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Racjonalność oczekiwań polskich 
przedsiębiorców: reguła czy wyjątek?

Wnioski z testów koniunktury IRG SGH

Streszczenie

Celem referatu jest prezentacja wyników analiz racjonalności oczeki
wań polskich przedsiębiorstw przemysłowych, prowadzonych przez autorkę 
w latach 2001 -  2007. Analizy te, oparte na danych gromadzonych przez 
Instytut Rozwoju Gospodarczego SGH, obejmowały oczekiwania na temat 
kilku aspektów działalności przedsiębiorstwa (produkcji przemysłowej, cen, 
zatrudnienia), analizowanych w różnych horyzontach czasowych i na różnym 
poziomie agregacji danych. Narzędziami formalnej analizy racjonalności była 
zarówno klasyczna analiza ekonometryczna (w tym zastosowanie dwóch metod 
kwantyfikacji jakościowych odpowiedzi respondentów oraz kilku wersji testów 
hipotezy racjonalnych oczekiwań), jak i elementy statystyki i teorii gier. Referat 
stanowi podsumowanie wyników empirycznych tych prac oraz próbę odpowie
dzi na pytanie postawione w tytule: czy w świetle badań koniunktury IRG SGH 
racjonalność oczekiwań polskich przedsiębiorców należy uznać za regułę, czy 
raczej za wyjątek.

1. Wstęp

Założenie o racjonalności podmiotów gospodarczych -  a zwłaszcza formu
łowanych przez nie oczekiwań -  jest jednym z fundamentów klasycznej teorii 
ekonomii. Jest jednak równocześnie tym założeniem, którego realizm często 
poddawany jest w wątpliwość. Dysputy na temat różnych definicji racjonalno
ści w ekonomii i ich praktycznych implikacji toczą się już od XVII w., kiedy 
to dzięki Johnowi Lockeowi rola oczekiwań w procesach decyzyjnych znalazła 
się w polu zainteresowania filozofów, a potem ekonomistów. Trudności zwią
zane z obserwacją i pomiarem oczekiwań oraz wyrażeniem ich w postaci iloś
ciowej spowodowały jednak, że dopiero w latach czterdziestych XX w. weszły 
one na stałe do kanonu literatury ekonomicznej i ekonometrycznej.
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Najważniejsze pozycje tej literatury, dotyczące formułowania i modelowania 
oczekiwań, pochodzą z lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XX w. i doty
czą przede wszystkim Stanów Zjednoczonych i Europy Zachodniej. W Polsce 
pytanie o racjonalność oczekiwań podmiotów gospodarczych pojawiło się wraz 
z gospodarką rynkową. Początkowo możliwości analizowania cech procesów 
kształtowania się oczekiwań ograniczone były głównie przez brak wystarcza
jąco długich szeregów czasowych, które mogłyby stanowić podstawę analizy 
kształtowania się inflacji, produkcji przemysłowej czy bezrobocia w warunkach 
gospodarki rynkowej. Dodatkową trudność stanowił nieobserwowalny charak
ter oczekiwań, zmuszający ekonomistów do poszukiwania niestandardowych 
źródeł danych.

Ankietowy test koniunktury IRG SGH, obejmujący zarówno pytania o cha
rakterze diagnostycznym jak i prognostycznym, okazał się cennym źródłem 
danych o oczekiwaniach polskich przedsiębiorców. Jego wyniki pozwoliły 
na weryfikację hipotezy o racjonalności oczekiwań na temat zmian poziomu 
produkcji, cen i zatrudnienia w różnych horyzontach czasowych i na róż
nym poziomie agregacji danych. W niniejszym opracowaniu podsumowane 
są wyniki analiz przeprowadzonych na podstawie danych obejmujących lata 
1997-2006. Wyniki te, mimo że nie są jednoznaczne, pozwalają jednak udzielić 
odpowiedzi na postawione w tytule pytanie: racjonalność oczekiwań polskich 
przedsiębiorców sektora przemysłowego jest raczej wyjątkiem niż regułą.

Pierwsza część opracowania poświęcona jest zdefiniowaniu oczekiwań 
i klasyfikacji metod ich obserwacji. Część druga przedstawia cechy testu 
koniunktury IRG SGH w przemyśle jako źródła danych na temat oczekiwań 
polskich przedsiębiorców. W części trzeciej opisane są podstawowe testy hipo
tezy racjonalnych oczekiwań, a w części czwartej -  wyniki analiz racjonalności 
oczekiwań respondentów testu koniunktury. Opracowanie zamyka podsumo
wanie wyników i wskazanie kierunków dalszych badań.

