansowa, saldo przewidywań,
FPW~ sytuacja finansowa, pozytywne przewidywania,
OSS -  ogólna ocena, saldo oceny stanu,
OSW-  ogólna ocena, pozytywna ocena stanu,
OPS — ogólna ocena, saldo przewidywań,
OPW-  ogólna ocena, pozytywne przewidywania.

Obserwacje dokonane na indykatorach objęły okres od lipca 1991 roku do stycznia 
1998 roku (78 obserwacji).

Hipotezy sformułowane powyżej pozwalają na wstępne wyspecyfikowanie modelu 
zewnętrznego w taki sposób, że każdej zmiennej ukrytej odpowiada pełen, wyżej 
wymieniony zestaw indykatorów tworzących i odbijających. W wyniku estymacji i 
weryfikacji szeregu wersji specyfikacji poszczególnych równań otrzymano 
następujący model zewnętrzny o zredukowanej liczbie indykatorów:
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KD -  koniunktura długoterminowa: 
relacja wagowa:

KD = 0.167 PPS + 0.1688 ZPS + 0. i 3 79 ZPPS + 0.1645 PZPS + 
0.1676 PPS + 0.1655 OPS + 0.1161 Z-4PW,

relacje odzwierciedlania zmiennej 
PPS -  0.9616 KD + 8.0085 , 
ZPS = 0.9751 iśZ> -0.7518, 
ZEPS= 0.7930 PD  + 9.2056 , 
P Z P S - 0.9678 KD - 33.5589 , 
FPS = 0.9734 KD - 10.9006, 
OPS = 0.9527 KD - 18.6176,

ukrytej KD: 
R2= 0.9247 
P2 = 0.9509 
if2 = 0.6289 
P 2 = 0.9367 
P2 = 0.9475 
P 2 = 0.9075;

KK -  koniunktura krótkoterminowa:
relacja wagowa:

KK = 0.1595 PPS + 0.1613 ZPS+ 0.1316 ZEPS + 0.1578 PZPS +
+ 0.1603 FPS + 0.1655 OPS + 0.0181 PSW +0,0418 PZSW+ 0,0985 OSW, 

relacje odzwierciedlania zmiennej ukrytej KK:
PPS =0.9618 KK+ 8.8761, 
ZPS =0.9745 KK+ 0.1574, 
ZPPS =0.7957 KK+ 9.5568, 
PZPS =0.9605 PK  - 32.9034, 
FPS =0.9727 P P - 9.8548, 
OPS =0.9637 KK -17.2019,

P2 = 
P2-  
P2 = 
P 2 = 
P2 = 
P 2 =

0.9251
0.9497
0.6331
0.9226
0.9461
0.9288;

dPD -  zmiany koniunktury długoterminowa: /
relacja wagowa:

dKD = 0.1814 PPS + 0.1839 ZPS+ 0.1499 ZPPS+ 0.1836 PPS 
+ 0.1808 OPS+ 0.0976 O P łf + 0.0937 PPWy 

relacje odzwierciedlania zmiennej ukrytej KK:
PPS = 0.9731 dKD - 2.8975 , P2= 0.9469
ZPS = 0.9839 </PD -12.1147, P 2= 0.9627 
ZPPS = 0,8024 dPD + 4.7939, P2= 0.6438 
PPS = 0.9699 dKD - 23.8350, P 2= 0.9408 
OPS = 0.9540 </PD-36.1748, P2= 0.9100
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Spośród wszystkich rozpatrywanych zmiennych opóźnionych, to znaczy 
wszystkich wariantów odpowiedzi związanych z pytaniami o zamówienia i 
zamówienia eksportowe, w ostatecznej postaci modelu pozostała tylko jedna: Z-4PW- 
czyłi: zamówienia, przewidywania wzrostu sprzed 4 miesięcy, występująca jako 
indykator tworzący koniunkturę długoterminową. Ponieważ nie były rozważane inne 
możliwe opóźnienia zmiennych, to wynik taki może świadczyć albo o złym doborze 
opóźnienia, albo o braku wpływu zmiennych opóźnionych na bieżące wartości 
zmiennych ukrytych. Otrzymana postać modelu nie zawiera także żadnego indykatora 
związanego z odpowiedziami na pytania dotyczące zmian cen i zapasów. Oceny 
parametrów (wag) dla tych indykatorów były ujemne i to spowodowało ich 
wyeliminowanie ze składu równań. Część indykatorów usunięto z modelu z powodu 
ujemnych wartości testu SG dla tych zmiennych.