2. Oczekiwania i metody ich obserwacji

Pojęcie oczekiwań nie doczekało się dotąd jednolitej, powszechnie przyjętej 
definicji. Różnorodność definicji przewidywań, oczekiwań i prognoz propo
nowanych w literaturze filozoficznej, psychologicznej i ekonomicznej odzwier
ciedla różnorodność celów i metod analizy tych zjawisk. W tym opracowaniu 
określenia „oczekiwania”, „przewidywania” i „prognozy” stosowane są zamien
nie dla określenia opinii podmiotów gospodarczych na temat poziomu bada
nego zjawiska ekonomicznego w określonej przyszłości.
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Specyficzną cechą oczekiwań jest ich nieobserwowalny charakter, a co za tym 
idzie -  wykształcenie się dwóch metod ich pomiaru i formalnej analizy. Metody 
pośrednie polegają na modelowaniu procesów ekonomicznych przy założe
niu konkretnego schematu kształtowania się oczekiwań. W literaturze często 
można spotkać się z krytyką arbitralności doboru takiego schematu wobec 
braku powszechnie akceptowanej teorii formułowania oczekiwań przez pod
mioty gospodarcze. Inną wadą pośrednich metod obserwacji oczekiwań jest 
niejednoznaczność wnioskowania na podstawie wielorównaniowego modelu 
obejmującego równania behawioralne oraz równania opisujące kształtowanie 
się oczekiwań. Według wielu badaczy, liczne trudności związane z estymacją 
i wnioskowaniem na podstawie modeli obejmujących pośrednio mierzone ocze
kiwania sprawiają, że formalna analiza procesu kształtowania się oczekiwań 
jest niemożliwa -  a już z pewnością niepełna -  bez zastosowania metod bezpo
średnich (por. Pesaran [1989]).

Bezpośrednia obserwacja oczekiwań polega na analizie deklaracji podmio
tów gospodarczych. Niezbędnych w tym celu danych dostarczają eksperymenty 
oraz badania ankietowe (sondaże). Wśród ekonomistów znacznie większą popu
larnością cieszą się badania ankietowe, na co składa się wiele przyczyn (między 
innymi uproszczone, z konieczności, otoczenie eksperymentów oraz ich bardzo 
wysoki koszt). Historia ankietowych badań oczekiwań sięga XIX w., natomiast 
znaczny wzrost ich znaczenia oraz liczby opartych na nich prac naukowych 
datuje się na drugą połowę XX w. i związany jest z dynamicznym rozwojem 
testów koniunktury. Pytania o oczekiwania podmiotów gospodarczych -  obok 
pytań o charakterze diagnostycznym -  stanowią integralną część większości 
kwestionariuszy testów koniunktury, które dzięki temu stają się obiecującym 
źródłem danych do analiz cech procesów kształtowania się oczekiwań.

3. Test koniunktury IRG SGH jako źródło danych o oczekiwaniach

Instytut Rozwoju Gospodarczego Szkoły Głównej Handlowej prowadzi 
systematyczne badania koniunktury, oparte na dużych próbach przedsię
biorstw, od 1986 r. Najdłuższe homogeniczne szeregi czasowe dostępne 
są za pośrednictwem testu koniunktury w przemyśle o częstotliwości mie
sięcznej (w podziale na sektor prywatny, sektor publiczny oraz sektory ogółem) 
od marca 1997 r. Pytania kierowane do przedsiębiorstw mają charakter jakoś
ciowy. Respondenci co miesiąc dokonują oceny zmian, jakie nastąpiły w bada
nych obszarach aktywności gospodarczej, wyróżniając dla każdego zjawiska 
trzy sytuacje: stan normalny (typowy), pogorszenie sytuacji (spadek), poprawa
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sytuacji (wzrost). W każdym pytaniu ankiety respondenci oceniają według tego 
schematu zarówno sytuację bieżącą, jak i przewidywania na najbliższe 3 - 4  
miesiące. Próba respondentów nie jest stała, zmienia się ich liczba i skład; 
przewidywania i realizacje dotyczą więc różnych grup przedsiębiorstw. Dla 
każdego kolejnego okresu próba jest jednak reprezentatywna dla populacji 
przedsiębiorstw.

Przydatność ankiet jako metody bezpośredniej obserwacji oczekiwań jest 
przedmiotem dyskusji znajdujących odzwierciedlenie w literaturze zarówno 
światowej, jak i polskiej (por. Pesaran [1989]), Hubner et al. [1994]). Z punktu 
widzenia analiz oczekiwań ankietowe badania koniunktury IRG SGH wyróż
nia wiele korzystnych cech:
-  szeroki zakres testu, obejmujący przedsiębiorstwa przemysłowe i budowla

ne, eksporterów, gospodarstwa domowe oraz sektor rolny i bankowy,
-  aktualność danych uzyskiwaną dzięki szybkiemu opracowywaniu wyników 

ankiet,
-  regularność obserwacji (miesięcznych, kwartalnych lub półrocznych w zależ

ności od sektora gospodarki),
-  możliwość uzyskania informacji niedostępnych w statystyce ilościowej lub 

publikowanych z dużym opóźnieniem,
-  łączenie elementów diagnozy i prognozy.

Badania koniunktury IRG SGH pozbawione są jednocześnie większo
ści wad, wymienianych w literaturze jako ograniczenie zastosowania tego 
typu ankiet w analizie oczekiwań (por. Adamowicz [1998], Tomczyk [2002]). 
Ankiety testu koniunktury adresowane są do przedsiębiorstw prowadzących 
aktywną działalność gospodarczą; mają charakter dobrowolny i anonimowy. 
W ten sposób znacznemu ograniczeniu ulegają wątpliwości co do kompetencji 
respondentów. Powtarzalność i systematyczny charakter ankiet oraz renoma 
IRG SGH pozwala na ograniczenie obciążenia wynikającego z obserwowanej 
niekiedy niechęci respondentów do udzielania szczerych odpowiedzi, a wywo
łanych na przykład niepokojem o poufność danych. Zagregowane wyniki ankiet 
wraz z komentarzem udostępniane są respondentom, stanowiąc potencjalnie 
cenne uzupełnienie innych źródeł informacji decyzyjnych. Wszystkie te czyn
niki pozwalają liczyć na wiarygodne i kompetentne odpowiedzi respondentów. 
Koszt badań pozostaje jednak wysoki, a liczba pytań zadawanych w kwestio
nariuszu stosunkowo niewielka w porównaniu z liczbą interesujących ekono
mistów zjawisk gospodarczych.

Kolejną zaletą testu koniunktury IRG SGH jest jakościowy charakter udzie
lanych przez respondentów odpowiedzi. Można się spodziewać, że respondenci 
raczej poprawnie wskażą oczekiwany kierunek zmian niż sprecyzują punktową
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prognozę. Jakościowy charakter ankiet sprzyja więc ograniczeniu błędów pomiaru 
i sprawia, że ich wiarygodność jest większa niż badań ilościowych (por. Pesaran 
[1989], Osińska [2000]). Z drugiej jednak strony, wszechstronne analizy oczekiwań 
podmiotów gospodarczych, w tym badania ich własności dynamicznych oraz 
porównania z oficjalną sprawozdawczością statystyczną, wymagają zbudowa
nia szeregu czasowego oczekiwań, a więc wyrażenia jakościowych oczekiwań 
w postaci ilościowej. Procedura ta nazywana jest kwantyfikacją oczekiwań.

W literaturze zaproponowano dwie podstawowe metody kwantyfikacji 
oczekiwań wyrażanych w sposób jakościowy -  probabilistyczną i regresyjną 
-  oraz ich liczne modyfikacje1. Żadna z nich nie ma jednoznacznej przewagi 
nad pozostałymi; wybór optymalnej metody zależy od dynamiki analizowanej 
zmiennej, zakresu próby, stopnia agregacji danych i innych czynników. Ponadto 
ilościowe szeregi czasowe oczekiwań, skonstruowane przy pomocy metod 
kwantyfikacji, nie są doskonałymi miarami prawdziwych oczekiwań. Oprócz 
błędów nierozerwalnie związanych z każdą analizą oczekiwań (w tym błędów 
agregacji i doboru próby oraz ogólnej niepewności związanej z pomiarem każ
dej nieobserwowalnej w zasadzie zmiennej) obciążone są dodatkowo błędami 
pomiaru wynikającymi z nieprecyzyjnego skalowania danych jakościowych 
i niespełnienia założeń stosowanych metod kwantyfikacji.