Skład zbiorów indykatorów odbijających dla zmiennych ukrytych KD i KK jest 
taki sam (salda przewidywań w zakresie zmian w produkcji, zamówieniach, 
zamówieniach eksportowych, poziomie zatrudnienia, sytuacji finansowej i ogólnej 
ocenie stanu gospodarki), ale inne są indykatory tworzące. Indykatorem tworzącym 
dla koniunktury długoterminowej są - wspomniane wcześniej - opóźnione o cztery 
miesiące przewidywania wzrostu zamówień. Oznacza to, że im większa część 
przedsiębiorców optymistycznie przewiduje zamówienia tym szybszy jest wzrost 
koniunktury. Korelacja między tymi zjawiskami wynosi 0.7364. W przypadku 
koniunktury krótkoterminowej indykatorami tworzącymi są bieżące pozytywne oceny 
zmian poziomu zatrudnienia, produkcji i ogólnej sytuacji gospodarczej.

Zmiany koniunktury długoterminowej odbijają się w saldach przewidywań w 
zakresie zmian w produkcji, zamówieniach, zamówieniach eksportowych, stanu 
finansów i ogólnej oceny stanu gospodarki, natomiast tworzone są przez 
przewidywania wzrostu produkcji oraz poprawy ogólnej oceny sytuacji gospodarczej.

,Wszystkie ładunki czynnikowe (współczynniki korelacji pomiędzy zmiennymi 
ukrytymi a ich indykatorami) są wysokie, co wskazuje na ich właściwą specyfikację.

Oszacowana postać modelu wewnętrznego jest następująca:
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KD = -0.6443 + 0.9915 dKD 
(0.0158) (0.0036)

Z?2 = 0.9831
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KK -  0.0522 + 0.9946 KD 
(0.0145) (0.0034)

R2 -  0.9893

dKD = 0.7025 + 0.9961 KK 
(0.0075) (0.0001)

R2 -  0.992

Pod ocenami parametrów podano ich odchylenia standardowe wyznaczone metodą 
cięcia Tukeya. Zarówno oceny współczynników determinacji, jak i dokładność 
estymacji ocen parametrów pozwalają na pozytywną ocenę otrzymanego modelu. 
Ocenę tę potwierdza wartość statystyki testu SG równa 0.8864 .

Wartości zmiennych ukrytych KD, KK oraz dKD otrzymane w wyniku obliczeń 
prezentują poniższe wykresy. Można z nich wnioskować, że zmiany koniunktury 
długoterminowej i koniunktura krótkoterminowa charakteryzują się większymi 
wahaniami niż koniunktura długoterminowa.

1 .5  ;-------------- ---------------- " ~ r ------------------------------------r~------------ --------------------"I------------------ ----------------T—---------------- -------------- T------------------------ -------------T
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w każdym roku wyróżniono lipiec

•—* — koniunktura dlugoterminowaj

Rys, 5.1. Wartości zmiennej ukrytej KD w modelu koniunktury dla polskiego 
przemysłu
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w każdym roku wyróżniono lipiec 

[--♦—koniunktura krótkoterminowa ;

Rys. 5.2. Wartości zmiennej ukrytej KK w modelu koniunktury dla polskiego 
przemysłu

Rys. 5.3. Wartości zmiennej ukrytej dKD w modelu koniunktury dla polskiego 
przemysłu
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5.4, Porównanie modeli koniunktury w przemyśle dla 
Włoch i Polski

Badania prowadzone przez rzymski instytut (dawniej ISCO) pozwalają na 
skonstruowanie modelu koniunktury opierającego się o założenia podobne do tych, 
które posłużyły do konstrukcji modelu dla polskiego przemysłu. Odpowiednia baza 
danych zawiera odpowiedzi na pytania dotyczące: zamówień, trendu zamówień, 
aktywności, cen, zatrudnienia w przemyśle w okresie od kwietnia 1966 roku do 
grudnia 1997 roku (381 obserwacji). Przyjmujemy, że "aktywność" jest 
ekwiwalentem "produkcji" w ankietach IRG. Można także przyjąć, że występujące w 
badaniach IRG pytanie o "przewidywania zmian w zamówieniach" mają swój 
odpowiednik w "trendzie zamówień". W konsekwencji zmienne występujące w 
pierwotnej specyfikacji modelu dla przemysłu włoskiego oznaczono takimi samymi 
symbolami:

PSS - produkcja, saldo oceny stanu (aktywność),
PSW - produkcja, pozytywna ocena stanu (aktywność),
ZSS - zamówienia, saldo oceny stanu,
ZSW - zamówienia, pozytywna ocena stanu,
ZPS - zamówienia, saldo przewidywań (trend zamówień),
ZPW - zamówienia, pozytywne przewidywania (trend zamówień),
CSS - ceny, saldo oceny stanu 
CSW - ceny, pozytywna ocena stanu,
PZSS - poziom zatrudnienia, saldo oceny stanu,
PZSW- poziom zatrudnienia, pozytywna ocena stanu.
Na podstawie bazy danych zawierającej obserwacje dokonane na wymienionych 

zmiennych skonstruowany został model koniunktury dla przemysłu włoskiego. Z 
jednej strony liczba zmiennych, które można wykorzystać, jest mniejsza od 
dostępnych w IRG, co powoduje, że możliwości wnioskowania z modelu koniunktury 
przemysłu włoskiego są uboższe, ale z drugiej strony długość szeregów czasowych 
pozwala na skonstruowanie modelu wyrażającego tendencje długookresowe. Istnienie 
analogicznych danych dla przemysłu polskiego umożliwiło wobec tego 
skonstruowanie modelu o specyfikacji identycznej ze specyfikacją modelu włoskiego.



Punktem wyjścia do konstruowania modelu dla przemysłu włoskiego była 
teoretyczna koncepcja kształtowania się koniunktury przedstawiona w poprzednim 
punkcie. Przyjęto wobec tego, że model wewnętrzny (opisujący procesy koniunktury) 
ma specyfikację analogiczną do modelu polskiego:

KD -  a l0 + ffj xdKD + ex 

KK = a2o + a 2lKD + s2 

dKD -  a 30 + alxKK + e2
gdzie:

KD - koniunktura długoterminowa,
KK - koniunktura krótkoterminowa,
dKD - zmiany koniunktury długoterminowej.

Założono, że - podobnie jak w przypadku modelu dla Polski - koniunktura 
długoterminowa tworzona jest przez "optymistów", a odbija się w "przeciętnych" 
sądach przedsiębiorców.

Takie ogólnie przyjęte założenie sprecyzowano tworząc, model zewnętrzny, w 
którym zmienne ukiyte KD, KK i dKD mają następujące indykatory:
KD - indykatory tworzące:

PSW- produkcja, pozytywna ocena stanu,
ZPW - zamówienia, pozytywne przewidywania,
PZSW - poziom zatrudnienia, pozytywna ocena stanu; 

indykatory odbijające:
PSS - produkcja, saldo oceny stanu,
PZSS - poziom zatrudnienia, saldo oceny stanu;

KK - indykatory tworzące:
PSW- produkcja, pozytywna ocena stanu,
ZSW- zamówienia, pozytywna ocena stanu; 

indykatory odbijające:
PSS - produkcja, saldo oceny stanu,
ZSS - zamówienia, saldo oceny stanu, 

dKD- indykatory tworzące:
ZPW - zamówienia, pozytywne przewidywania,
CSW - ceny, pozytywna ocena stanu,
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indykatory odbijające;
ZPS - zamówienia, saldo przewidywań, 
CSS - ceny, saldo oceny stanu.

Podobnie jak w przypadku modelu polskiego, w wyniku testowania szeregu wersji 
specyfikacji uzyskano model o zweryfikowanym składzie indykatorów. Warto 
zauważyć, że zarówno w modelu polskim, jak i włoskim, w ostatecznej postaci nie ma 
zmiennych związanych z cenami. W obu przypadkach indykatory te miały ujemne 
oceny wag i z tego powodu zostały usunięte z modeli.

Ostateczną postać modelu zewnętrznego dla przemysłu włoskiego prezentuje 
poniższe zestawienie wyników obliczeń:

KD ~ koniunktura długoterminowa: 
relacja wagowa:

KD = 0.3721 PSS+ 0.3415 PZSW+ 0.2140 PSW+ 0.2804 ZPW, 
relacje odzwierciedlania zmiennej ukrytej KD:
PSS -  0.8674KD- 12.3016, R2 = 0.7524
PZSW= 0.8296 KD + 0.8296, R2 = 0.6883
PSW = 0.8214 KD + 10.4091 , R2 = 0.6747
ZPW = 0.7778 KD + 12.0874, R2 = 0.6050;