Wybór metody kwantyfikacji oczekiwań wraz z oceną jakości prognostycz
nej zbudowanych za jej pomocą szeregów oczekiwań nie jest jedyną trudnością 
metodyczną, jaka stoi przed badaczem stawiającym sobie za cel analizę racjonal
ności oczekiwań. Porównanie oczekiwań formułowanych w sposób jakościowy 
z zaobserwowanymi przyrostami badanej zmiennej wymaga zdefiniowania 
odpowiedników jakościowych pytań ankietowych w oficjalnej sprawozdawczości 
statystycznej. Jednoznaczne wyznaczenie takich odpowiedników często jest nie
możliwe. Ze sformułowania pytań ankiet IRG SGH oraz zasad ich harmonizacji 
z wymaganiami OECD i Unii Europejskiej (por. Adamowicz [1998]) nie wynika 
jednoznacznie, czy pytania dotyczące stanu bieżącego zakładają porównanie 
z sytuacją ocenianą przez przedsiębiorstwo jako normalna, czy też odnoszą się 
stanu sprzed miesiąca. Z kolei sytuację normalną można rozumieć jako średni 
stan typowy dla dłuższego okresu lub stan normalny dla danego miesiąca. 
W przypadku ankiet IRG SGH warto zatem rozważyć co najmniej trzy definicje 
zmian badanych kategorii: w stosunku do poprzedniego miesiąca, w stosunku 
do analogicznego miesiąca roku ubiegłego oraz w stosunku do średniej z ostat
niego roku. Analizę dodatkowo komplikuje fakt, iż przewidywania respondentów

1 Obie metody kwantyfikacji wraz z ich podstawowymi modyfikacjami opisane są w mono
grafii M. H. Pesarana [1989].
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testu koniunktury formułowane są w perspektywie kolejnych 3-4 miesięcy. Dla 
potrzeb formalnej analizy konieczne jest zatem sprecyzowanie tego sformuło
wania, a więc ustalenie horyzontu prognozy. Kolejne trudności natury ekono- 
metrycznej wynikają z faktu nakładających się horyzontów prognozy (ponieważ 
oczekiwania, dotyczące kolejnych 3 - 4  miesięcy, obserwowane są co miesiąc).

Na podstawie przeprowadzonych dotychczas analiz oczekiwań wyrażonych 
przez respondentów testu koniunktury IRG SGH w przemyśle (por. Tomczyk 
[2001], [2003], [2004 a], [2004 b]) można wyciągnąć następujące wnioski:
1. Analiza ekonometryczna szeregów czasowych oczekiwań napotyka liczne 

trudności, związane m. in. z interpretacją pytań ankiet, doborem zmiennych 
pochodzących z oficjalnej sprawozdawczości statystycznej, błędami pomiaru 
oczekiwań i nakładającymi się horyzontami prognoz.

2. Zrealizowane zmiany wielkości produkcji są mocniej związane z oczekiwa
niami trzy- niż czteromiesięcznymi. Może to oznaczać, że respondenci inter
pretują sformułowanie “przewidywania na 3-4 miesiące” jako oczekiwania 
trzymiesięczne.

3. Nie wszystkie proponowane w literaturze metody kwantyfikacji oczekiwań 
prowadzą do uzasadnionych ekonomicznie wyników, a stopień ich dopaso
wania do obserwowanych zmian badanej zmiennej zależą od wielu czynni
ków, w tym sposobu zdefiniowania odpowiednika pytania ankiety w oficjal
nej sprawozdawczości statystycznej.

Mimo zasygnalizowanych powyżej wątpliwości związanych zarówno z wia
rygodnością samych ankiet, jak i miar oczekiwań otrzymanych w wyniku 
zastosowania metod ich kwantyfikacji, analizy oczekiwań oparte na badaniach 
ankietowych są uznawane za celowe i interesujące. Prace podsumowujące 
literaturę na ten temat (por. Sheffrin [1996], Osińska [2000], Tomczyk [2004 b]) 
podkreślają dobrą jakość szeregów czasowych oczekiwań zbudowanych na pod
stawie danych ankietowych. Jest to jeden z powodów, dla których wyniki testów 
koniunktury cieszą się dużą popularnością wśród badaczy zainteresowanych 
testowaniem racjonalności oczekiwań podmiotów gospodarczych.

4. Testy racjonalności oczekiwań

Druga połowa XX w. była okresem szczególnie intensywnego rozkwitu różnych 
koncepcji racjonalności w naukach ekonomicznych. Największe znaczenie zyskała 
hipoteza racjonalnych oczekiwań, zainicjowana przez J. Tinbergena, a do głów
nego nurtu ekonomii wprowadzona przez J. F. Mutha (1961). Przyrównał on subiek
tywne oczekiwania podmiotów gospodarczych do rzeczywistego zachowania



Racjonalność oczekiwań polskich przedsiębiorców: reguła czy wyjątek? Wnioski ztestów... 381

systemu ekonomicznego, stawiając hipotezę, że podmioty efektywnie wykorzystują 
całą dostępną i użyteczną informację, budując na jej podstawie swoje oczekiwa
nia. Znają przy tym system ekonomiczny na tyle dobrze, że potrafią na podstawie 
doświadczenia przewidywać jego zachowanie i nie ignorują systematycznie dostęp
nej informacji, która mogłaby być wykorzystana w celu poprawienia ich prognoz.

Bezpośredni test hipotezy racjonalnych oczekiwań polega na zbadaniu, czy 
obserwowany przebieg szeregów czasowych oczekiwań jest zgodny z własnoś
ciami statystycznymi postulowanymi przez hipotezę J. F. Mutha. Dwie włas
ności, którym poświęcono szczególnie dużo uwagi w literaturze empirycznej, 
to nieobciążoność i ortogonalność błędu predykcji.2

Nieobciążoność oczekiwań oznacza, że oczekiwana wartość zmiennej nie 
jest systematycznie niedoszacowana lub przeszacowana. Niech t_sx t oznacza 
względną zmianę wartości badanej zmiennej w okresie od t -  s do t, odnoto
waną w oficjalnej sprawozdawczości statystycznej, a t_sx et -  oczekiwaną zmianę 
wartości badanej zmiennej w okresie od t -  s do t, wyznaczoną na podstawie 
wyników badań ankietowych. Standardowym testem nieobciążoności oczeki
wań jest test łącznej hipotezy

przy czym zakłada się, że składnik losowy ^  jest procesem białego szumu. 
Własność ortogonalności postuluje natomiast, że błąd predykcji jest nie- 

skorelowany z informacją dostępną w momencie tworzenia prognozy. Jeśli 
oczekiwania są racjonalne, wykorzystanie informacji dostępnej w momencie 
formułowania oczekiwań nie spowoduje poprawy ich jakości. Standardowym 
testem hipotezy o ortogonalności błędów predykcji w stosunku do dowolnego 
zbioru informacyjnego fi jest test hipotezy:

2 Pozostałe własności oczekiwań formułowanych racjonalnie opisane są m. in. w monogra
fiach M. H. Pesarana [1989] i S. M. Sheffrina [1996].

H0 : a 0 = 0, ocj = 1, (1)

w równaniu postaci

(2)

H0: , i = s, s + 1, ..., T 
w równaniu postaci

(3)

r
(4)
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gdzie Zt i(=Tl. Przeprowadzenie testu ortogonalności błędu predykcji wymaga 
sprecyzowania elementów zbioru informacyjnego podmiotów gospodarczych, 
które zostaną uwzględnione w równaniu testowym (czyli zmiennych Zf_.). 
W praktyce testowana jest ortogonalność błędu oczekiwań względem arbi
tralnie wybranego podzbioru zbioru informacyjnego, obejmującego zmienne, 
których wartości są z dużym prawdopodobieństwem znane podmiotom gospo
darczym (na przykład opóźnione wartości prognozowanej zmiennej).

Hipoteza racjonalnych oczekiwań wywarła ogromny wpływ na teorię 
ekonomii. Po okresie intensywnych badań, głównie o charakterze teoretycz
nym, w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XX w., uzyskała centralną 
pozycję w literaturze na temat oczekiwań, stała się podstawowym elementem 
makroekonomii neoklasycznej i nieodłącznym składnikiem programu studiów 
ekonomicznych. Za główne źródło jej sukcesów można uznać rozczarowanie 
teorią keynesowską w sterowaniu polityką gospodarczą oraz przemawiające 
do intuicji ekonomistów założenie, że podmioty ekonomiczne, wykorzystując 
wszelkie dostępne informacje i ucząc się na błędach, nie popełniają w swoich 
przewidywaniach systematycznych pomyłek.

Hipotezie racjonalnych oczekiwań od chwili jej powstania towarzyszyły jed
nak wątpliwości i kontrowersje. Większość głosów krytycznych koncentrowała 
się na nierealistyczności założeń tej teorii, zwłaszcza na temat roli mechani
zmów uczenia się, korekty oczekiwań pod wpływem nowych informacji oraz 
problemach kumulowania, selekcji i eliminacji (nieistotnych) informacji. Jednak 
podstawowym testem teorii ekonomicznej jest to, czy na jej podstawie można 
opisywać i prognozować zjawiska ekonomiczne lepiej niż przy wykorzystaniu 
teorii alternatywnych. Sam J. F. Muth traktował hipotezę racjonalnych ocze
kiwań jako hipotezę pozytywną, podlegającą empirycznej weryfikacji. Wyniki 
weryfikacji tej hipotezy w przypadku respondentów testu koniunktury IRG 
SGH zostaną podsumowane w części czwartej.