KK -  koniunktura krótkoterminowa: 
relacja wagowa:

KK= 0.3281 ZSS+ 0.4077 PSS+0.1486 ZSW+ 0.3273 PSW, 
relacje odzwierciedlania zmiennej ukrytej KK:
ZSS -  0.7754 KK - 31.6057, 7^ = 0.6012
PSS = 0.8898 K K -4.8647, 7^ = 0.7917
ZSW = 0.7022 KK + 7.7477 , R2 = 0.4930
ZPW = 0.8509 K K + 14.1471 , i?2 = 0.7240;

dKD -  zmiany koniunktury długoterminowej: 
relacja wagowa:

dKD = 0.5438 ZPS + 0.5046 ZPW, 
relacje odzwierciedlania zmiennej ukrytej KK:
PPS = 0.9572 dKD - 15.4992 , 7?; = 0.9163



ZPS ~ 0.9501 dKD +  9.0253 , R* =  0 .9028.

Oszacowania równań modelu wewnętrznego otrzymane klasyczną metodą 
najmniejszych kwadratów są następujące:

KD --0.2287 + 0.8267 dKD 
(0.0074)

/?2 = 0.6834,

KK =-0.5159 + 0.8909 KD 
(0.0054)

i?2 = 0.7937,

dKD =0.7609 -i- 0.6719 KK 
(0.0008)

i?2 = 0.4515,

Statystyka SG dla modelu włoskiego wynosi 0.3607, co daje niższą niż dla modelu 
polskiego, ale dobrą ocenę jakości dopasowania. Niższe niż we wcześniej 
prezentowanym modelu są współczynniki korelacji (ładunki czynnikowe) zmiennych 
ukrytych i ich indykatorów.

Poniższe wykresy ilustrują przebieg koniunktuiy w przemyśle włoskim w latach 
1966 -  1996 wyznaczony na podstawie oszacowanego powyżej modelu.

Rys. 5.4. Wartości zmiennej ukrytej KD w modelu koniunktury dla przemysłu 
włoskiego
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Rys. 5.5. Wartości zmiennej ukrytej KK  w modelu koniunktury dla przemysłu 
włoskiego

i i

-2

: 1966 1969 1972 1975 1978 1981 1984 1987 1990 1993 1996

•zmiany koniunktury długoterminowej

Rys. 5.6. Wartości zmiennej ukrytej dKD w modelu koniunktury dla przemysłu 
włoskiego

Zgodnie z założeniem badawczym, na podstawie specyfikacji modelu włoskiego 
oszacowano parametry modelu koniunktury dla przemysłu polskiego i otrzymano 
następującą postać modelu zewnętrznego:
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KD -  koniunktura długoterminowa: 
relacja wagowa:

KD~ 03154 PSS-h 0.3081 PZSW+ 0.2472 PSW+ 0.1998ZPW; 
relacje odzwierciedlania zmiennej ukrytej KD:
PSS "0.9607 KD - 42.1060, R2 = 0.9230 
PZSW=Q.S59S KD - 0.7022 , R2 =0.7392 
PSW =0.9235 KD + 11.7668 , tf2 = 0.8529
ZPW =0.7315 KD + 14.9268 , ^  = 0.5351;

KK -  koniunktura krótkoterminowa: 
relacja wagowa:

KK~  0.3473 ZSS + 0.3488 PSS+ 0.0236 ZSW+ 0.3055 PSW; 
relacje odzwierciedlania zmiennej ukrytej KK:
ZSS = 0.9101 K K -25.4164, 7?2 = 0.9412
PSS = 0.9873 KK ~ 20.2947, 7S2 = 0.9748
ZSW =0.8545 KK + 13.4008 , /S2 = 0*7302
PSW =0.9113KK+ 19.9051 , 7^ = 0.9551;

dKD -  zmiany koniunktury długoterminowa: 
relacja wagowa:

dKD = 0.5698 ZPS+ 0.4646 ZPW, 
relacje odzwierciedlania zmiennej ukrytej KK 
PPS =0.9729 dKD - 31.2405 , i?2 = 0.9466
ZPS =0.9590 dKD + 12.9052 , R2 = 0.9197.

Zauważmy, że ładunki czynnikowe tego modelu są wyższe niż w przypadku 
modelu włoskiego.