Alternatywnym sposobem weryfikacji hipotezy o racjonalności oczekiwań 
jest metoda zaproponowana w pracy C. Gourieroux i J. Pradel (1986), oparta 
na tablicach częstości. Sposób sformułowania ankiet testu koniunktury IRG 
SGH sprawia, że odpowiedzi respondentów (zarówno oczekiwania, jak i stwier
dzane przez nich realizacje) klasyfikowane są w trzy kategorie. Oznaczmy 
je następująco:
1 -  przewidywany lub stwierdzony wzrost poziomu produkcji przemysłowej,
2 -  przewidywany lub stwierdzony brak zmiany poziomu produkcji przemysłowej,
3 -  przewidywany lub stwierdzony spadek poziomu produkcji przemysłowej.

Po zagregowaniu odpowiedzi wszystkich respondentów, którzy w okresie 
t -  h wyrazili swoje oczekiwania, a w okresie t wypowiedzieli się na temat
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stwierdzonej zmiany wielkości produkcji, łączny rozkład prawdopodobieństwa 
może być przedstawiony za pomocą tablicy częstości , gdzie oznacza odsetek 
respondentów, których oczekiwania w momencie t -  h należały do kategorii 
i, a stwierdzona w okresie t zmiana wielkości produkcji do kategorii;, gdzie 
i, j = 1, 2, 3. Interpretacja elementów tablicy częstości na przykładzie ele
mentu (1,3) jest następująca: jest to odsetek respondentów testu koniunktury 
(w stosunku do liczby respondentów udzielających odpowiedzi), którzy spodzie
wali się w ciągu najbliższych h miesięcy wzrostu poziomu badanej zmiennej, 
a po upływie tego okresu zaobserwowali jej spadek.

Napostawie tablic częstości zdefiniowanych wpowyższy sposób C.Gourieroux 
i J. Pradel proponują prosty test racjonalności oczekiwań. Dowodzą, że w arun
kiem koniecznym racjonalności oczekiwań wyrażonych w ankiecie jest ich 
odpowiednio zdefiniowana -  w sposób nie stanowiący znaczącego ogranicze
nia ogólności analizy -  optymalność, a w przypadku zmiennych jakościowych 
prognoza minimalizująca błąd średniokwadratowy należy do szerokiej klasy 
prognoz, dla których wynik weryfikacji hipotezy o racjonalności oczekiwań 
jest identyczny.

Zaletą badania racjonalności oczekiwań respondentów testu koniunktury 
na podstawie tablic częstości jest brak restrykcyjnych założeń towarzyszących 
innym analizom racjonalności oczekiwań. W porównaniu z klasycznymi bez
pośrednimi testami hipotezy o racjonalności oczekiwań jest ona prosta w wery
fikacji i nie stwarza problemów natury ekonometrycznej.3

5. Wyniki testów racjonalności oczekiwań

Analiza racjonalności oczekiwań respondentów testu koniunktury w prze
myśle, oparta na miesięcznych obserwacjach z lat 1997 -  2006, objęła zróżni
cowaną grupę zagadnień:
-  trzy aspekty działalności przedsiębiorstwa: zmiany poziomu produkcji prze

mysłowej, cen oraz zatrudnienia,
-  trzy różnie zdefiniowane odpowiedniki każdej zmiennej w oficjalnej sprawo

zdawczości GUS,
-  dwa horyzonty czasowe prognoz: trzy- i czteromiesięczny,

3 Należy podkreślić, że wyniki testu racjonalności Gourieroux -  Pradel nie są bezpośrednio 
porównywalne z wynikami testów własności oczekiwań formułowanych racjonalnie w sensie 
Mutha, a teoretyczne związki między obiema grupami testów nie są znane. Za zwrócenie uwagi 
na ten fakt dziękuję dr Tomaszowi Łyziakowi.
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-  dwa poziomy agregacji danych: zagregowane za pomocą metod kwantyfika
cji oraz uporządkowane w tablicach częstości,

-  kilka wersji dwóch powszechnie stosowanych w literaturze empirycznej 
metod kwantyfikacji: probabilistycznej i regresyjnej,

-  kilka metod ograniczenia błędów pomiaru związanych z analizami oczeki
wań podmiotów gospodarczych.

Zbiór informacyjny zastosowany w testach ortogonalności błędów prognozy 
(por. wzór 4) obejmował najnowszą znaną respondentom zagregowaną pro
gnozę badanej zmiennej (wyrażoną przez saldo oczekiwań z ankiet, przy zało
żeniu, że w momencie formułowania prognozy znane jest saldo sprzed dwóch 
miesięcy) oraz najnowszy znany zrealizowany przyrost tej zmiennej (również 
sprzed dwóch miesięcy). Okres dwóch miesięcy dobrze opisuje rzeczywiste 
opóźnienie między realizacją tych zmiennych a udostępnieniem zagregowa
nych wyników testu koniunktury (w przypadku salda oczekiwań) czy opubliko
waniem danych statystycznych (w przypadku zrealizowanych przyrostów).

5.1. Produkcja

Wyniki testów nieobciążoności oczekiwań produkcyjnych okazały się nie
jednoznaczne, w dużym stopniu zależne od sposobu zdefiniowania miary ocze
kiwań oraz jej odpowiednika w oficjalnej sprawozdawczości GUS. Sugerują jed
nak, że wyrażone w testach koniunktury IRG SGH oczekiwania produkcyjne 
są nieobciążonymi prognozami zrealizowanych przyrostów produkcji (por. 
Tomczyk [2001], [2004 b]).

Równie niejednoznaczne okazały się wyniki testów ortogonalności oczeki
wań produkcyjnych. Wczesne etapy analizy potwierdziły ortogonalność ocze
kiwań produkcyjnych względem najnowszego znanego salda oczekiwań oraz 
najnowszej znanej zrealizowanej zmiany wielkości produkcji (por. Tomczyk 
[2001]). Późniejsze badania (por. Tomczyk [2004 b]) doprowadziły do przeciw
nych wniosków.

Niejednoznaczność wyników testów racjonalności oczekiwań produkcyj
nych respondentów testu koniunktury IRG SGH znajduje również potwierdze
nie w analizie opartej na tablicach częstości (por. Tomczyk [2005]).

5.2. Ceny

Wyniki testów nieobciążoności i ortogonalności oczekiwań na temat zmian 
cen (por. Tomczyk [2004 b]) jednoznacznie wskazują na nieracjonalność for
mułowania tych oczekiwań przez respondentów testu koniunktury IRG SGH.
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Wniosek ten potwierdzają wyniki otrzymane za pośrednictwem tablic częstości 
(por. Tomczyk [2007]).

5.3. Zatrudnienie

Wyniki testów nieobciążoności oczekiwań na temat zmian zatrudnienia 
okazały się niejednoznaczne. Wykazują one wrażliwość na sposób zdefiniowa
nia miary oczekiwań oraz przyjęty w analizie empirycznej poziom istotności 
(por. Tomczyk [2003], [2004 a], [2004 b]).

Błędy prognoz respondentów testu koniunktury IRG SGH okazały się nato
miast ortogonalne względem zagregowanej prognozy zmiany zatrudnienia 
sprzed dwóch miesięcy oraz przyrostu zatrudnienia sprzed dwóch miesięcy 
(por. Tomczyk [2003], [2004 b]). Wyniki analogicznej analizy przeprowadzonej 
na dłuższej próbie (por. Tomczyk [2004 a]) są zależne od przyjętego poziomu 
istotności, ale sugerują utrzymującą się ortogonalność błędów oczekiwań 
względem wybranego podzbioru informacyjnego.

5.4. Podsumowanie wyników

Na pytanie postawione w tytule należy niestety odpowiedzieć: „wyjątek”. 
Na podstawie danych testu koniunktury można skonstruować racjonalną (jed
nocześnie nieobciążoną i w pełni wykorzystującą informacje zawarte w wybra
nym zbiorze informacyjnym) miarę oczekiwań na temat zatrudnienia. Wyniki 
te są jednak wrażliwe na sposób zdefiniowania zmiennej i jej odpowiednika 
w oficjalnej sprawozdawczości GUS, dobór metody kwantyfikacji i wybór 
poziomu istotności służącego do weryfikacji hipotez statystycznych. Otrzymane 
wyniki należy zatem traktować raczej jako mieszane, a sformułowanie jedno
znacznych wniosków na temat racjonalności oczekiwań polskich przedsiębior
ców na temat zatrudnienia jako cel dalszych analiz.

O ile konstrukcja racjonalnej miary oczekiwań na temat zmian zatrudnienia 
okazała się -  pod pewnymi warunkami -  możliwa, o tyle nie udało się uzyskać 
racjonalnej miary oczekiwań na temat zmian poziomu produkcji przemysłowej 
lub jej cen. Wyniki te sugerują, że zmiany zatrudnienia są dla polskich podmio
tów gospodarczych stosunkowo łatwe do prognozowania, co pozwala na formu
łowanie oczekiwań jednocześnie nieobciążonych i cechujących się efektywnym 
wykorzystaniem dostępnej informacji.

Wyniki testów racjonalności otrzymane dla najdłuższej analizowanej próby 
(112 obserwacji od kwietnia 1997 r. do maja 2006 r., por. Tomczyk [2007]) nie 
różnią się zasadniczo od wyników otrzymanych wcześniej na podstawie mniej
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szej liczby obserwacji (np. 46 obserwacji od m arca 1997 r. do grudnia 2000 r., 
por. Tomczyk [2001]). Pozwala to przypuszczać, że procesy kształtowania się 
oczekiwań cechują się pewną stabilnością w badanym okresie.