Model wewnętrzny koniunktury w przemyśle polskim oszacowany dla "włoskiej” 
specyfikacji indykatorów ma postać następującą



R2 = 0.6949
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KD = 0.3994 + 0.8336 dKD 
(0.0139)

KK = -1.1889 + 0.9569 KD
(0 .01202)

dKD = 1.3442 + 0.7257 KK 
(0.0006)

R2 = 0.9157

R2 = 0.5266.

Model wewnętrzny dla danych dotyczących przemysłu polskiego charakteryzuje 
się nieco wyższą dokładnością dopasowania, ale jednocześnie nieco wyższymi 
błędami estymacji. Wyższa jest też wartość statystyki SG i wynosi 0.5167.

Interesujące jest zestawienie wartości zmiennych ukrytych KD obu modeli. O ile 
współczynnik korelacji zmiennych KD dla przemysłu Polski i Włoch wyznaczony dla 
całego wspólnego dla obu modeli przedziału czasu : lipiec 1991 - grudzień 1997, 
wynosi 0.0248, to dla okresu od sierpnia 1995 roku do grudnia 1996 roku 
współczynnik korelacji wynosi 0.5685. Fakt ten ilustrują poniższe wykresy: dla 
okresów YII.1991 -  XII.1997 i VII. 1995 -  XII.1996.

Rys. 5.7. Wartości zmiennej ukrytej KD w modelach koniunktury dla przemysłu 
Polski i Włoch
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Rys. 5.10. Wartości zmiennej ukrytej dKD w modelach koniunktury dla przemysłu

5.5. Podsumowanie

Zaprezentowane w niniejszym rozdziale modele wskazują na możliwość 
wykorzystania metody modelowania miękkiego do analizowania procesów 
kształtujących koniunkturę nie tylko w polskim przemyśle, ale także w innych 
dziedzinach gospodarki. Dane pochodzące z badań ankietowych polskiego przemysłu 
prowadzonych przez Instytut Rozwoju Gospodarczego SGH w sposób zadowalający 
mogą być wykorzystane jako indykatory zmiennych ukrytych. Możliwe także jest 
skonstruowanie modelu, w którym wszystkie indykatory byłyby opóźnionymi 
wartościami zmiennych ukrytych, co pozwala na prognozowanie koniunktury bez 
konieczności ekstrapolowania wyników badań ankietowych. Zestawienie wyników 
obliczeń przeprowadzonych na podstawie danych z wynikami uzyskanymi dla 
przemysłu włoskiego pozwala także stwierdzić możliwość wykorzystania modeli do 
porównań międzynarodowych.

Polski i Włoch
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Soft indicaiors of economic situation

Abstract

In this chapter we will consider one of many possible methods of constructing a 
comprehensive indicator of economic situation on the basis of individual estimates.

We will discuss the method of soft modeling. It is based on analysis of 
relationships between latent variables by which we mean those which are not (or 
cannot be) directly measured. A soft model consists of two submodels: an internal and 
external one. Internal model is a system of eąuations of unobservable (latent) 
variables; it deseribes relationships that result from assumed economic theory. 
External model is a system of relationships between unobservable and observable 
variables (so-called indicators) which are used to indirectly describe latent variables. 
We distinguish reflecting and creating indicators.



Construction of models of economic situation for Polish and Italian Industries has 
been described. Specification and estimation results have been compared to show the 
possibility of analysis of factors influencing economic situation by using soft models.

The models presented are based on assumption that among the processes that 
shape economic situation we can distinguish long-term economic conditions (growth 
trend), short-term (current) economic conditions, and changes in long-term economic 
conditions.

Specification of indicators is based on IRG and ISCO questionnaires. We assume 
that futurę economic conditions are significantly influenced by optimists who give 
favorable answers to ąuestions included in ąuestionnaires. This is the basis for 
selecting creating indicators. We also assume that reflecting indicators are represented 
by balances of favorable and unfavorable answers which corresponds to hypothesis 
that economic conditions are reflected in “average” opinion of entrepreneurs.

Results of calculations (estimation of parameters and values of latent variables) 
suggest that the larger percentage of entrepreneurs form optimistic assessment of 
orders, the faster economic growth proceeds.

In case of short-term economic conditions, creating indicators are the following: 
current favorable assessments of changes in employment level, output, and overall 
assessment of economic situation. Changes in long-term economic conditions are 
reflected in balances of expectations concerning changes in output, orders, export 
orders, financial standing, and overall assessment of economic situation; they are 
created, however, by expectations as to output increase and improvement in overall 
economic situation.
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