6. Zakończenie

W świetle prezentowanych powyżej wyników warto postawić pytanie 
o potencjalne przyczyny statystycznie istotnego obciążenia oczekiwań, które 
świadczy o popełnianiu systematycznych błędów przez respondentów testu 
koniunktury. Jedną z przyczyn tego obciążenia może być stosunkowo mała, 
zwłaszcza w świetle długości typowego cyklu koniunkturalnego, liczebność 
próby. Oczekiwania mogą się wydawać obciążone ex post, jeśli były formu
łowane racjonalnie przy uwzględnieniu niewielkiego prawdopodobieństwa 
kryzysu (lub znacznej poprawy koniunktury), który jednak nie wystąpił w sto
sunkowo krótkim okresie stanowiącym podstawę estymacji.

Jako możliwą przyczynę odrzucenia hipotezy o nieobciążoności błędów 
predykcji można wymienić obecność błędów pom iaru w ilościowej mierze 
oczekiwań. Własność nieobciążoności może być jednoznacznie zbadana 
tylko wobec braku systematycznych błędów pomiaru, a problem ten jest 
szczególnie wyraźny w przypadku analiz oczekiwań, obserwowanych jedy
nie za pośrednictwem deklaracji podmiotów gospodarczych. Występowanie 
błędów pom iaru w szeregach czasowych oczekiwań powoduje, że oceny 
param etrów w teście nieobciążoności są zaniżone, a więc mamy do czynie
nia z obciążeniem testu w kierunku odrzucenia hipotezy o racjonalności. 
Niejednoznaczność wyników testu nieobciążoności oczekiwań może więc 
w przyszłości zostać wyeliminowana dzięki uwzględnieniu większej liczby 
obserwacji oraz wprowadzeniu korekty błędów pom iaru w szeregach czaso
wych oczekiwań.

Obok wymienionych powyżej czynników o charakterze formalnym można 
też pokusić się o wskazanie merytorycznych przyczyn nieracjonalności ocze
kiwań polskich przedsiębiorstw przemysłowych. Jedną z nich jest zapewne 
transformacja systemowa. Prezentowane wyniki dotyczą oczekiwań podmio
tów gospodarczych po 1997 r., kiedy procesy gospodarcze charakteryzowały 
się już względną stabilnością w porównaniu z pierwszą połową dekady. Jednak 
w porównaniu z okresem, w którym mogą obserwować swoje otoczenie pod
mioty gospodarcze na rynkach amerykańskich i zachodnioeuropejskich, trudno 
uznać, że jest to okres wystarczający na zbudowanie i rozpowszechnienie się 
metod racjonalnego prognozowania. Niespełnienie wymogów racjonalności
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może w tym przypadku wynikać ze szczególnie intensywnie zachodzących 
w gospodarce procesów uczenia się.

Warto zauważyć, że odrzucenie hipotezy o ortogonalności błędów oczekiwań 
względem wybranych elementów zbioru informacyjnego nie ma wydźwięku jed
noznacznie pesymistycznego. Taki wynik można interpretować jako wskazówkę, 
gdzie szukać możliwości poprawy budowanych prognoz. Brak ortogonalności 
oznacza bowiem, że wykorzystanie powszechnie dostępnych informacji, uwzględ
nionych w analizowanym zbiorze informacyjnym, pozwoliłoby polskim przedsię
biorcom skuteczniej prognozować zmiany produkcji, cen czy zatrudnienia.

Powszechnie podkreślane w teorii ekonomii znaczenie oczekiwań jako klu
czowego czynnika kształtującego zachowania podmiotów gospodarczych suge
ruje konieczność poświęcenia temu tematowi bliższej uwagi. Podsumowane 
powyżej wyniki testów nieobciążoności i ortogonalności mogą posłużyć jako 
punkt wyjścia do dalszych analiz racjonalności oczekiwań polskich przedsię
biorców. Wśród kierunków, w jakich powinny się posuwać dalsze prace nad 
tym tematem, można wymienić:
-  wydłużenie prób stanowiących podstawę estymacji modeli testowych.
-  doskonalenie ekonometrycznych metod analizy oczekiwań, w tym ogranicza

nie błędów pomiaru oraz korekta metod kwantyfikacji w celu uwzględnienia 
specyfiki analizowanych danych.

-  zróżnicowanie analizy ze względu na indywidualne cechy przedsiębiorstwa, 
takie jak jego forma własnościowa, wielkość czy sektor.
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